A Casa da Praia

Centro Doutor João dos Santos

A Casa da Praia foi o último serviço do Centro de

Casa da Praia

Saúde Mental e Infantil de Lisboa, criado pelo

IPSS

Doutor João dos Santos, médico pedopsiquiatra e
psicanalista, em 1975. É, desde 1992, uma
Instituição Particular de Solidariedade Social.
É financiada pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, apoiada pela
Câmara Municipal de Lisboa e pelos Ministérios da
Educação e da Saúde.
A "Casa" é um espaço que organiza e (re)constrói a
auto-imagem e a confiança da criança nela própria
e no outro, estimula e desperta a curiosidade para
novas aprendizagens.
Existem duas respostas principais na Casa da
Praia: para as crianças, a Pedagogia Terapêutica, e

CONTACTOS

para as famílias, o Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental - CAFAP.

“A Casa da Praia: é uma casa em Festa que se situa na
Travessa da Praia, ali à Junqueira.”
João dos Santos, 1988

Travessa da Praia, nº6
1300-601, Lisboa

"As emoções sentem-se, os sentimentos
vivem-se; os gestos explicitam o que

geral@casadapraia.org

dentro de nós se passa; o traço

213622582 / 926360474

perpetua o que vivemos no limite do

casadapraia.org

que condescendemos em mostrar."
João dos Santos, 1980

CAFAP
Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental

Apoio Pedagógico-Terapêutico
A Pedagogia Terapêutica preconiza um modelo de
intervenção multidisciplinar, centrado na criança e
na família, em articulação com as estruturas
comunitárias.
As crianças que frequentam a Casa da Praia

“A compreensão da criança e dos seus conflitos

"A criança precisa de ter espaço para

apresentam um bom potencial intelectual de base

descobrir e se descobrir, para se ver ao

mas com problemas emocionais de origem

espelho, no Outro, nos outros, para que

individual, familiar ou social, representados
através de dificuldades escolares e/ou problemas

alguém lhe possa estender as mãos, para

de comportamento que afetam a sua integração

que ela receba a mensagem da cultura, (...)

escolar.
Após observação à criança e acolhimento à
família, a integração da criança na Casa da Praia
pressupõe uma reunião de supervisão clínica, na
qual se sugere um projeto terapêutico.
Na

intervenção

pedagógico-terapêutica

possa adquirir sabedoria, para que possa
ter um nome, pôr nomes e criar OBRA..."
João dos Santos, 1983

as

individuais não pode ser total nem efetiva, se não
existir uma compreensão das dinâmicas familiares e
dos seus padrões relacionais e afetivos.”
C. Castilho e F. Ramos, 2013
A resposta CAFAP da Casa da Praia é gratuita e
enquadra-se

na

modalidade

de

Preservação

Familiar, prevista na alínea a), do nº1, do Artigo 8º,
da Portaria nº 139/2013 .
Tem como objetivo trabalhar com a família de
forma a que esta encontre recursos para a sua
própria mudança, promovendo a estabilidade da
criança e do jovem no seu meio natural de vida.

crianças são integradas em pequenos grupos

A intervenção com a família poderá ser

terapêuticos onde são trabalhadas as suas

concretizada através de sessões individuais ou de

capacidades

grupo, de acordo com um projeto terapêutico

numa

perspetiva

integrada

do

desempenho intelectual e de bem-estar emocional,

Sinalização

no sentido de reforço das suas capacidades e
competências.
A par da Pedagogia Terapêutica, modelo
privilegiado, existem ainda recursos para apoios
individuais.

definido em conjunto entre a equipa e a família,
sob supervisão.

Pode ser realizada pela família ou por qualquer
entidade coletiva, pública ou privada, do âmbito da
segurança social, saúde, educação e justiça, para:
geral@casadapraia.org

