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EDITORIAL
INCONTORNÁVEL

Por mais que queiramos fugir, COVID19 é assunto quase único 

em todo o lado, em todas as conversas noticiários e revistas 

do mundo. Isto revela a importância do tema que ninguém 

deve relevar. Também a nossa organização se teve que adap-

tar muito rapidamente a esta realidade. Graças a Deus não 

tivemos qualquer linha de contágio a passar por nós, mesmo 

assim, tivemos que fechar serviços e reforçar os que se man-

têm. Estamos a fazer o possível para auxiliar todos os nossos 

utentes com necessidades específicas, como os seniores por 

exemplo. As aulas no Conservatório continuam mas, agora, à 

distância e adaptadas a esta nova realidade. Os Minilares man-

têm o serviço, como é óbvio esta valência nunca poderá parar 

e, para apoiar o mesmo, mobilizámos funcionários que ficaram 

vagos de outras valências. É assim, adaptando e reinventando 

as soluções que para nós já eram adquiridas. Esperamos que 

este tempo seja de curta duração, queremos continuar a ser-

vir pois esse é o nosso objetivo - servir a sociedade nas suas   

    necessidades. Finalmente, uma palavra para todos os que   

      estão em casa em isolamento e confinamento. Sejam 

               perseverantes, aproveitem o tempo com os filhos, 

       com a família, esta é uma oportunidade para 

    estreitar laços e restaurar relacionamentos 

              dentro do lar, sejam corajosos. Deus vos abençoe!
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VIVER A DESCOBRIR

EM FOCO

O JARDIM DE INFÂNCIA do COLÉGIO 

BOMFIM, dedica-se a estas criaturas de super 

poderes: as crianças. Procuramos conhecer o 

mundo delas e potenciar o que de melhor elas 

têm. Enquanto ser único e especial, cada crian-

ça é estimulada a desenvolver as suas capaci-

dades em todas as áreas do desenvolvimento 

infantil no respeito pelas suas características 

individuais. Neste espaço, dos 3 aos 6 anos de 

idade, cada criança é acolhida num ambiente 

que promove a afetividade, a criatividade, o 

pensamento crítico, as diferentes formas de 

expressão e comunicação e a interiorização 

de valores vividos nas relações com os outros. 

Consideramos que todas estas competências 

são essenciais para que cresçam saudáveis e 

capazes de viver sempre a descobrir. 

    Conheço uma ilha misteriosa onde vivem
      umas criaturas muito especiais. Sabem porquê?
      Todas elas têm um super poder! Shhh...é segredo! 
      Os habitantes dessa ilha passam os seus dias à   
     descoberta de novas coisas, por terra, mar e céu!
             Esta ilha é o lugar mais bonito à face da terra,      
                        acreditem! ;) 

“ P L A Y  I S  T H E  H I G H E S T
F O R M  O F  R E S E A R C H .

A l b e r t  E i n s t e i n

 ...pelo menos é o que                                                                    
              o meu pa i diz... 

DESCOBRE O SUPER PODER DAS 
CRIATURAS QUE HABITAM A ILHA MISTERIOSA:

Fo r ç a

I m a g i n a ç ã o

C o n h ec i me nto

SABIA QUE...
O JARDIM DE INFÂNCIA BOMFIM NASCEU 

EM 1997, JUNTAMENTE COM O PROJECTO 

DE ATIVIDADES NOS TEMPOS LIVRES.

No JARDIM DE INFÂNCIA cuidamos crianças, estes seres especiais 

e com super poderes. Prestamos cuidados de higiene, conforto 

e cuidados nutricionais adequados à idade de cada uma. Desen-

volvemos atividades lúdico-pedagógicas, de enriquecimento 

curricular (Expressão Musical e Físico-Motora), atividades extra 

curriculares (Dança, Educação Física, Karaté, Natação) e passeios, 

visitas de estudo e atividades balneares. Despistamos qualquer 

inadaptação ou deficiência, encaminhando cada caso, para quem os 

melhor pode ajudar. Numa frase: cuidamos com o coração! 



No último mês deste trimente fomos surpreendidos, assim como 
tantas outras instituições, organismos, unidades comerciais, etc., pela 
pandemia da COVID-19. Situações destas requerem uma intervenção 
ativa por parte de todos e capacidade de adaptação, de modo a não 
comprometer aquilo que de melhor fazemos: investir no crescimento 
e cuidado de pessoas de todas as idades. Com este sentido de missão 
e compromisso, a Fundação Bomfim elaborou um PLANO DE CONTIN- 
GÊNCIA detalhado para cada uma das respostas sociais. Num momento 
inicial de prevenção, estabelecemos uma série de medidas, de acordo 
com as recomendações da DGS. Estas medidas foram sendo atuali- 
zadas com a evolução da pandemia, culminando na readaptação das 
valências e de respostas às necessidades das pessoas a quem servimos.  

COMO A FB ENFRENTA COVID-19?

IRS SOLIDÁRIO Os MINILARES são duas pequenas 

casas de acolhimento – igual a qual-

quer outra casa – onde moram crianças e jovens que por diversas situa-

ções de risco, estão separados das suas famílias. Em cada casa mora 

uma grande família, uma família de afeto, onde queremos que todos os irmãos possam ficar juntos porque acreditamos 

que os laços partilhados têm a força de suavizar dificuldades. Juntos é mais fácil acreditar que o mundo pode ser melhor. 

Ao consignar o seu IRS pode doar 0,5% do imposto liquidado a favor dos Minilares Bomfim. E sem qualquer custo! 

Assim, em vez de o seu IRS ficar todo nas mãos do Estado, uma parte é encaminhada pelo próprio Estado para os 

Minilares Bomfim. Até 30 de junho, é muito simples consignar! Basta aceder ao Portal das Finanças e indicar o 

NIF – 502 948 884 – no Quadro 11 – Modelo 3 – Campo 1101. A todos, MUITO OBRIGADO!

PREVENÇÃO...
- Higienização e desinfeção de equipamentos, 

     espaço e mãos

-    Locais de isolamento

- Suspensão temporária de visitas e atividades 

   letivas/pedagógica no exterior, com presença de  

     pessoas externas à instituição

- Não comparência de pessoas com sintomas 

     de gripe

-   Interdição dos espaços para pessoas

-   Medidas de etiqueta respiratória

-   Dispensa de voluntáriosCONTINGÊNCIA...
- Secretaria da Fundação Bomfim a funcionar segundo as medidas 

    preventivas adequadas

-   Colégio Bomfim com instalações encerradas

- Centro de Dia encerrado e a funcionar em regime de Apoio ao 

  Domicílio a todos os utentes, ou apenas aos que não dispõem de 

    suporte familiar em caso de redução da equipa por contágio

- Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) de Braga e Guimarães em 

    funcionamento segundo as medidas de segurança

-   Minilares em funcionamento de acordo com os requisitos e indicações   

   das autoridades de saúde

-   Conservatório Bomfim a funcionar em modo remoto, com os serviços    

    administrativos em pleno e 100%  aulas por videoconferência

“Para mim, o Minilar é um lugar de sentimentos.

É querer fazer com que cada dia deles seja uma 

conquista, degrau a degrau, com tranquilidade, 

esperança, paciência, confiança, entrega e amor, o que 

por vezes não é uma tarefa fácil. Nem sempre conseguimos 

subir esses degraus lado a lado, mas sentamos, 

recuperamos forças e continuamos juntos. Quando 

existe o sentimento materno, tudo se consegue. 

O MINILIAR É UNIÃO, O MINILAR É O NOSSO LAR!

MÁRCIA AMORIM

Minilares Bomfim



AQUI HÁ LUGAR !
FAMÍLIA BOMFIM
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“ A  N O S S A  C A S A  É  T Ã O 
M A I S  N O S S A  Q U A N T O 

M A I S  F O R  D O S  O U T R O S . 
S i l a s  P ê g o

O JARDIM DE INFÂNCIA recebe todas as manhãs cerca de 

50 crianças, que são alvo do nosso cuidado e investimento. 

A pensar nestes pequeninos e na possibilidade de alargar a 

nossa casa e nela criar melhores condições para os receber, 

é que a requalificação do edifício sede da Fundação Bomfim 

contempla a área do Jardim de Infância. Estas alterações 

e reorganização do espaço permitiu não só uma melhoria 

considerável na qualidade do trabalho que desempe-

nhamos, como a oportunidade de aumentar o número de 

vagas para 75 crianças dos 3 aos 6 anos. 

Este processo de modernização foi mais demorado do que 

era inicialmente expectado, mas com sentido de missão, 

compreensão por parte dos pais e flexibilidade por parte 

dos nossos colaboradores, foi possível retomar o funcio-

namento regular das instalações, apesar de o projeto não 

se encontrar ainda totalmente terminado.

Independentemente dos 

desafios encontrados ao 

longo do projeto, reco-

nhecemos que todos os 

esforços valem a pena no 

momento em que vemos 

o sorriso estampado no 

rosto das nossas crianças! 

A Fundação Bomfim agra-

dece a compreensão de 

todos os que acreditaram, 

pacientemente, na visão 

de futuro desta obra.

O REGRESSO DOS LARANJINHAS O ano letivo já vai a meio mas começou com muitas novidades e aventuras 

novas. Os meninos da sala dos 3 anos chegaram expectantes pela 

entrada do Jardim de Infância, uma vez que iam para a sala nova, acabadinha 

de construir e depararam-se com inúmeras surpresas… Os primeiros dias 

foram um frenesim, o reencontro dos amigos, a entrada de meninos novos 

e a descoberta de um “novo mundo”. Relembro com carinho os abraços, 

os sorrisos e os “gritinhos de alegria” quando viram os cacifos coloridos, o 

refeitório com materiais novos e a sala de atividades “grande e linda” – 

diziam eles com um olhar cintilante. Atualmente, já estão muito familia-

rizados com a sua nova sala mas continuam cheios de entusiasmo e alegria. 

Este foi um recomeço muito promissor, com novos projetos, desafios e 

muitas aventuras divertidas para os “meus laranjinhas”. 

PAULA MARINHO

Colégio Bomfim


