UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA, A
PENSAR NO FUTURO
Assente numa estratégia multidisciplinar, o centro pedagógico CRESCER garante um acompanhamento das
crianças e jovens não apenas no estudo, mas também no seu desenvolvimento integral.
CENTRO PEDAGÓGICO CRESCER

viram forçadas a trocar de instituição de ensino.

MARIA MANUELA MARQUES

Sediado em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão,
o CRESCER é um centro pedagógico multidisciplinar de portas
abertas para crianças e jovens desde o primeiro ciclo de ensino até ao 12º ano de escolaridade, nos serviços terapêuticos
desde o nascimento até a terceira idade. De natureza recente,
esta corresponde à materialização de um sonho de Maria Manuela Marques, empresária formada em Engenharia e Gestão
Industrial que recorreu ao elevado know-how acumulado nesta
área para concretizarum projeto assente numa gestão estrategicamente responsável, em que o valor dos recursos humanos é
colocado no epicentro de toda a ação.
De portas abertas desde 2015, o centro pedagógico multidisciplinar surgiu com o apoio de uma série de profissionais das áreas da
Educação e Saúde que, em conjunto com a nossa interlocutora,
se aperceberam da existência de uma “lacuna” neste tipo de serviço. Mais concretamente, faltava em Riba de Ave e nas localidades vizinhas um espaço que, paralelamente à necessidade de
funcionar como centro de estudos e explicações, pudesse proporcionar um desenvolvimento holístico, assente na integração
de serviços terapêuticos complementares.
O sucesso do CRESCER, com uma lotação simultânea para cerca
de 70 alunos, foi de tal ordem consistente que a necessidade de
abrir um novo espaço, em plena sede do concelho de Vila Nova
de Famalicão cedo se revelou um imperativo. “Ao início, não queria abrir outro centro de estudos, porque os serviços da clínica e este espaço já davam muito trabalho”, contextualiza Maria
Manuela Marques, antes de sublinhar que a abertura deste segundo estabelecimento, no começo do ano letivo 2015/2016, se
ficou a dever exclusivamente às insistentes solicitações dos pais
de uma série de crianças e jovens que, devido aos cortes governamentais aplicados aos colégios com contratos de associação, se
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Ofertas pedagógicas multidisciplinares
Fazendo jus ao seu nome, o CRESCER é um projeto que assenta
no nobre objetivo de assegurar que as crianças e jovens de hoje
poderão ser os adultos devidamente capacitados, responsáveis e
tolerantes de amanhã. Para tal, o estabelecimento recorre a uma
heterogeneidade de serviços e profissionais, dividindo o seu conjunto de respostas em três categorias. De facto, e como referido,
a sala de estudos e explicações corresponde a um serviço que,
mediante modalidades como o apoio pedagógico, o estudo acompanhado ou a preparação para exames, auxilia o aluno a estabelecer um coerente plano de ação, rumo ao sucesso.
Outra das importantes mais-valias do CRESCER é a unidade
de serviços terapêuticos que surgiu no seguimento de “muitos
pais que, depois de terem pedido serviços de apoio ao estudo se
queixavam de que os seus filhos não melhoravam”, embora desconhecendo a origem do problema. “Um centro de estudos ou
um professor, por norma, não consegue detetar” se existe uma
especial dificuldade de aprendizagem ou comportamento e qual
a sua tipologia. É precisamente neste contexto que o estabelecimento proporciona um amplo conjunto de valências, recorrendo
a especialistas de áreas como a Psicologia do Desenvolvimento,
a Terapia da Fala, a Pedopsiquiatria, a Terapia Ocupacional ou
o Serviço Social, apoio social nas vertentes da segurança social.
Significa isto que o CRESCER se encontra devidamente capacitado para apoiar alunos com, por exemplo, sintomas de hiperatividade, perturbações de identidade, autismo ou dislexia. Lembrando a importância que o acompanhamento terapêutico pode
proporcionar nos resultados escolares e pessoais destas crianças,
Maria Manuela Marques é perentória no que à necessidade de
sensibilizar os pais diz respeito. “A nossa maior dificuldade (na
aplicação de terapias)vem das famílias, não das crianças”, salien-

ta a responsável, antes de lamentar que “muitas vezes, não conseguimos que os pais nos ajudem nesta batalha”.
Importa, por fim, salientar os serviços de férias escolares e atividades acompanhadas, através das quais o CRESCER proporciona
um conjunto de iniciativas com o intuito de manter as crianças
e jovens ativas, não apenas do ponto de vista intelectual, mas
também social. Destacam-se, a título de exemplo, os passeios e
visitas, o desenvolvimento de workshops ou a participação em
ateliês criativos.
Crescer com futuro
Habituada a uma “gestão diária” que envolve um trabalho com
cerca de 180 famílias e o apoio de mais de 20 colaboradores, Maria Manuela Marques encara o atual ano como um momento de
consolidação do projeto. “Quero perceber o que fiz até agora, o
que devo fazer a seguir, perceber quais as especialidades que faltam e o que poderá melhorar”, enumera a nossa interlocutora
que não descarta a hipótese de abrir, num futuro próximo, um
espaço semelhante em Guimarães.
Acima de tudo, há um desejo que persistirá, independentemente
dos anos que passarem: “a minha preocupação é que as crianças
cresçam”. Mas, em momento de balanço, há também uma palavra especial, dedicada a quem a tem acompanhado neste percurso: “Tenho excelentes profissionais, pessoas que são muito
trabalhadoras, humanas e que têm dado muito de si. Adoro-as
e, por isso, estou tranquila”, ressalva a gerente para quem isto é
nada mais, nada menos do que “um trabalho feito com paixão” e
que continuará, por isso mesmo, a fazer os outros crescer.

• apoio ao estudo
• explicações individuais e em grupo
• atividades extracurriculares
• transporte
• férias desportivas
• psicologia
• terapia da fala
• terapia ocupacional
Rua Padre Narciso Melo, nº6 e 25 - Riba d’Ave
4765-259 Famalicão
sala de estudos: 252 216 473
serviços terapêuticos: 252 028 179
e-mail: geral@crescer.com.pt
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