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pArA AjudAr criAnçAs 
A ultrApAssAr medos
Natacha aleXaNDra Pastor
natacha.pastor@terranostra.publicor.pt

“Vamos sentir com o Necas – Vo-
lume I: Os Vencedores do Medo” é o 
primeiro volume de uma coletânea 
de dez livros e um manual. 

Criado por Célia Carvalho, Suza-
na Caldeira, Pedro Almeida Maia e 
com ilustrações de Ana Correia, este 
livro surgiu da vontade deste grupo 
em desenvolver alguma coisa que 
faça diferença na sociedade, nome-
adamente nas vivências dos mais 
jovens. Sendo assim, este projeto 
fundamentado na Psicologia pre-
tende explicar às crianças as emo-
ções de uma forma mais acessível, 
ajudando-as a melhorar a sua auto 
estima, a contribuir para uma socia-
lização mais equilibrada e a facilitar 
o sucesso escolar. 

“A interpretação das emoções é 
uma área de estudo fascinante e de 
enorme importância para o nosso 
bem-estar. Desta forma, somos apo-
logistas que os conceitos apresenta-
dos na coleção “Vamos sentir com 
o Necas” deviam ser ensinados às 
crianças em idades mais precoces, 
contribuindo para uma melhor pre-
paração para a vida”, explicam os 
autores.  

Neste primeiro livro, “Os Ven-
cedores do Medo”, como o próprio 
nome indica são abordadas as ques-
tões do medo. “Desejamos mostrar 
que é possível explicar a uma crian-
ça a diferença entre os medos falsos 
e os que são realmente necessários à 
nossa sobrevivência, ou como dis-

tinguir os pensamentos importantes 
dos descartáveis, mas, com uma lin-
guagem acessível e uma boa dose de 
criatividade”, afirmam os criadores 
do projeto. 

Deste modo, neste e nos outros 
volumes que vão ser criados, o lei-
tor encontra uma história em que 
os protagonistas são um grupo de 
crianças e têm um amigo especial, 
o golfinho Necas. Depois da histó-
ria segue-se uma secção interativa 

de estratégias, que quer servir como 
uma ferramenta adicional para os 
profissionais da área educacional, 
trabalhando um conjunto de es-
tratégias, exercícios e técnicas que 
possam ajudar a criança a lidar com 
as suas emoções e, assim, sair-se me-
lhor no dia-a-dia, quer seja na esco-
la, em casa ou com os amigos.

O livro que será apresentado hoje 
na Biblioteca Pública de Ponta Del-
gada irá também ter uma aposta 

forte nas escolas locais já que as per-
sonagens da coleção ‘Vamos sentir 
com o Necas’ sofrem das mesmas 
dúvidas e têm as mesmas surpre-
sas das crianças dos nossos dias”. O 
Necas pode também ser encontrado 
nas redes sociais em facebook.com/
sentircomnecas

Na cabeça dos autores fica o de-
sejo da aprovação dos leitores, quer 
sejam os mais novos ou os mais 
graúdos. X

célia carvalho, 
suzana almeida 
e Pedro almeida 
maia já se 
conheciam do 
meio académico. 
a eles juntou-se 
a ilustradora 
ana correia e 
assim surgiu o 
primeiro livro 
de uma coleção 
de dez que 
pretendem ajudar 
os mais jovens 
numa melhor 
preparação para 
a vida. 
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