
O.N.E.
Serviço do Nasscimento e a Infância.

(Traduction en Portugais)

Esperar uma criança, ;
 ajudar crescer, qual bonita aventura …

O.N.E pode, se deseja-o, 
apoiá-los e acompanhá-los

 no vosso papel de pais.



Espera um bebé…
 Uma aventura de nove meses começa…

• As consultas pré-natais
Estas consultas são lugares abertos futuros aos todos os parentes, situados num hospital 
ou um bairro.

Será acolhida lá por um Ginecologista, um travailleur-Médico-Social (T.M.S.).
Este é geralmente uma mulher, assistente social ou enfermeira.
Supervisionarão o desenrolar da gravidez, verificarão o desenvolvimento de bebé e 
velarão igualmente à boa saúde da futura mamã.
O médico realizará uma série de exames (tomado de sangue, ecografia,…). O T.M.S. far-se-
á um prazer de responder às vossas perguntas, de dar-vos todas as de informações que 
pode desejar sobre a gravidez, o desenrolar do parto, a alimentação da mulher grávida,… 
Pode também tornar-se ao vosso domicílio para discutir com vocês da chegada da vossa 
criança ou guiá-los nas vossas diligências administrativas (prémio de nascimento,…).

Aquando da vossa primeira visita, receberá “a caderneta da mãe”, jornal de bordo da 
gravidez. Guardem preciosamente ele servirá de relação entre todos os profissionais da 
saúde que acompanhá-los-ão durante estes 9 meses.



O.N.E.  é também

• O acolhimento das crianças durante o seu tempo 
livre (ATL)
O O.N.E vela também à qualidade do acolhimento 
da criança fora das horas d’esscola (acolhimento 
extrascolario, escolas de deveres, centros de 
feriados,…)

• As equipas SOS Crianças
No caso de dificuldades, os profissionais das 18 
equipas SOS Crianças ouvi-los-ão e ajudá-los-ão
.
• A informação aos parentes
O  O.N.E está lá para responder às vossas 
perguntas. Edita brochuras de educação à saúde e 
folhetos ilustrados relativos à alimentação, o sono, 
o desenvolvimento da criança,…
Animações sobre estes temas são organizadas 
igualmente.

“Air de famílias” é o encontro das famílias sobre as 
ondas do RTBF (a uma e O Dois).
conselhos práticos são dados lá por especialistas 
procedentes de l ONE ou em contacto frequente 
com ele

• ONE-Adoption
Este serviço acompanha os parentes de nascimento, 
adoptados e ele que adoptam-o e realiza a adopção 
de crianças nascidas ou residindo em Comunidade 

francesa.



Infantário, acolhendo (a),…?
Qual meio de acolhimento escolher?

Ainda não nasceu, mas já, é preferível pensar a 
partir do 4.o mês de gravidez

O.N.E põe muito em obra para permitir-vos 
escolher um meio de acolhimento que responde aos 
vossos desejos.
Sabem que qualquer meio de acolhimento, 
organizando de maneira regular o acolhimento de 
crianças de 0 à 6 anos, deve fazer a declaração 
prévia ao Serviço e obter uma autorização? Deve 
igualmente conformar-se um Código de qualidade.

Existe diferentes tipos de meios de acolhimento:

• Em coletividade:
Infantário, prado gardiennat, casa comunal de 
acolhimento da infância, casa de crianças, parada-
jardim-, farandoline,…

• A domicílio:
Acolhendo (e) conventionné (e) com um serviço ou 
acolhendo (e) (E) autónomo.

Consultem a brochura: Qual meio de acolhimento 
escolher para a nossa criança?



O vosso bebé vem nascer…
Todas as felitações !

• À maternidade

Na maior parte das maternidades, um T.M.S. 
do O.N.E apresentar-vos -á todos os serviços 
oferecidos pelo O.N.E após o nascimento da 
vossa criança.

• As consultas para crianças
As consultas para crianças são gratuitas e 
acessíveis aos todos os parentes e as crianças 
idosas de 0 à 6 anos. Têm para objectivo 
verificar se a vossa criança estiver boa saúde. 
Uma equipa composta de um médico, um 
T.M.S e voluntários acolhê-los-á para realizar, 
sobre encontros, uma série de exames médicos 
(vacinas, teste da vista, da audição,…), 
responderão igualmente todas as às perguntas 
a que põe-se. Podem por conseguinte ajudá-
los no vosso papel de parentes.

Numerosas atividades além disso são 
organizadas nestas consultas (conferências, 
canto-jogo, canto-leitura, lugares de palavras,
…). Estas animações são tantas ocasiões de 
encontrar outros parentes e de compartilhar 
assim as vossas experiências. Além disso, se 
desej-o-ar, o TMS pode tornar-se ao vosso 
domicílio ou recebê-los aquando das suas 
permanências. Em certas regiões, existe 
autocarros sanitários. São consultas “móveis” 
que oferecem o mesmo serviço que as 
consultas fixas.



Endereços úteis…
Procura uma consulta?  
Um meio de acolhimento?

O serviço o este Nascimento e da Infância é um serviço público
da comunidade francesa da Bélgica.

Os seus serviços são situados perto nvocês, acessíveis muito em Valónia e Bruxelas.

− Admnistraçào  central do O.N.E.

Chausée de Charleroi 95
1060 Bruksel
Tel. : 02/542.12.11 – Fax : 02/542.12.51
E-mail: info@one.be

− Os Comités locais:

Do Brabante Valão Liège
Home Reine Astrid Boulevard Emile de Laveleye 40
Avenue de la Reine 1         4020 LIEGE
1310 LA HULPE Tel. : 04/344.94.94 – Fax : 04/344.94.94
Tel. : 02/656.08.90 – Fax : 02/656.08.89   E-mail : patrick.joris@ONE.be
E-mail : vrancken.sabine@one.be

De Bruxelas   Luksemburg
Rue de l'Hôpital 31 Bte 1       Rue Fleurie 2 – Bte 8
1000 BRUXELLES           6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Tel. : 02/511.47.51 – Fax : 02/511.51.26 Tel. : 061/23.99.60 – Fax : 061/22.49.25
E-mail : violette.huart@one.be            E-mail : michele.bouche@one.be

Hainaut Namur
Domaine du Bois d'Anchin          Rue de Coquelet 13
Route d'Erbisoeul 5      5000 NAMUR
7011 GHLIN Tel. : 081/72.36.00 – Fax : 081/72.36.08
Tel. : 065/39.96.60 – Fax : 065/34.07.36  E-mail : carole.picheret@one.be
E-mail : marianne.dehon@one.be

− Biblioteca do O.N.E.

Espace 27 septembre  
Boulevard Léopold II 44 
1080 BRUXELLES 
Tel. : 02/413.22.13
E-mail : veronique.marchal@cfwb.be

Editrice responsable : Danièle LECLEIR – Administratrice générale ONE – Chaussée de 
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