
Na Primavera tudo ganha 
nova cor! 
Também na Primavera brota 
uma vez mais o nosso 
“Crescer Solidário”. Está na 
rua a dar cor e vida aos 
acontecimentos realizados 
no Centro Social Paroquial 
de Atalaia (CSPA). Muitas e 
variadas têm sido as ativida-

des realizadas em favor e a 
bem da comunidade, nomea-
damente com as crianças, os 
mais velhos e até com os 
mais necessitados, como se 
pode  ver pelas notícias e 
nas fotografias. 
Ao completar seis meses 
como Presidente do CSPA 
vejo com agrado as ativida-
des aqui realizadas, o ambi-
ente aqui vivido e entendo 
como um bem o serviço aqui 
prestado. Oferecemos um 
espaço de qualidade aos pais 
para o crescimento e acom-
panhamento dos seus filhos, 
nas nossas salinhas. 
Enriquecemos também a 
vida dos nossos mais velhi-
nhos com o acompanhamen-
to e as atividades de Centro 
de Dia e ajudamos a ter me-
lhores condições de vida 
com o Serviço de Apoio 
Domiciliário. Estas respos-
tas ainda não têm a procura 
desejada, muitas vezes, por 

Construímos o presente... 
           com esperança no futuro 

Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS 
Centro de Dia e Creche 

Abril - Trimestral Volume 4 

Crescer Solidário 

Nesta edição: 

Festa de Natal 2 

Convívio de Reis 2 

Higiene Criança 2 

Festa Dourada 3 

Carnaval 3 

Dia da Mulher 3 

Dia do Pai 4 

Via Sacra 4 

Dia da Árvore 4 

Baile da Pinha 4 

Creche 5 

Entrevista Colaboradora 7 

Entrevista Utente 8 

Próximos Eventos 8 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 

se desconhecer o que se faz 
e o benefício que pode tra-
zer. Mas queremos dizer que 
estamos disponíveis para 
continuar a trabalhar e a 
acolher novos utentes para 
os serviços oferecidos pelo 
nosso centro. 
Queremos fazer comunidade 
e estar ao serviço da comu-
nidade… 

Com a esperança no futuro, 
lançamos no presente as 

inscrições e as atividades 
para o novo ano. 
Com este número desejamos 
envolver ainda mais toda a 
comunidade na vida do 
CSPA, pois este equipamen-
to social pretende responder 
bem e cada vez mais e me-
lhor às necessidades e espec-
tativas de pais, filhos, cola-
boradores, parceiros e ami-
gos... 

Pe. Ricardo Madeira 
Presidente do CSPA 



O ano passado a Festa de Natal do CSPA decorreu 
nas instalações da S.I.R.A. (Sociedade Instrutiva e 
Recreativa de Atalaia). Um Sábado à tarde repleto 
de emoções e animação. Pequenos e graúdos mos-
traram os seus dotes na arte da representação e cân-
tico. O grupo de Catequese de Atalaia juntou-se ao 
CSPA nesta grande festa, que culminou com a atua-
ção do grupo de cantares “Aventurados de Torres 
Novas”. 
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Uma tarde de convívio com o Centro Social Paroquial Santo 
António de Riachos, animada pela atuação do Grupo 
“Barquinha Saudosa” – o bailarico terminou com um lanche 
onde o bolo foi “Rei”. 

Festa de Natal — 15/12/2012 

Convívio de Reis — 07/01/2013 

No âmbito das ações de sensibilização programadas para o 
ano letivo 2012/2013 decorreu nas instalações do CSPA com 
a colaboração da Enfermeira Manuela do Centro de Saúde de 
Vila Nova da Barquinha a Ação de “Sensibilização e Higiene 
da Criança”. A adesão dos pais foi muito positiva. 

Higiene da Criança — 25/01/2013 

Atividades com as crianças da Creche Peça de Teatro com os utentes de Centro de Dia 

Missa Celebrada pelo Sr. Pe. Ricardo Madeira 

Ação de Sensibilização “Higiene da Criança” 

Convívio entre os utentes dos dois centros e as crianças da Creche 



Atividade integrada no Plano de Atividades das IPSS’s de 
vários concelhos. Deslocámo-nos ao Pavilhão Desportivo 
do Entroncamento para assistir à atuação de grupos de 
cantares e peças de teatro. 

Festa Dourada — 29/01/2013 
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Os utentes do Centro de Dia e Apoio Domiciliário 
rumaram ao Solar de Santa Maria nos Riachos para 
demonstrar a arte da olaria. O tema do desfile foi “Os 
oleiros da Atalaia”. Parabéns aos participantes! 

Desfile de Carnaval do Centro 
de Dia — 06/02/2013 

Utentes do CSPA no Pavilhão 
Desportivo do Entroncamento 

“Os oleiros da Atalaia” 

Desfile de Carnaval do Berçário e 
Creche — 11/02/2013 

Numa tarde fresca de Fevereiro decorreu o desfile do 
CSPA em que as crianças da Creche Nossa Senhora da 
Atalaia exibiram o tema das suas salas. Lagartinhas, 
Abelhinhas e Joaninhas desfilaram pelas ruas envolven-
tes do centro, acompanhadas pelas sua famílias. 

Dia da Mulher 
08/03/2013 

Durante a tarde do dia 8, o encontro 
inter-geracional foi repleto de cor e 
alegria entre os utentes. À noite, decor-
reu nas instalações do CSPA pelo 2º 
ano o maravilhoso Jantar Convívio – 
Dia da Mulher. 

Crianças da Creche 

Grupo que  participou no jantar  
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Dia do Pai — 19/03/2013 

O Dia do Pai foi celebrado na sala refeitório da creche com 
lanche convívio entre pais e filhos. Conto de história, canções 
e bolinho para adoçar mais um momento de troca de afetos. 

Dia da Árvore — 21/03/2013 

O Dia da Árvore foi comemorado não com o plantar de uma 
árvore mas com o semear de batatas pelos utentes de centro 
de dia e creche na nossa horta pedagógica. Agora esperamos 
que cresçam! 

Baile da Pinha — 26/03/2013 

Integrado no plano de atividades das IPSS dos vários conce-
lhos decorreu no pavilhão dos Bombeiros Voluntários da 
Chamusca a recriação do Baile da Pinha. Entre bailarico e 
boa disposição foi decidido o Rei e a Rainha do baile, para-
béns Centro Bem-Estar Alcanena. 

Via Sacra — 20/03/2013 

Celebrou-se a Via Sacra com o objetivo de meditar na paixão, 
morte e Ressurreição de Cristo, presidida pelo Sr. Pe. Ricardo 
Madeira, seguida de Eucaristia. 

Via Sacra 

Atividades das crianças com os pais 

Sr. António Machado utente do Centro de Dia aju-
dando as  crianças da Creche a semear as batatas 

Baile da Pinha 
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Sala das Lagartinhas 

A sala das Lagartinhas tem 
capacidade para receber oito 
bebés. Permanecem nesta 
sala dos quatro aos doze 
meses aproximadamente, ou 
até iniciarem a sua marcha. 
Esta é a primeira fase de 
socialização e integração do 
bebé com os “amigos” e 
com os adultos. Todas as 
crianças têm o seu ritmo 
individual de desenvolvi-
mento, temos que estar aten-
tos a todas as atitudes e 
comportamentos da criança 
para estimular e promover 
atividades que permitam a 
aquisição de novas compe-
tências. O estabelecimento 
de uma relação de confian-
ça, a criança sentir “mimo” e 
conforto na sala é muito 
importante para um desen-
volvimento harmonioso. 
Pretende-se que nesta faixa 
etária a criança desenvolva a 

postura vertical, mantenha a 
cabeça alinhada com o corpo 
quando está sentada, consiga 
rebolar, explore o espaço 
que a rodeia, manuseie obje-
tos, comece a gatinhar e 
sinta segurança para os pri-
meiros passos. 
Todo este trabalho requer 
um acompanhamento diário 
por parte da família de for-

ma a que a criança se sinta 
confiante no seu processo de 
desenvolvimento. 
Damos também muita im-
portância aos encontros inter
-geracionais com o Centro 
de Dia pois os “mimos” dos 
“avozinhos” são visíveis nos 
sorrisos felizes das nossas 
crianças. 
Esperamos continuar a rece-
ber o voto da confiança dos 

“nossos” pais que nos mima 
com a sua satisfação. 
 

A.A.E. Teresa Vivas 

Sala das Abelhinhas 

A sala das abelhinhas, composta por 11 cri-
anças com idades entre os 16 aos 25 meses, 
iniciará uma fase muito importante e mere-
cedora de toda a atenção, quer por parte dos 
adultos da sala, quer por parte dos pais, ou 
seja, o retirar das fraldas. 
Regra geral, as fraldas começam a ser retira-
das por volta dos dois anos, mas no que res-
peita ao desenvolvimento das crianças não 
existe uma idade certa para realizar determi-
nada tarefa. Existe sim, uma idade que se 
deve entender como aproximada, uma vez 
que devem estar reunidas condições ao nível 
do desenvolvimento fisiológico, motor, psi-
cológico e emocional, que nos permitam 
afirmar que a criança já está “madura” e 
como tal apta a iniciar o processo de retirada 
das fraldas. 

Trabalho 
da Sala 

Trabalho da Sala 
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Relação entre a Creche e a 

Família 

 

Na minha experiência en-
quanto Ed. de Infância, mas 
também enquanto mãe, quan-
do há um envolvimento entre 
a Creche e a Família resulta 
num maior desenvolvimento 
das competências das crian-
ças. Esta interação tem reper-
cussões no desenvolvimento 
geral das mesmas. 
As competências adquiridas 
pelas crianças ao longo dos 
seus períodos de desenvolvi-
mento, bem como os estímu-
los que lhes são proporciona-
dos, tanto na Creche como 
em casa, devem ter conetivi-

dade. A criança deve treiná-

los para que desta forma 
ganhe autonomia e bases 
para a sua vida futura. Como 
exemplos destes estímulos, 
são o controlo dos esfíncte-
res (largar as fraldas), comer 
sozinho, fazer jogos, tentar 
escrever / fazer desenhos, ler 
um livro, entre outros. 
Para que se consiga esta 
relação é importante que 
tanto a Educadora como a 
família se encontrem dispo-
níveis para a partilha. Com a 
rotina diária, casa - trabalho 
- casa, é difícil por vezes 
“ter tempo” para a Creche. 
Fica o meu pedido a todos 
os pais / encarregados de 

educação, deem um pouco 
do vosso tempo para falar 
com a Educadora e também 
para participar nas ativida-
des ou reuniões que vão 
surgindo ao longo do ano 
letivo. É importante para os 
vossos filhos, porque se sen-
tem mais motivados e acom-
panhados. Apesar de sua 
tenra idade as crianças con-
seguem compreender e ab-
sorvem tudo o que as rodeia. 
Fico a aguardar a vossa visi-
ta na Creche. 

Ed. Marisa Silva 

Sala das Joaninhas 

Este processo é complexo e 
demorado, pois terá que se 
respeitar o ritmo de cada 
criança, teremos que ser 
pacientes e ter muita roupa 
para trocar, pois os descui-
dos fazem parte. 
A colaboração e a comuni-
cação entre a Creche e a 
família é fundamental para 
que os nossos meninos se 
desenvolvam de forma tran-
quila e equilibrada, porque 

com o passar do tempo eles 
vão ficando menos bebés e  
mais crescidos e assim co-
meçarão a desempenhar um 
papel cada vez mais ativo 
nas suas próprias rotinas de 
higiene, ganhando mais au-
tonomia. 

Ed. Cristina Grilo 

Trabalho 
da Sala 

Crianças 
da Sala 

Atividade com os pais 
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Entrevista - Colaboradora Teresa Vivas 

DT- Quais as suas funções 
na instituição? 

TV- Desempenho funções 
de Ajudante de Ação Educa-
tiva, neste momento na sala 
do Berçário (4 – 12 meses). 
Tenho como principais fun-
ções prestar cuidados na 
alimentação, cuidados de 
higiene, realizar atividades 
de estimulação com as crian-
ças para promover o seu 
desenvolvimento, vigiar o 
seu repouso e principalmen-
te estar atenta a todos os 
movimentos e comporta-
mentos de forma a garantir o 
seu bem-estar. 
DT- Gosta do trabalho que 
faz? 

TV- Adoro trabalhar com 
crianças, é um mundo mara-
vilhoso. Todos os dias exis-

tem atitudes novas deles. 
DT- Como considera o tra-
balho da equipa do 
C.S.P.A.? 

TV- Existe um bom ambien-
te, não existem diferenças 
entre os vários serviços, 
todos nos damos bem. Exis-
te entreajuda, somos uma 
boa equipa. 
DT- Qual a sua opinião dos 
serviços prestados pelo 
C.S.P.A.? 

TV- Temos bons serviços. 
Na creche as crianças andam 
contentes e felizes. Adoram 
ir visitar os idosos no Centro 
de Dia e vice-versa. 
No Centro de Dia existem 
muitas atividades: conviver 
com outras instituições, isso 
é muito bom para não se 
sentirem sós, ginástica, jo-

gos, atividades manuais, 
dança, cânticos, Reza do 
Terço, jardinagem, horta, 
cinema, culinária. 
Penso que as pessoas deveri-
am aderir mais ao Serviço 
de Apoio Domiciliário, seria 
muito bom para os idosos. 
Fazem uma medicação vigi-
ada, uma alimentação equili-
brada, higiene pessoal e ha-
bitacional, todos os clientes 
podem vir conviver e parti-
cipar nas saídas organizadas 
pelo Centro de Dia e princi-
palmente o não estarem so-
zinhos. Ajuda a prevenir o 
isolamento social. 
 

Diretora Técnica 

Cristina Alves 

A.A.E. Teresa Vivas 

• Cópia de Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão do cliente e do 

responsável; 

• Cópia do Cartão de Contribuinte do cliente e do responsável; 

• Cópia do Cartão de beneficiário da Segurança Social (NISS) do cliente; 

• Cópia do Cartão do cliente dos Serviços Nacionais de Saúde ou qualquer outro 

subsistema a que o cliente pertença; 

• Comprovativo dos rendimentos do agregado familiar, nomeadamente última 

declaração de IRS ou outros documentos de natureza fiscal; 

• Demonstração de liquidação de IRS; 

• Comprovativo de Despesas com a aquisição de medicamentos de uso 

continuado de doença crónica; 

• Relatório Médico relativo a quaisquer situações de dependência do candidato; 

• Comprovativo de Despesa mensal com a Habitação (Renda ou Empréstimo 

bancário); 

• Declaração Médica da inexistência de doença infecto-contagiosas ou 

perturbação mental impeditiva no normal funcionamento do Centro de Dia. 

• 3 Comprovativos de Despesa mensal com Água e Luz. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO CENTRO DE DIA E SAD 



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

ATENDIMENTO 
SECRETARIA  

VISITAS AOS UTENTES 
DO CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRECTORA TÉCNICA 

14H30 - 16H00 

HORÁRIOS 

Próximos Eventos 

ATENDIMENTO 
EDUCADORAS INFÂNCIA 

1ª e 3ª Quintas-Feiras 

de cada Mês 

16H00 - 17H00 

Dia da Mãe 6 Maio 2013 Creche e Centro de Dia 

Mês do Coração Maio 2013 

Atividades no Jardim dos 
Plátanos - V. N. Barquinha 

Dia N. Senhora Fátima 13 Maio 2013 Creche e Centro de Dia 

Ação Sensibilização - 
Primeiros Socorros 

Pediátricos 

18 Maio 2013 
15H00 

Creche e Centro de Dia 

Dia Mundial da Criança 1 Junho 2013 Creche e Centro de Dia 

Santos Populares 8 a 13 Junho 2013 Creche e centro de Dia 

Diretora Técnica Cristina Alves com a 
utente Joaquina Diniz 

Centro de Dia e Creche de AtalaiaCentro de Dia e Creche de AtalaiaCentro de Dia e Creche de AtalaiaCentro de Dia e Creche de Atalaia    

Rua Fernando Moura Aparício, n.º1 

2260-049 Atalaia VNB 

Tel:  249 719 149 

Fax: 249 710 016 

geral@cspatalaia.net 

• Documentos de Identificação, Contribuinte, 

Segurança Social, Serviços de Saúde da 

criança e do Enc. Educação; 

• Boletim de Vacinas; 

• Declaração médica; 

• Comprovativo dos rendimentos e despesa 

mensal com habitação do agregado familiar; 

• Declaração do Enc. Educação com indicação 

explícita a quem poderá ser entregue a 

criança. 

• Em situações especiais pode ser solicitada 

certidão da sentença judicial que regule o 

poder paternal. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA A INSCRIÇÃO NA CRECHE 

Idade: 81, nasceu a 2/9/1939 

 

Naturalidade: Aldeia das Arreciadas, Fregue-
sia S. Miguel do Rio Torto – Abrantes 
 

Vive há 52 anos na Vila de Atalaia. 
DT- Como utente do Serviço de Apoio Domi-
ciliário qual a sua opinião sobre os nossos 
serviços? 

JD- Gosto muito dos serviços, tratam-me 
muito bem. Chegam a casa tratam-me com 
carinho, sempre prontos a ajudar. 
DT- Já frequentou a Resposta Social de Cen-
tro de Dia, o que a motivou a ser utente do 
Serviço de Apoio Domiciliário? 

JD- Preferia estar na minha casa, estou mais à 
vontade. Gosto muito do meu cantinho e as-
sim ajudam-me no que eu preciso. 
DT- Com que frequência vai às instalações do 
Centro Social Paroquial de Atalaia? 

JD- Sempre que há festas convidam-me e eu 
vou. Gosto muito dos passeios. Todos os me-
ses vou à missa e sempre que posso vou visi-
tar as minhas colegas, porque gosto delas. 
DT- Qual a sua opinião sobre o Centro Soci-
al? Recomenda? 

JD- Gosto muito, é muito bom estar com as 
crianças. Recomendo tanto para as crianças 
como para os mais velhos. Tratam-nos muito 
bem. 

Entrevista - D. Joaquina Angélica da Conceição Diniz 

DT- Muito agradecida 
pela sua disponibilida-
de. 

Diretora Técnica 

Cristina Alves 


