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Próximas atividades
Aproximamo-nos a passos
largos do verão e das festas
dos santos populares, bem
como do final do ano letivo
na creche.
Para os próximos meses
temos planeadas algumas
atividades que gostaríamos
de assinalar, deixando o
convite à participação da
comunidade nas atividades
abertas.
- A celebração da Eucaristia, aberta à comunidade
na terceira 4ª feira de cada
mês;
- As massagens para os
utentes do centro de dia e
apoio domiciliário todas as
4ºs feiras e a atividade de
expressão físico/motorora
na creche às 3ªs e 5ªs de
manhã;
- No dia 19 de Junho será

mais uma atividade interinstitucional desta feita na
Golegã;
- No dia 24 de Junho os
utentes de Centro de dia e
apoio domiciliário irão ao
jardim de infância da Atalaia
para uma troca de experiências relacionada com o
brincar;
- No mês de Junho iremos
assinalar, no centro de dia,
os santos populares com
uma marcha popular;
- Dia 07 de Julho teremos
um Rastreio Auditivo no
centro de dia , aberto a toda
a comunidade, com a empresa Acústica Médica;
- No dia 26 de Julho, dia dos
avós, teremos uma festa
aberta a toda a comunidade
para assinalar o dia e para
simbolizar o encerramento
do ano letivo
Fique atento à divulgação
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A Família....
“A maior alegria que se pode dar à família é passar algum tempo com ela”
No passado dia 15 de Maio
assinalou-se o Dia Internacional da Família, dia que, na
era em que estamos, faz
cada vez mais sentido assinalar e prolongar para além
de 15 de Maio.
A grande questão que gostaríamos de aflorar é:
Como vivemos hoje em família?
Para nos ajudar a analisar
esta matéria, o Sr. Pe. Acá-

cio colaborou connosco
enriquecendo a nossa reflexão.

Cada celebração litúrgica é
um lugar, um espaço e um
modo de fazer a experiência
de Deus e do mistério pascal de Cristo. Para que tal
aconteça, e porque a experiência é um dom de Deus, é
preciso deixar-se conduzir
pelo ministro do encontro
salvífico.
É preciso entrar no mistério,
saindo à procura de Deus,
para que Ele possa entrar e
tomar posse do Eu da pessoa que O experimenta.
Assim se realiza a experiência do mistério pascal que S.
Paulo descrevia com estas
palavras: "Já não sou eu que
vivo, é Cristo que vive em
mim" (Gal 2,20).
Os efeitos da experiência
não se podem ocultar na
vida: fazem parte do património espiritual e humano
da pessoa e determinam o
seu modo de viver.
A experiência do mistério
pascal de Cristo imprime no
contemplado os sinais da
paixão, morte e ressurreição de Cristo e configura-o
com Ele de modo a sentir na

própria carne o que significa
ser filho de Deus.
As relações com Deus e com
os homens passam a ser
caracterizadas pela experiência da presença e da ação
de Cristo, sem as quais não
é possível a vida cristã.
O povo de Deus celebra a fé
para experimentar o que
deve testemunhar, para
expressar o que deve acreditar e para proclamar o que
deve viver.
Em suma, as famílias cristãs
devem assumir a sua vocação, devem ser verdadeiras
igrejas domésticas tratando
das realidades temporais
ordenando-as
segundo
Deus. Pois, são chamadas
por graça a uma aliança com
seu Criador; devem, pois,
oferecer-lhe uma resposta
de fé e amor.

Diretora Técnica
Fátima Rodrigues

Dia da Família no CSPA

A família no contexto cristão
Tendo em vista que Deus
constituiu o matrimónio
princípio fundamental da
sociedade, a família tornouse a célula primeira e vital
da mesma.
É da família que saem os
cidadãos e também é no
seio da família que se encontra a primeira escola das
virtudes sociais; conhecidas
como a alma da sociedade.
Segundo o compêndio de
doutrina social "A família,
comunidade natural contribui de modo único e insubstituível para o bem da sociedade. Ela é a primeira sociedade humana, tendo em
vista que ela é uma comunhão de pessoas". (CDSI,
213).
Entretanto, podemos afirmar que a Família com seus
inúmeros valores e ao mesmo tempo o valor mais querido; é o alicerce da sociedade, património do mundo
inteiro e também um dos
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tesouros mais importantes
de toda a história da humanidade desde sua origem.
Antes de ser elevada a condição de sacramento, a família é uma instituição natural querida por Deus, que
logo após concluir sua obra
da criação, fez o homem e a
mulher dando o seguinte
imperativo: "crescei e multiplicai-vos". Por isso a família
contém valores que são
perenes que jamais podem
ser ofuscados, rechaçados,
tolhidos ou desprezados.
Assim o sacramento do matrimónio é de vital importância para sociedade. Nele,
homem e mulher podem,
devidamente,
constituir
uma família e gerar novos
membros para a sociedade.
Esta mesma família celebra
a sua fé na liturgia. A liturgia, realiza-se por meio de
sinais sensíveis, pelos quais
se alimenta, fortalece e exprime a fé .

Pe. Acácio Cruz Pires
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Centro de Dia
des adaptadas, tendo como
objetivo final o bem-estar e
a harmonia do grupo.
Ao longo do meu percurso
profissional trabalhei com
idosos e crianças. São dois
grupos etários distintos,
mas ambos enriquecedores,
com quais podemos trabalhar nesta instituição e promover atividades intergeracionais.

Este é um trabalho motivante, que estimula a criatividade e a participação ativa de
todos, a partilha de ideias,
conhecimentos e memórias,
e o saber estar em grupo.
Do trabalho realizado até
agora considero o grupo do
Centro de Dia participativo
e cheio de vontade de fazer
atividades diferentes. Espero que venham conhecer

Animadora Ana Salgueiro

17/04/2014
Escola de Música Sons do Alviela

11/04/2014 - Rastreio Tensão
Arterial e Glicémia com o apoio
da Cruz Vermelha
14/04/2014 - Coro Nossa Senhora
Assunção de Atalaia

21/03/2014 - Dia da Árvore
Plantação de 4 árvores de Tília
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um pouco mais desta instituição e participem nas atividades abertas à comunidade.

08/03/2014
Lanche no Café Stop

20/02/2014 - Visita do Sr. Bispo
D. Manuel Pelino ao CSPA

Cheguei recentemente a
esta instituição, na qualidade
de
animadorasociocultural. Estou felicitada por este trabalho, pois é
muito gratificante. Ser animadora é: estar em contacto com o outro, ser dinâmica, ter a noção das necessidades do grupo, conseguir
elos de ligação entre eles,
planificar e realizar ativida-
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Serviço de Apoio Domiciliário
Um dos objetivos do Serviço
de Apoio Domiciliário consiste em promover e estimular a participação dos
nossos utentes nas atividades de animação propostas.
Desde Janeiro procurámos
dinamizar saídas ao exterior
nomeadamente a Torres
Novas visitar a Gráfica Al-
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mondina; a Alcanena visitar
a praia fluvial dos Olhos de
Água e celebrar com as demais IPSS o Carnaval, à
Quinta do Arrife em Amiais
de Cima, a Fátima, entre
outros.
Para além das saídas ao
exterior é fundamental trazer os utentes do Serviço de

Apoio Domiciliário e a própria comunidade ao Centro
Social Paroquial de Atalaia
pelo que contámos com
diversas atividades como a
celebração mensal da eucaristia, a presença de diversos grupos como o Coro Nª
Senhora da Assunção de
Atalaia, a escolinha de músi-

ca Sons do Alviela, o grupo
de cantares Camponeses de
Casével, entre outros. Estas
iniciativas serão para manter por isso, fiquem atentos
à divulgação de novos eventos.

22/01/2014
Visita à gráfica Almondina
Torres Novas

31/03/2014
Aniversário D. Antónia

23/04/2014
Aniversário D. Alda

07/05/2014
Passeio intergeracional à Quinta do Arrife

D.T
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Creche

Treino do bacio
Este artigo é dedicado aos
pais, pois muitos de vós
interrogam-se se o vosso
filho está preparado para
largar as fraldas. Segundo
Brazelton, “a criança por
volta dos dois anos possui
capacidade fisiológica para
controlar o ânus e a bexiga,
conseguindo aguentar a
urina e as fezes durante
algum tempo” (obviamente
curto). Claro que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento.
A melhor forma de percebermos se a criança está
preparada para esta etapa
prende-se com a sua maturidade fisiológica, sócioafetiva e oral.
Por brincadeira, na sala,
começámos a experimentar
sentar as crianças mais velhas na sanita ou no bacio
nos momentos de higiene. A
ideia era observar a reação
das crianças perante esta
situação. Ficámos surpreendidas pela positiva, pois
reagiram bem, havendo já
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crianças a pedir para ir e
fazer as suas necessidades
fisiológicas neste período.
Inicialmente, houve crianças
que não se queriam sentar
no bacio/sanita e não foram
forçadas, no entanto, fomos
sempre tentando, até que
hoje todas as crianças já se
conseguem sentar e tentam
fazer as suas necessidades
fisiológicas, umas com êxito,
outras
nem
tanto.
Nesta fase mesmo que a
criança ainda não ande a
tempo inteiro com cuecas,
ela vai sempre fazendo a
rotina da higiene na sanita
ou no bacio, para se habituar.
Para que o sucesso das crianças no controlo dos esfíncteres seja melhor, é mui-

to importante haver a continuidade por parte das famílias, seria importante que
no fim-de-semana a criança
seguisse esta mesma rotina.
Deverão também criar outro horário, como por exemplo quando acorda de manhã e antes de ir dormir, ou
após
o
jantar.
O elemento a usar, bacio/
sanita, fica ao critério dos
pais, visto que a criança na
creche estará familiarizada
com ambos. Em caso de
utilizar o bacio, o local onde
colocar o mesmo fica ao
vosso critério. Apenas considero que a criança deve
estar vigiada por uma questão
de
segurança.
É muito importante para
facilitar este treino na Cre-

che, que a roupa que a criança traz seja prática, pois
facilita a tarefa e a autonomia da criança. Os bodies
devem ser substituídos por
camisolas, para não caírem
para dentro dos bacios/
sanitas, e também para que
o vestir e despir seja um
processo mais fácil. Todos
devemos ter paciência e
respeitar o ritmo da criança,
pois esta é uma tarefa difícil
e exige muito tempo e calma.

Todos devemos ser incentivadores das crianças e elogiar cada “êxito”, pois assim a
criança fica motivada e com
vontade de mostrar mais
vezes que é capaz.
Não desistir! É a frase chave
desta fase de aprendizagem
dos vossos filhos.
Ed. Marisa Silva

Senti-me muito bem, pois
parecia que estava a agradecer-me, até me emocionei.

As crianças em idade de
creche necessitam do seu
espaço e tempo para explorar, brincar e aprender.
Para além disso, as crianças
estão numa fase de grande
necessidade de estabelecer
laços afetivos com os seus
pares e adultos.
Permitir assim que as crianças desenvolvam todas as
capacidades/competências
num ambiente estimulante,
de exploração livre, de carinho e de compreensão, são
algumas das premissas que
as pessoas que trabalham
com e para as crianças devem ter em conta.
Deste modo, trabalhar com
crianças transporta em si
várias vivências e experiências únicas e inesquecíveis,
algumas das quais se pretende explorar de seguida.
Foram lançadas algumas
questões às colaboradoras
da creche:

Quais as características que
mais aprecias na faixa etária com que estás a trabalhar?
Ana - Cada criança é única
e irrepetível e por isso acho
interessante apreciar e ver
as habilidades e o desenvolvimento de cada uma.
Na
faixa
etária
do
"Berçário", eles começam a
descoberta dos movimentos, sons, as primeiras gracinhas, a relação com os outros.
Cada dia é diferente do outro. Para mim esta faixa
etária é a mais gratificante,
pois é aqui que tudo começa.

Qual o sentimento de ver
uma criança crescer, desenvolver-se e no final vê-la
partir?
Marisa - Não consigo descrever estes acontecimentos com um só sentimento.

O que se sente inicialmente
é um sentimento de dever
cumprido, isto é, que conseguimos contribuir de certa
forma para o desenvolvimento geral da criança dando-lhe afeto, estímulos,
partilhando experiências. É
bom vê-las crescer, sorrir,
brincar, ouvi-las dizer as
primeiras palavras, dar os
primeiros passos, desenvolver a autonomia.
Depois quando as vemos
partir é um sentimento de
angústia e de perda, como
se uma parte de nós tivesse
perdida.
No sentido figurativo, vejome como se fosse um pássaro com as suas crias acabadas de sair do ovo, que as
ensina a ver o mundo que
as rodeia, que lhes dá instruções de como se pode
voar e procurar comida, e
de um momento para o
outro, saem debaixo das
minhas asas e começam a
voar sozinhos.

Relembra uma atividade
realizada com crianças que
te foi importante.

Ilda - A atividade que reali-

zei e que para mim foi importante foi "O que vestir
hoje". Para mim foi importante, pois nesta atividade
as crianças demonstraram e
colocaram em prática os
conhecimentos que adquiriram desde o início da mesma.

Neste ano letivo, o que te
surpreendeu?
Daniela - Num resumo muito simplificado, diria que
neste ano letivo as surpresas foram constantes. O
facto de partilhar horas com
as crianças é de todo magnífico.
O meu lado maternal e tolerante fez com que me pregasse algumas partidas.
Lidar com um grupo onde
cada um é único e diferenciado permite que algumas
sensações invadam o meu
lado sentimental, não conseguindo, por vezes, deixálas de lado.
É difícil falar de crianças
mas muito fácil partilhar
com elas. Desta experiência
guardarei sabedoria, emoção, um sorriso e um coração!
Ed. Tânia Ferreira

Relembra uma situação
significativa para ti com
uma criança com quem
tenhas trabalhado:
Teresa - Houve uma criança
que estava há cerca de 1
hora a gritar porque não
conseguia fazer as suas necessidades.
Depois de muito a ajudar
(ex. com massagens), finalmente consegui que fizesse.
E ela, depois de estar calma,
agarrou-se ao meu pescoço
com muita força.
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CRECHE
07H30 - 19H00

HORÁRIOS

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NA CRECHE



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;



Demonstração de liquidação de IRS;



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 NO CENTRO DE DIA E SAD



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 infectocontagiosas ou
perturbação mental impeditiva no normal funcionamento do Centro de
Dia.



Página 7

Encargos médios mensais com transportes públicos.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

Centro de Dia: em destaque Isabel e Manuel Sergeira
O Sr. Manuel e a D. Isabel são um dos casais do Centro de
Dia.
Este mês a senhora completa 89 anos e o seu marido 93
anos.
O Sr. Manuel é natural de Alcácer do Sal - Setúbal e a sua
esposa nasceu em Rosmaninhal, em Castelo Branco.
Ele foi trabalhar para terra natal da D. Isabel e lá a conheceu
nos bailes da aldeia.
O tema de conversa para o namoro foi o Alentejo… pois o
Sr. Manuel conhecia bem o Alentejo e a D. Isabel tinha estado a trabalhar em Évora.
Ao fim de uns tempos, casaram e tiveram 4 filhos. Atualmente têm uma grande família: já têm 10 netos e 8 bisnetos.
O que mais gostam de fazer no Centro de Dia é de dizer
poemas, cantigas e adivinhas, e a D. Isabel de fazer a sua
renda todos os dias.

Isabel e Manuel Sergeira

Animadora Ana Salgueiro

Aniversário dos Clientes
03 de Janeiro

Silvina Vital

27 de Junho

Manuel Sergeira

20 de Janeiro

Rosa Santos

29 de Junho

Isabel Sergeira

06 de Março

Maria Rosária

06 de Julho

Emília Francisco

08 de Março

Elvira Carregueira

16 de Agosto

António Costa

12 de Março

Maria Edita Bastos

02 de Setembro

Joaquina Diniz

06 de Abril

José Diogo

12 de Novembro Isolina Ferreira

21 de Abril

Antónia Silva

18 de Novembro Maria Contente

23 de Abril

Alda Diniz

03 de Dezembro Bonifácio Grácio

01 de Maio

António Machado

09 de Dezembro Maria Matos

06 de Junho

Maria Tomásia

HORÁRIOS
ATENDIMENTO
DIRETORA TÉCNICA
14H30 - 16H00

ATENDIMENTO
SECRETARIA
Manhã

09H30 - 12H30

Tarde

14H30 - 19H00

VISITAS AOS UTENTES
DO CENTRO DE DIA
14H30 - 16H00

https://pt-pt.facebook.com/CSPA.CDCRA
Centro de Dia e Creche de Atalaia
Rua Fernando Moura Aparício, n.º1
2260-049 Atalaia VNB

ATENDIMENTO
EDUCADORAS INFÂNCIA
Tel: 249 719 149
Fax: 249 710 016

1ª e 3ª Quintas-Feiras
de cada Mês
16H00 - 17H00

geral@cspatalaia.net

