
Maio, mês da mãe, do cora-
ção, das flores, da espiga… 
Mês de celebrar a vida, de 
celebrar a fé e de viver a 
alegria. 
O nosso centro continua a 
servir bem a população dos 
concelhos de Vila Nova da 
Barquinha e limítrofes.  
Os serviços prestados pelo 
Centro Social estão cada vez 
mais reconhecidos como 
serviços de qualidade e ex-
celência. Os utentes e os 

Maio... 

amigos podem confirmar 
pelo testemunho no “livro 
de elogios”. 
Quando alguma dificuldade 
surge toda a equipa se une  
no sentido da melhor res-
posta e resolução. 
O sonho de alargar as nos-
sas valências continua vivo e 
presente… 
Assim, faço votos que todos 
deem o melhor de si para, 
cada vez mais, prestarmos 
serviços de qualidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Ricardo Madeira 
Presidente do CSPA 

Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS 

Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Creche 
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Próximas atividades 

Como diz a frase de Augusto 
Cury “Se o tempo envelhe-
cer o seu corpo mas não 
envelhecer a sua emoção, 
você será sempre feliz”, te-
mos que manter a atividade 
e dinâmica no Centro de Dia 
pelo que, para além das 
atividades diárias que po-
dem ser acompanhadas na 
nossa página de facebook, 
temos programadas ativida-
des comemorativas, algu-
mas abertas a toda a comu-

nidade. Assim, para os pró-
ximos meses estão previstas 
algumas atividades que vale 
a pena assinalar:  
 

 De 9 a 14 de Junho parti-
cipação nas Festas da 
Barquinha; 

 Dia 27 de Junho teremos 
a Festa conjunta 
(crianças e idosos) de 
final de ano letivo; 

 Dia 6 de Julho teremos 
uma sessão de esclareci-
mentos sobre segurança 
com a GNR, aberta à 
comunidade; 

 De 13 a 17 de Julho tere-
mos a atividade 
“Semana bem Portugue-
sa”; 

 Dia 24 de Julho iremos 

assinalar o dia dos Avós; 

 Em Agosto, data a defi-
nir, teremos um passeio 
a Tomar para visitar o 
Convento de Cristo. Te-
remos ainda uma inicia-
tiva de recolha de bens 
para assinalar o dia da 
solidariedade; 

 Em Setembro, na sema-
na de 7 a 11 teremos, 
como habitual, a semana 
de porta aberta. 

 
Para além destas datas te-
mos semanalmente a sessão 
de massagens com a nossa 
voluntária Helena e a Cele-
bração mensal da Eucaristia. 
 
PARTICIPE, esperamos por 
si! 

A Diretora Técnica 
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A necessidade de estruturas 
de apoio à família, que faci-
litem a conciliação entre a 
vida familiar e a vida profis-
sional tem aumentado nos 
últimos tempos. A atenção 
dada às crianças assume um 
papel de destaque, ao nível 
do seu desenvolvimento 
físico, psicoafectivo, cultural 

e ético, fazendo emergir um 
aumento de procura de 
serviços pessoais, coletivos 
e sociais de proximidade. 
Deixar os filhos nestes servi-
ços consiste numa decisão 
ponderada onde se avaliam 
todas as variáveis. Todos os 
pais querem a felicidade dos 
seus filhos e serviços de 

Pegando nesta premissa, só 
educa quem ama. 
 E quem mais ama as crian-
ças não será a sua família, 
nomeadamente os seus 
pais? 
Então, porque remetem 
para uma instituição pública 
ou privada denominada 
“Escola” e para os professo-
res, o papel de educado-
res?! 
Com quem está a criança 
até à idade escolar? 
Certamente que serão essas 
pessoas as responsáveis 
pela educação da criança, 

levando-os à aprendizagem 
dos “valores”, das regras 
sociais e morais (não esque-
cendo que a família é o pri-
meiro grupo social que a 
criança deve aprender a 
valorizar, obedecer e respei-
tar), é neste período que os 
educadores e/ou pais têm 
um papel preponderante e, 
é neste momento crucial da 
sua formação como 
“Pessoa”, que a criança de-
ve aprender a ouvir e a sa-
ber aceitar um NÃO.  
Ao contrário do que muitos 
pais pensam,  desde cedo 
que a criança sabe quando 

age bem ou mal, mas como 
está a iniciar a formação da 
sua personalidade tenta 
afirmar-se fazendo birras, 
contrariar e até desafiar o 
adulto. É nestes momentos 
(em que se diz que as crian-
ças se portam mal) que o 
adulto deve ter coragem 
para impedir ou contrariar o 
que acha que está errado 
nas atitudes da sua criança 
e, ao mesmo tempo ter 
muita paciência para lhe 
explicar o porquê dessa 
negação, nunca se esque-
cendo de lhe dizer que tudo 
o que faz é porque a ama 

muito e por isso, quer que 
ela se “porte bem” para ser 
amada por todos. Assim, os 
pais que devem ser os que 
mais amam os seus filhos, 
não se estão a demitir do 
papel de educadores e a 
escola, serve para dar conti-
nuidade ao desenvolvimen-
to de competências pré-
adquiridas pela criança e 
iniciar o desenvolvimento 
de outras, de acordo com o 
nível etário e ritmo de 
aprendizagem de cada uma.  
Também sabemos que o 
papel da escola terá mais 
sucesso se houver uma boa 

qualidade para os mesmos, 
sabendo que essa qualidade 
depende muito da qualifica-
ção dos seus recursos hu-
manos. Neste número são 
estes recursos humanos que 
vamos apresentar: as aju-
dantes de ação educativa 
que têm como principais 
funções:  
- Participar nas atividades 
socioeducativas;  
- Ajudar nas tarefas de ali-
mentação, cuidados de higi-
ene e conforto diretamente 
relacionados com a criança;  
- Vigiar as crianças durante 
o repouso e na sala de aula; 
- Assistir as crianças nos 
transportes, nos recreios, 
nos passeios e visitas de 
estudo. 
- Auxiliar na limpeza da sala 
de permanência das crian-
ças 
Estes colaboradores têm 
que demonstrar competên-
cias ao nível do saber, do 
saber fazer e do saber ser, 
permitindo-lhes diferenciar 
as fases do desenvolvimen-
to infantil e apoiar o proces-

so de socialização da crian-
ça, identificando comporta-
mentos disfuncionais, apli-
car cuidados de saúde pri-
mários de saúde infantil e 
utilizar as técnicas de higie-
ne, manutenção e organiza-
ção de materiais, equipa-
mentos e espaços.  
Neste grupo é fundamental 
o trabalho em equipa e o 
estabelecimento de rela-
ções empáticas bem como a 
comunicação com os pais 
para promover o trabalho 
complementar casa/escola. 
Apostando nestas compe-
tências, a Creche do centro 
Social Paroquial de Atalaia 
tem 4 ajudantes de ação 
educativas que apoiam na 
educação das crianças e que 
procuram criar um ambien-
te familiar e 
feliz, neste 
espaço onde 
as crianças 
passam a mai-
or parte do 
seu dia.  

 

 

Fátima Rodrigues 

Diretora Técnica 
 

Educar = AMAR 

“A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes.” Oscar Wilde 

A imagem do Centro Social Paroquial 

de Atalaia: os colaboradores  
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Centro de Dia 

A animação Sociocultural, 
está presente na rotina diá-
ria dos utentes do centro de 
dia. As atividades realizadas 
são planeadas de modo a ir 
ao encontro do bem-estar e 
das necessidades dos mes-
mos. Assim, proporciona-
mos vários tipos de estimu-
lação tanto no campo físico 
como ao nível do intelecto. 

São exemplos disso o treino 
físico adaptado, nomeada-
mente: caminhadas, percur-
so de obstáculos, ginástica e 
jogos como a malha, 
bowling, jogo do enrola, etc.  
Ao nível cognitivo realiza-
mos diversos exercícios on-
de estão presentes elemen-
tos visuais, sonoros assim 
como jogos de palavras; 

atividades de estimulação 
da memória e do raciocínio 
lógico; atividades criativas, 
como os trabalhos manuais 
que conciliam as mais diver-
sas aptidões e desenvolvem 
a motricidade fina e a criati-
vidade.  
Os momentos de reflexão e 
de fé também são valoriza-
dos através da celebração 
da Eucaristia com uma peri-
odicidade mensal, bem co-
mo os terços que, neste 
mês de Maio, tivemos a 
possibilidade de rezar todas 
as quartas-feiras às 14.30, 
sendo aberto à comunida-
de. 
Todas as semanas realiza-
mos treino de competên-

cias, são exemplos: ver as 
horas, identificar datas, ana-
lisar produtos e simular 
compras. Um outro aspeto, 
muito importante, presente 
nas atividades é a valoriza-
ção da identidade cultural 
de cada idoso, pois cada um 
tem um conjunto de experi-
ências que os tornam úni-
cos. A “partilhas de saberes” 
é sempre algo que os esti-
mula muito e que os faz 
reviver memórias passadas 
num ambiente de convívio e 
partilha. 
 
 
 
 

Animadora Ana Salgueiro 

relação “professor/aluno”, 
que deve ter por base o 
“respeito pelo outro”, a 
compreensão, o carinho e a 
amizade. 
Neste processo de educação 
é de extrema importância 

que também haja uma boa 
relação da comunidade es-
colar com a família mas, 
para que isso seja possível, 
é necessário que cada um 
respeite o estatuto/papel 
do outro, que se deve com-

plementar e não sobrepor. 
Assim sairiam a ganhar as 
crianças, os pais/família, os 
educadores, os professores, 
a escola e a SOCIEDADE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Edite 

A diversidade de atividades de Animação Sociocultural 
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Serviço de Apoio Domiciliário 

Os utentes do Serviço de 
Apoio Domiciliário, são tam-
bém foco da nossa atenção 
participando nas diversas 
atividades, que vão tendo 
conhecimento através de 
um calendário mensal de 
atividades que recebem nas 
suas casas. 
As atividades recreativas 

estão também presentes 
através da realização de 
passeios entre instituições e 
passeios abertos à comuni-
dade, como por exemplo, a 
visita ao museu dos Riachos, 
o passeio a Fátima e a tarde 
de espetáculos culturais no 
pavilhão municipal do En-
troncamento. 

Para finalizar, organizamos 
atividades de convívio inter-
geracionais, tais como a 
plantação de uma árvore no 
Dia da Árvore, as partilhas 
musicais, o teatro de fanto-
ches, as festas e os passeios 
em conjunto, entre outros. 
Assinalamos a atividade de 
comemoração do dia da 

família, que aconteceu a 15 
de Maio, na qual estiveram 
presentes os utentes com 
um familiar. Foi um momen-
to de confraternização e 
partilha mas também de 
muito sentimento. 
Deixamos-vos algumas ima-
gens do que temos feito 
desde janeiro até agora. 

 
D.T 

26 de Maio– Quinta do Arrife 

15 de Maio– Dia da Familia 

15 de Maio– Dia da Familia 
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Creche 

No decorrer deste ano leti-
vo, bem como nos anos 
letivos transatos, temos 
vindo a organizar várias 
ações de sensibilização para 
os encarregados de educa-
ção com diversas temáticas 
que achamos serem impor-
tantes. 
No 1º período do ano letivo 
2014/2015, tivemos uma 
ação de sensibilização com 
a temática “Importância de 
dizer não!”, dinamizada pela 
Psicóloga Andreia Vitório. 
Foi uma ação onde os pre-
sentes trocaram muitas 
opiniões e onde deram os 
seus testemunhos de forma 
a poder-se ajudar uns aos 
outros. 
No 2º período organizou-se 
uma ação de sensibilização 
sobre “Primeiros Socorros 
Pediátricos”, com o Enfer-
meiro João Pedro. Apesar 
da pouca adesão por parte 
dos pais, a ação foi deveras 
importante e elucidativa, 

uma vez que existiam algu-
mas formas menos corretas 
de proceder, que os pais 
não tinham consciência, e 
desta forma aprenderam 
quais as atitudes a ter em 
caso de emergência.  
Durante este período tive-
mos a presença da Psicóloga 
Educacional Sofia Roque, 
com a temática, não menos 
importante "A criança e o 
seu comportamento: será a 
rebeldia saudável?”. Resol-

A criança e seu comportamento 

vemos solicitar esta temáti-
ca uma vez que são compor-
tamentos que muitas crian-
ças têm frequentemente e 
muitos pais nos pedem aju-
da enquanto técnicas de 
educação para lidar com 
estas situações. Foi uma 
sessão muito participada e 
útil para quem é pai ou cola-
borador na área da educa-
ção. 
Já tivemos outras anterior-
mente, como Higiene Oral 
Infantil, Alimentação Infan-
til, Obesidade Infantil, Saú-
de e Higiene Infantil e Doen-
ças Infetocontagiosas. 
Penso que todas as temáti-
cas contribuíram de alguma 
forma para melhor conhe-
cermos as crianças e de co-
mo agir em determinadas 
situações. Ao organizar es-
tas ações pretendemos que 
haja uma maior proximida-
de da Creche com as famí-
lias e vice-versa e estamos 
abertos para propostas de 

outras temáticas que consi-
derem importantes. 
 O próximo passo 
será abrir à Comunidade, 
como aconteceu com a ses-
são deste período letivo, a 
possibilidade de assistir às 
ações de sensibilização, de 
forma a não só envolver as 
famílias mas também a Co-
munidade que nos envolve.  
    

Ed. Marisa Silva 

Durante o primeiro ano de 
vida, o bebé passa a maior 
parte do tempo a dormir. 
Este estado, o sono, é facil-
mente reconhecível pela 
ausência de reação ao ambi-
ente embora o cérebro 
apresente uma intensa ativi-
dade, com importante im-
pacto em todas as funções 

das crianças incluindo o 
desenvolvimento cognitivo. 
A forma como o bebé enca-
ra o sono está relacionada, 
em grande parte, com o que 
lhe sucede durante o dia. Se 
o bebé estiver num ambien-
te no qual não existam re-
gras terá mais dificuldade 
em adormecer. Durante os 
primeiros 12 meses de vida 
é normal que o bebé acorde 
de noite, no entanto, não 
devemos alterar o ambiente 
acendendo a luz ou tirando-
o do berço. Podemos utilizar 
um peluche para que se 

sinta tranquilo. A criança 
deve aprender a dormir 
sozinha, sem a presença dos 
pais.  

É tão bom vê-los descansar! 

Parecem anjinhos quando 

dormem. 
AAE Ana Fagulha 

e AAE Daniela Real  

Ações de Sensibilização para os Pais/ Encarregados de Educação 

Sessão: primeiros  socorros 
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Foi um ano cheio de emo-
ção, com muita alegria e 
aprendizagens pelo cami-
nho, que culminou numa 
visita ao jardim-escola da 
Atalaia (escola dos cresci-
dos) e à Quinta do Arrife. 
A visita à escola dos 
"crescidos" decorreu no 
período da manhã. 
Na chegada fomos recebi-
dos pelas crianças do jardim 
que nos saudaram com um 
bom dia e com uma salva de 
palmas. Envergonhados, as 
joaninhas disseram também 
bom dia aos novos amigos. 
Depois foi-nos apresentado 
um teatro de sombras sobre 
a amizade. Sempre atentos, 
ouvimos a história interpre-
tada pelas educadoras do 
jardim. No final da história 
ainda houve tempo para 
uns abraços, uma vez que, 
era o dia dos abraços. 
Curiosos, fomos depois 
"investigar" as salas e os 
brinquedos dos amigos mais 
crescidos. A brincar fomos 
começando a perder a timi-
dez e conseguimos usufruir 
daquele espaço repleto de 
novas descobertas. 
Antes de irmos embora pro-
vámos as pipocas que ti-
nham feito para nós. Que 
delicia!  
Tinha chegado a altura de ir 
embora. Com um sorriso no 
rosto voltámos à nossa es-
cola.  
Foi então que no dia 26 de 
maio realizámos a tão espe-
rada visita de estudo à 
Quinta do Arrife. 
Partimos todos entusiasma-

dos com a ideia já 
"estudada" do que iriamos 
ver. Apesar disso, a emoção 
foi enorme, desde a confe-
ção do queijo, ao dar de 
comida aos animais. Nesta 
ultima, o medo deu lugar ao 
fascínio. 
Seguiu-se o almoço e com 
ele a pouca fome, pois ainda 
não tínhamos andado de 
burrito (o tão esperado bur-
rito). Após o almoço e de-
pois de uma caminhada lá 
chegámos aos burritos. Fo-
ram o Zurrão, a Flor e a Es-
trelinha que nos proporcio-
naram uma "viagem" fan-
tástica no seu dorso. 
Este dia de várias emoções 
tinha chegado ao fim. Valeu 
pelas brincadeiras, pelas 
partilhas, pelas conversas, 
pelas aprendizagens. No 
final, nos nossos corações, 
agora cheios, só ficou espa-
ço para uma sesta mereci-
da, no regresso a casa.   
 

Ed. Tânia Ferreira 
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Quando se faz o que se gos-
ta, quando esse fazer nos 
faz sentir bem isso é volun-
tariado. 
Saber que posso contribuir 
com a minha experiência e a 
minha maneira de ser, só 
me enriquece ainda mais. 
Fui educada a ajudar e é a 
contribuir para o desenvol-

Voluntariado 

vimento socio cultural que 
atualmente faço voluntaria-
do com grande alegria. 
Atualmente sou voluntária 
CSP de Atalaia com massa-
gens aos idosos e às crian-
ças, dou uma aula ( Ativida-
de Física e relaxamento) na 
Universidade Sénior do Car-
dal participo em eventos 

desportivos (Organização de 
corridas de atletismo) ajudo 
o meu clube CCD o Alvitejo 
Vale Figueira nos seus even-
tos. 
Gosto de ocupar o meu 
tempo, aprender e reinven-
tar-me, ser voluntária é uma 
forma de estar de bem estar 
e bem fazer. 

Agradeço a todas as entida-
des atrás por me terem da-
do uma oportunidade de 
poder levar o meu trabalho 
mais além. 
 

Maria Helena Pereira 
41 anos 

Massagens semanais 

Acompanhamento em  passeios 



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

Centro de Dia: em destaque D. Edita 

Maria Edita Justina de Oliveira Batalha Bastos nasceu no Tramagal a 12 de 
Março de 1937. 
Veio morar para o Entroncamento em 1936, tinha na altura 9 anos, diz que 
pertence mais ao Entroncamento do que á terra onde nasceu. 
Frequentou a escola até a 4ª classe no Entroncamento, o pai da D. Edita 
era relojoeiro e trabalhava numa ourivesaria, e aos 10 anos foi ajudar o 
pai. 

D. Edita 

SECRETARIA  

Manhã 09H30 - 12H30 

Tarde 14H30 - 19H00 

VISITAS AOS 
UTENTES DO 

CENTRO DE DIA 

14H30 - 16H00 

ATENDIMENTO 
DIRETORA 
TÉCNICA 

14H30 - 16H00 

Centro 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 

CRECHE 

07H30 - 19H00 

CENTRO DE DIA 

09H00 - 17H00 

HORÁRIOS 

https://pt-pt.facebook.com/CSPA.CDCRA  

Aniversários do trimestre 

03 de Janeiro Silvina Vital  

20 de Janeiro Rosa Santos  

06 de Março Rosária Nunes  

12 de Março Mª Edita Bastos  

06 de Abril José Diogo  

21 de Abril Antónia Silva  

23 de Abril Alda Diniz  

24 de Abril Fernanda Roldão  

01 de Maio  António Machado   

08 de Maio  Emília Nogueira  

20 de Maio  Mª Céu Gomes  

   

Para conhecermos melhor a D. Edita 

 Quando eu era pequena queria ser… relojoeira e fui! 

 Uma recordação da minha infância…  a minha avó Clementina; 

 Livro da minha vida: O Crime do Padre Amaro; 

 Viagem que adorei: Ilha da Madeira; 

 Comida favorita: Cozido à Portuguesa; 

  Filme da minha vida: O Dr. Jivago; 

 Viagem de sonho: Suíça; 

 Se fosse Primeiro-Ministro… era igual aos outros!  

 Se fosse jornalista entrevistava… a Teresa Guilherme porque… conside-

ro que tem valor na forma como trata os programas da Televisão. 

https://pt-pt.facebook.com/CSPA.CDCRA

