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Crescer Solidário
Ano Novo
Com um sorriso diferente,
queremos acolher o Novo
Ano. Estamos quase a viver
o tempo do Carnaval. Vamos sair da rotina. Vamos
expandir as nossas alegrias
e brincar com os demais.
Olhar os homens e as mulheres e o mundo criado,
com a beleza e a ternura
com que Deus olha é sabermos sorrir e confiar. Sorrir
como Deus e confiar n’Ele.
Sabemos que, cada um,
temos uma missão, uma
tarefa grande a cumprir,
para que o mundo tenha
maior justiça e melhor convivência. O nosso amor não
conhece fronteiras e a nossa
vida está destinada à eternidade.
Quanta alegria nos dá saber
que estamos a dar o nosso
melhor para que muitos
sejam felizes. Quanta ternura nos passa pelas mãos,
sabendo que esse é um gesto de amor que revela a

Nesta edição:

caridade de Deus. O Deus
de misericórdia nos encha
de feliz iniciativa, para traduzir, nos nossos dias, a
grandeza do amor de Deus.
Daqui a dias estamos a celebrar a Páscoa. É a Primavera
a encher-nos de alegria, na
beleza dos campos e ternura das flores. É certo que
passamos por momento de
Inverno, mas sempre sabemos que há ressurreição.
Passamos a Quaresma na
certeza da libertação em
Jesus. Mesmo assim, a alegria vence a tristeza. Com
Jesus vencemos!

Pe. Luciano Oliveira
Presidente do CSPA
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“Envelhecer é uma Dádiva
que deve ser encarada não
como uma perda de habilidades mas como uma oportunidade para transmitir os
conhecimentos adquiridos
ao longo da vida.”
(AA)

Centro de Dia e Creche de Atalaia

Procuramos que no Centro
social Paroquial de Atalaia
existam sempre estas oportunidades para transmitir os
conhecimentos adquiridos
ao longo da vida. Através
dos momentos de partilha e
de outro sem fim de atividades tentamos mostrar a
dádiva da maior idade. E
porque convidamos também a comunidade a partilhar connosco, esses momentos, eis algumas das
atividades:
 Dia 11 de Fevereiro vamos assinalar o dia do
doente com a celebração da eucaristia;

 Dia 08 de Março comemoramos o dia da mulher com um miminho
especial para as nossas
utentes;

 Dia 12 de Março iremos

visitar o mercado do
Entroncamento com os
utentes;

 Dia 23 de Março teremos a celebração da Via
Sacra, aberta a toda a
comunidade;

 Com inicio a 01 de Abril
teremos a, já tradicional,
feira do livro;

 Dia 13 de Abril teremos
uma peregrinação a Fátima.
Para além destas atividades
continuamos a ter, semanalmente, as massagens, as
oficinas de escrita, o treino
de competências, a ginástica e caminhadas, a oração
do terço, entre muitas outras!
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues

Crescer Solidário

A imagem do Centro Social Paroquial de Atalaia: os colaboradores
Nesta edição vamos falar
das nossas cozinheiras e da
nossa administrativa.
A cozinha é das áreas mais
avaliadas, digamos assim,
pelos nossos utentes. Diariamente as colegas são postas à prova nas suas funções
de preparação e confeção
das refeições. São elas as
responsáveis pela preparação das refeições das respostas de serviço de apoio
domiciliário, Centro de Dia e
creche. São muitas as especificidades que têm, necessariamente, que ter em conta, nomeadamente a dieta
para diabéticos, hipertensos, doentes renais, entre
outros. Por outro lado, as
especificidades das refeições da creche, desde mais
tenra idade, com introduções de novos alimentos.
São a cozinheira e a ajudante de cozinha as responsáveis pela gestão do stock,
encomendas e toda a orga-

O sucesso de qualquer entidade depende da equipa
que aí trabalha, que executa
as suas funções por “amor à
camisola”, que sente como
seus os resultados da organização, que se sente parte
integrante dos objetivos,
que se sente envolvido com
o coração e não só com a
cabeça.
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nização da dinâmica de uma
cozinha que prepara, diariamente, cerca de 80 refeições.
A equipa da cozinha é apoiada, no controlo do stock,
das encomendas e fornecedores pela administrativa do
Centro Social Paroquial de
Atalaia, que, para além da
cozinha, é responsável pela
verificação e organização da
higienização do Centro.
É também a administrativa
o primeiro contacto dos
visitantes com a instituição,
sendo da sua responsabilidade prestar informações e
esclarecimentos aos clientes
ou público em geral ou encaminhar os pedidos de
informação para a pessoa
responsável. É ainda da sua
competência a gestão de
caixa e a preparação e organização dos processos de
utentes e funcionários.
Fátima Rodrigues
Diretora Técnica

Mas, para conseguir que as
pessoas deem o seu melhor
a entidade e os seus responsáveis têm uma grande missão: manter a motivação da
equipa reconhecendo as
suas potencialidades e competências e comprometidas
com os objetivos organizacionais.
“Quando as pessoas se sentem bem o trabalho corre

Marina Guita — Justina Barata — Maria José Martinho

“O Convidado é melhor juiz de uma refeição do que o cozinheiro”
(Aristóteles).

melhor” (Daniel Goleman,
Richard Boyatzis e Annie
Mckee) e, neste sentido, o
Centro Social Paroquial de
Atalaia procura criar momentos extra laborais, em
equipa, no sentido de criar
um espirito de grupo desenvolvendo a maturidade do
mesmo, relações interpessoais positivas e momentos

de lazer e convívio. No ano
de 2015 o Centro possibilitou dois momentos destes:
uma sessão de dinâmicas
físicas de grupo e o já tradicional Jantar de Natal.
Deixamos alguns exemplos
destas atividades.
Fátima Rodrigues
Diretora Técnica
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A vida em Centro de Dia
Ser utente de um Centro de
Dia requer ter rotinas, estar
em grupo, respeitar os outros, mas também fazer
amigos, experimentar atividades diferente, partilhar
conhecimentos e experiências, bons e maus momentos, ter um ombro amigo,
um apoio na vida.
Para que a vida no Centro
de Dia não seja monótona
propomos aos nossos utentes atividades diárias de
várias índoles, desde o exercício físico, passeios, culinária, entre outras. Tentamos
ir ao encontro dos seus interesses e expectativas, mas
pretendemos de igual forma, proporcionar algo novo
que nunca tiveram oportunidade de conhecer ou
aprender, como o escrever
letras, números, o seu nome, ou até mesmo experimentar a iniciação à informática. Procuramos ainda
desenvolver atividades, com
técnicos especializados, na
área da massagem e da ginástica promovendo assim a
manutenção física.

Já fizemos várias experiências de trabalhos manuais,
como o trabalhar o barro,
pintar peças decorativas e
confecionar sabonetes. Experiências em que aprendemos juntos, nos divertimos,
em que cada utente é o
agente principal e sente-se
integrado no meio em que
está e assim quebra a monotonia.
Envelhecer não significa
parar no tempo. Significa,
ter mais sabedoria pois já se
viveu mais, ter mais idade e
por isso mais experiência de
vida, e ter muito para contar, para quem tiver tempo
e ouvidos para escutar.
Atualmente cada vez mais a
terceira idade é falada, programada e vivida de uma
outra forma: promovendo o
convívio entre instituições e
gerações,
desenvolvendo
competências e valorizando
o património imaterial que
somos todos nós. É isso que
procuramos fazer diariamente na nossa instituição.

Trabalhos Manuais

Centro de Dia

Animadora Ana Salgueiro

Manutenção Física
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Visita Exposição de Natal — Torreshopping

Crescer Solidário

Serviço de Apoio Domiciliário
Começou o novo ano e com
ele muitos dias de atividades, de ideias, de dinamismo, de interação com os
jovens da terceira idade.
Os passeios e as atividades
ao ar livre não são esquecidos e são muito importantes para combater o isolamento social, estimular o
convívio e assim contribuir
para o desenrolar de um
envelhecimento ativo. Estas
atividades são direcionadas,
não só à valência de Centro
de Dia, mas também ao
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Em Janeiro visitá-
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mos a Exposição de Natal do
Torreshopping em que a
nossa instituição participou
com “Um pai Natal diferente”, feito com materiais
recicláveis.
Tivemos outra experiência
diferente, no final de 2015,
de elaborar alguns cenários
de situações antagónicas
para construir um calendário, que contou com grande
participação.
Em Fevereiro iremos comemorar o Carnaval em Alcanena junto com várias
IPSS’S, de modo a promover
encontros
interinstitucio-

nais e também outros encontros importantes… são
esses os dos amigos de longa data que não se veem há
algum tempo e que se reencontram nestes pequenos
momentos. Assim proporcionamos aos utentes de SAD
sair das suas casas, viajar,
conhecer sítios novos, ou
rever outros conhecidos,
interagir em toda a dinâmica da instituição, motivar-se
para o seu dia-a-dia.
Nos próximos meses iremos
comemorar vários dias especiais, passear ao CIAC na
Barquinha e à feira do En-

troncamento.
Com estas atividades pretendemos que os utentes de
SAD sejam cada vez mais
ativos e que participem com
mais frequência na vida da
instituição.

Animadora Ana Salgueiro
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Creche

“Os primeiros passos”
A creche constitui uma das
primeiras experiências da
criança num sistema organizado, onde irá ser integrada
e no qual se pretende que
venha a desenvolver determinadas competências e
capacidades.
Sabemos que as experiên-

E pelo 4º ano consecutivo,
no dia 20 de novembro de
2015, comemorámos, todos
juntos, o Dia Nacional do
Pijama.
É um dia diferente, em que
reina a alegria das crianças
Página 5

cias das crianças/bebés nos
seus primeiros anos de vida
estão muito relacionadas
com a qualidade dos cuidados que recebem.
Para um fundamental desenvolvimento é importante
que as crianças se encontrem num local onde possam ser amadas e sentiremse seguras.
Antes dos primeiros passos,
difíceis e periclitantes o bebé vai passar da posição de
deitado para a de sentado
por volta dos nove meses.
Começa a usar estratégias
criativas para chegar ao que
quer e onde quer. Senta-se
sem ajuda, por iniciativa

e dos adultos que as acompanham mas, a verdade é
que este dia tem um significado muito importante a ser
transmitido às crianças.
A missão pijama pretende
que neste dia os mais pequenos se lembrem que
todas as crianças têm direto
a crescer numa família. Esta
atitude requer o desenvolvimento de um valor bastante
importante na sociedade de

própria e começa a gatinhar
(nem todos os bebés gatinham , o que não significa
que não tenham a capacidade de o fazer).
O bebé consegue pôr-se em
cima dos joelhos e por fim
de pé, apoiando-se.
Durante alguns meses vai
querer andar apoiado nas
nossas mãos e agarrando-se
ás coisas (móveis, sofás,
grades…).
Gradualmente irá sentir-se
mais á vontade e determinado a retirar as mãos aventurando-se para um caminhar mais independente de
maneira a explorar tudo o
que o rodeia.

Com o desenvolvimento
motor cada vez mais notório , isto é ,uma vez atingida
a posição de pé com sustentação começa a deambular
até adquirir a habilidade de
caminhar de forma bipedal.
Quando se sente confiante
com a sua nova aquisição ,as quedas podem tornar-se bastante frequentes ,não nos devemos assustar nem assustar o bebé.
Devemos estimulá-lo a continuar reforçando positivamente o seu esforço.
“Ansiamos dar calor seguro
a uma relação harmoniosa”
Aux. Ilda e Daniela

hoje, o valor da solidariedade.
Mais uma vez se comprova
a importância do nosso projeto educativo vigente de
2014 a 2017, com o tema
"Missão Crescer... em Valores!". Com este projeto,
acompanhado por todas as
atividades desenvolvidas e a
desenvolver, incluindo nestas o dia do pijama, pretende-se que as crianças desen-

volvam valores que as façam, no futuro, serem cidadãos tolerantes, confiantes,
respeitadores,
solidários,
entre outros valores.
Na sociedade de hoje existem alguns valores morais
que se vão perdendo. É a
nós, adultos, que cabe o
papel de transmitir e ajudar
as crianças a crescer em
valores, entre eles a solidariedade.
Ed. Tânia Ferreira

Envolvimento das Famílias na creche
“Por melhor que seja uma escola, ela nunca vai suprir a carência de uma família ausente. Portanto, a
família deve participar de verdade no processo educativo dos seus filhos”
(Gabriel Chalita)

No percurso educativo de
cada criança é importante a
participação dos pais /
encarregados de educação
nas atividades diárias bem
como nas atividades organizadas pela instituição.
Apesar da tenra idade, as
crianças vivem de diferentes
formas a “ausência” dos
pais, no entanto, sentem
essa lacuna.
É nossa intenção enquanto
técnicos de educação motivar as famílias para a participação no desenvolvimento
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de cada criança. Deste modo, já foram dinamizadas
inúmeras atividades para
que haja interação escola –
família.
A festa de Natal é das atividades que damos mais enfase, uma vez que se ressalva
a importância da FAMILIA,
onde os pais participam na
elaboração de trabalhos
com a temática do Natal.
Esses trabalhos, para além
de serem um contributo
para a aquisição de material
didático para a Creche, pro-

piciam um momento de
união das famílias.
No início deste ano letivo
resolvemos desenvolver um
projeto diferente que se
chama “Histórias Andarilhas”, onde todas as famílias
têm oportunidade de acrescentar um pouco da história
e fazer ilustração.
As próximas atividade onde
apelamos a participação dos
pais serão, o desfile de Carnaval, no dia 5 de fevereiro,
com o tema ”as estações do
ano”, uma ação de sensibili-

zação com a temática
“doenças infetocontagiosas
– como avaliar e prevenir?”,
no próximo dia 11 de Fevereiro com a Enfermeira Manuela do USF Vila Nova da
Barquinha e ainda durante o
2º período, teremos a festa
do Dia do Pai, no dia 18 de
março.
Agradeço em nome das crianças a participação dos
seus encarregados de educação nas suas atividades.
Ed. Marisa Silva

Crescer Solidário

Creche …
Uma fase (também) do desenvolvimento da criança ?!
Durante os primeiros meses de vida, o mundo social
do bebé está limitado quase
exclusivamente a uma única
pessoa, geralmente a mãe.
Com o tempo, os horizontes
sociais ampliam-se, passando a incluir os pais, o resto
da família e mais tarde os
companheiros de creche e
escola.
Para construirmos o desenvolvimento social de uma
criança de forma adequada,
precisamos de estimular
aspetos físicos, psicológicos
e cognitivos. As crianças
aprendem fazendo e pensando sobre o que fazem
(Jean Piaget). Cada fase da
vida caracteriza-se por uma
série de aspetos que influenciam o desenvolvimento
infantil fazendo com que a
criança sinta que é parte do
processo de interação social.
Sabemos que a creche, além
de constituir um serviço de
apoio à família, deve res-
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ponder às necessidades
educativas dos mais pequenos. A maior parte das pessoas são unânimes quando
dizem que a creche não é
apenas um local de guarda
das crianças, mas sobretudo
um meio educativo. Amplo
papel também esperado
pelas famílias das nossas
crianças. A creche é o primeiro ambiente social onde
a criança, ainda pequenina,
se insere e é neste primeiro
momento de separação da
família, que o educador tem
um papel fundamental no
seu acolhimento, pois é o
substituto desta nesse momento.
O papel dos adultos na creche não é o de forçar o desenvolvimento, mas garantir
que as experiências e rotinas diárias da criança lhe
transmitam segurança emocional e encorajamento,
sendo fundamental para
aprender ao longo da sua
vida. Só pode ser pedagogo
aquele que se encontrar

capacitado para penetrar na
alma infantil (Sigmund
Freud). A aprendizagem
pela ação depende do uso
de objetos que, no mundo
da criança, são essencialmente brinquedos e jogos.
Os educadores que trabalham em creche necessitam
de qualidades muito especiais e de conhecimentos e
formação adequada ao fornecimento de experiências
de aprendizagem e desenvolvimento.
Na opinião de Portugal
(2000) o educador deve
permitir o desenvolvimento
de relações de confiança e
de prazer através dos seguintes comportamentos:
 Atenção, gestos, palavras e atitudes;
 Estabelecer limites claros e seguros que permitam à criança sentir-se
protegida de decisões e
escolhas para as quais
ela ainda não tem maturidade suficiente;
 Permitir o desenvolvimento de autonomia e
autoconfiança sempre
que possível;

 Ser verbalmente estimulante, com capacidade
de empatia e de responsabilidade, promovendo
a linguagem da criança
através de interações
recíprocas e o seu desenvolvimento
sócio
emocional;
 Oferecer atividades interessantes e envolventes
que permitam à criança
oportunidades de concentração, descoberta e
de júbilo pelo sucesso e
vitória;
 Ser capaz de articular o
jogo e as necessidades
das crianças.
Penso que o trabalho realizado por todos os colaboradores desta instituição, reflete os aspetos abordados
neste pequeno artigo. Um
bem hajam.

Valter Caldeira
(Prof. De Educação Especial)

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

Centro de Dia: em destaque Silvina Vital
Nasceu a 3 de Janeiro de
1930 na Atalaia e tinha mais
8 irmãos.
Aos 6 anos entrou para a
catequese, mais tarde tornou-se catequista, cantou
no coro, foi leitora e zeladora da igreja, até a saúde o
permitir.

Gostou bastante destes
serviços na Igreja e tem pena de não poder continuar.
Fez o ensino primário aos 10
anos e aos 15 anos ingressou num curso de corte e
costura, tendo trabalhado
nesta área.
Trabalhou igualmente na
agricultura na apanha da
fruta, na horta do pai, na
apanha da azeitona, entre
outros afazeres.
Casou-se aos 20 anos, teve
cinco filhos - 3 raparigas e 3
rapazes, mas um dos filhos
faleceu à nascença.
Hoje em dia gosta de fazer
tudo um pouco no Centro
de Dia, tem muitos conhecimentos sobre a sua terra e
sobre História de Portugal.

Aniversários do trimestre
04 Novembro

Cândido Caetano

18 Novembro

Maria Contente

04 Dezembro

Armando Silva

05 Dezembro

Mª Lurdes Mendes

09 Dezembro

Maria Matos

28 Dezembro

Matilde Arrabaça

26 Janeiro

David Valente

29 Janeiro

Maria Patrocínio

D. Silvina Vital

HORÁRIOS

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00

SECRETARIA
Manhã

09H30 - 12H30

Tarde

14H30 - 19H00

CRECHE
07H30 - 19H00

ATENDIMENTO
DIRETORA
TÉCNICA
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

Tel: 249 719 149
Fax: 249 710 016
geral@cspatalaia.net

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

