
Chega o calor e o sol. 
Com ele a vontade de sair, 
de olhar o verde florido dos 
campos e o azul do céu. 
A ternura das cores ajuda a 
ver os outros com um sorri-
so aberto, feliz. 
 
No serviço social, como en-
contro pessoal, falamos de 
maior humanidade. 
A interação com os outros 
deve fazer-nos bem. E em 
cada relação procuramos 
sempre a felicidade. 
Mas essa só se adquire, na 
vertente cristã, no dar, fazer 
o outro feliz. 
 
Sabemos que é bem empre-
gue o tempo que damos e 
usamos para dar felicidade. 
Só se pode perceber a ale-
gria dos outros se for parti-
cipação nossa. 
Cada dia, darmos um pouco 
do nosso tempo para a vida 
social, cooperativa, voluntá-
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Próximas atividades 

“Envelhecer é uma Dádiva 
que deve ser encarada não 
como uma perda de habili-
dades mas como uma opor-
tunidade para transmitir os 
conhecimentos adquiridos 
ao longo da vida.” 

(AA)  
Procuramos que no Centro 
social Paroquial de Atalaia 
existam sempre estas opor-
tunidades para transmitir os 
conhecimentos adquiridos 
ao longo da vida. Através 
dos momentos de partilha e 
de outro sem fim de ativida-
des tentamos mostrar a 
dádiva da maior idade. Assi-
nalamos as próximas ativi-
dades:  

 Dia 01 de junho assinala-
mos o dia da criança no 
Parque Desportivo da 
Atalaia; 

 De 09 a 13 de Junho 
estaremos na Feira do 
Tejo e vamos participar 
nas Marchas dia 12;  

 Dia 29 de junho faremos 

um arraial de S Pedro; 

 Dia 9 de Julho teremos a 
festa de final de ano, 
aberta a toda a comuni-
dade; 

 Dia 26 de julho iremos 
com as crianças da cre-
che assinalar o dia dos 
Avós ao Parque Ribeiri-
nho; 

 Em Agosto, data a desig-
nar, teremos um passeio 
à praia e teremos ainda 
a semana solidária em 
que iremos fazer recolha 
de alimentos; 

 Neste trimestre temos 
planeado um passeio a 
Lisboa com participação 
no Programa Preço Cer-
to, aguarda confirmação. 

Para além destas atividades  
temos, semanalmente, as 
massagens, as oficinas de 
escrita, o treino de compe-
tências, a ginástica e cami-
nhadas, a oração do terço, 
entre muitas outras! 

O amor vivido sabe 

ria, faz de nós mais huma-
nos. 
 
Cada dia é um novo começo 
na entreajuda e na doação 
do nosso ser aos outros. 
Não só as coisas mas o tem-
po e o que se pode fazer 
com esse tempo. 
Colocar em tudo o que se 
faz um carinho próprio, o de 
que ama. 
 
Há muito que está por fazer. 
Há lugares disponíveis no 
coração de tanta gente. 
Há no nosso coração solu-
ções para inúmeras carên-
cias. 
Vamos dar largas à nossa 
imaginação e recriar as di-
versas formas de amar. 
As palavras ditas sabem 
bem, mas o amor vivido 
sabe bem melhor, liberta-
nos e dá-nos um grande 
sentido de humanidade, faz-
nos pessoas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe. Luciano  Oliveira 
Presidente do CSPA 

Centro de Dia e Creche de Atalaia 
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Nos nossos dias as parcerias 

entre instituições são uma 

mais-valia e uma forma, 

cada vez mais usual, de tra-

balhar. 

As parcerias, definidas aqui 

como a cooperação entre 

diferentes organizações, a 

fim de proporcionar benefí-

cios mútuos entre as partes 

envolvidas, amplificam a 

intervenção de cada institui-

ção por si e em grupo.  

Também o Centro Social 

Paroquial de Atalaia poten-

cia a sua intervenção esta-

belecendo parcerias for-

mais, como é o caso do Ins-

tituto de Solidariedade e 

Segurança Social ou o Insti-

tuto de Emprego e Forma-

ção Profissional, mas tam-

bém informais. 

Neste domínio destacamos 

aqui 2 parcerias importan-

tes, uma que se iniciou há 

cerca de 2 anos e outra que 

iniciou no passado mês de 

Abril. 

Referimo-nos à parceria 

com o CERE - Centro de Re-

cuperação Infantil do En-

troncamento e à parceria 

com a FOS - Universidade 

Sénior do Cardal, respetiva-

mente. 

A Parceria com a FOS, inicia-

da há aproximadamente 1 

mês, incide em 3 áreas a 

saber: 

- Voluntariado aos dias de 

sábado,  

- Execução de artes manuais 

no Centro de dia com os 

idosos  

- Ensaio mensal da FOSTU-

NA 
 

Fátima Rodrigues 
Diretora Técnica 

Colaboradoras (da esquerda para a direita): Vera Bento, Telma Santos, Ana Catarina Gonçalves 

Estimulação cognitiva 
 com terapeuta do CERE  

Nesta edição vamos falar de 
uma área essencial e das pri-
meiras analisadas pelos visi-
tantes da nossa instituição: os 
serviços gerais. 
Os serviços gerais incluem a 
limpeza e manutenção das 

instalações e as funções 
destes colaboradores pas-
sam por: limpeza e arruma-
ção das instalações; efetuar 
o transporte de alimentos, 
pessoas e outros artigos; 
servir refeições em refeitó-

rios; ajudar nas tarefas de 
alimentação, cuidados de 
higiene e conforto. 
Os trabalhadores auxiliares 
desempenham ainda outras 
tarefas não específicas que 
se enquadrem no âmbito da 
sua categoria, profissional e 
não excedam o nível de 
indiferenciação em que esta 
se integra. 
Atualmente o centro tem, 
nesta equipa, três colabora-
doras que, diariamente, 
procuram que a instituição 
esteja cuidada, funcional e 
que seja, para os visitantes 
e para quem está por cá 

diariamente, motivo de 
agrado e de bem estar. 
Afinal, uma casa limpa é o 
rosto e a mensagem de 
boas vindas de qualquer 
casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fátima Rodrigues 
Diretora Técnica 

A imagem do Centro Social Paroquial de Atalaia: os colaboradores  

“Se você quer manter limpa a sua 
cidade, comece varrendo diante de 
sua casa.” 

Provérbio Chinês 

Centro de Dia 
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Elaboração de flores de papel com a 
Universidade Sénior do Cardal 

Estimulação cognitiva com terapeuta do CERE 
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Serviço de Apoio Domiciliário 

A família é o pilar que sus-
tenta o nosso equilíbrio 
emocional. 
É no seio da família que o 
ser humano cresce, se edu-
ca e envelhece… 
O amor é a força que nos 
move, nos auxilia a ultrapas-
sar os obstáculos e as vicis-
situdes do dia-a-dia. 
Esse amor existente nas 
famílias deve estar sempre 
presente, independente-
mente se estamos na 3ª 
idade ou na 4ª idade. 
À medida que os tempos 
avançam e a sociedade evo-
lui, a esperança média de 
vida aumenta e cada vez há 

mais idosos. 
Idosos que necessitam de 
apoio físico, psicológico, 
fisiológico e que recorrem 
às famílias ou às instituições 
para os ajudar. 
É de relevar a importância 
da ligação família - institui-
ção, no sentido de prestar 
os melhores e mais adequa-
dos cuidados ao idoso.  
Assim, é primordial agir em 
sintonia e em estreito con-
tacto. 
Para fomentar esta ligação a 
nossa instituição promove 
anualmente atividades de 
convívio com as famílias. 
Este ano realizámos os lan-

ches comemorativos do Dia 
do Pai em Março, do Dia da 
Mãe em Abril e o almoço 
comemorativo do Dia da 
Família a 13 de Maio. 
Os utentes da valência SAD 
e os seus familiares vieram 
até à instituição, assim co-
mo os familiares da valência 
de Centro de Dia. 
Foram dias especiais e mui-
to importantes para os ido-
sos, em que se confraterni-
zou e houve um tempo de 
partilha, em que se visuali-
zou um filme sobre os uten-
tes, as atividades e toda a 
dinâmica que caracteriza a 
nossa instituição.  

Importa, pois, reforçar os 
laços da família, estar pre-
sente, dar vida ao nosso 
tempo, pois o tempo é que 
fazemos dele.   
 

 

 

 

 

Animadora 
Ana Salgueiro 

Dia da Mãe Dia da Família 

Dia da Mãe Dia do Pai 
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A importância do brincar 
 
Brincar é essencial? 
Brincar é essencial desde os 
primeiros dias de vida, para 
a perceção individual das 
pessoas e do Mundo. Esti-
mular um bebe/criança faci-
lita as suas capacidades ina-
tas e cria vínculos afetivos 
indispensáveis para o de-
senvolvimento afetivo-
emocional e social durante 
a infância. 
 
Ao contrário do que muitos 
imaginam, a estimulação 
dos bebés vai muito além 

dos mordedores e choca-
lhos. 
É fundamental que nos pri-
meiros meses de vida, os 
bebés sejam estimulados 
com mecanismos de repeti-
ção de imitação e de explo-
ração sensorial. Isso dá-se 
por meio de atividades que 
instigam a concentração, 
perceção e comunicação. 
 
A criança/bebé precisa de 
ter tempo e espaço para 
brincar. É importante pro-
porcionar um ambiente 
propício para a brincadeira 
e estimular a atividade no 
ambiente familiar e escolar. 
É a brincar que aprende o 
que mais ninguém lhe pode 
ensinar. 
As brincadeiras são ferra-
mentas importantes para 
desenvolver harmoniosa-
mente os aspetos físicos, 

desenvolver a psicomotrici-
dade através do corpo, do 
movimento, na habilidade 
sensorial e cognitiva sempre 
respeitando a maturidade 
emocional do bebé/criança. 
 
O que faz a criança feliz não 
é o brinquedo, é brincar, é 
conviver com a família e 
partilhar com os seus pares, 
como acontece na creche e 
noutros espaços onde po-
dem partilhar brincadeiras.  
Para além de mais, uma 
brincadeira é um transmis-
sor de valores: 
 
O ato de brincar pode incor-
porar valores morais e cul-
turais, em que as atividades 
podem promover a auto-
imagem e a auto-estima já 
que a brincadeira conduz á 
fantasia, imaginação e à 
criatividade como crianças e 

futuramente adultos. 
As crianças não são muito 
exigentes no ato de brincar, 
aliás 
 
“Que nós queremos o me-
lhor para os nossos filhos 
não há dúvida e na ânsia de 
oferecer o melhor possível, 
esquecemos do mais sim-
ples… a brincadeira! Ela é a 
chave de ouro para desen-
volver o equilíbrio tanto 
delas, quanto nosso.” 
  
“As crianças não brincam 
de brincar… brincam de 
verdade!“  

(Mário Quintana) 
  
 
(Fonte. Manual de formação de 
acompanhamento de crianças- 
técnicas de animação) 

 
Daniela e Ilda 

Quais as funções que 
desempenha enquanto 
coordenadora da creche? 
 

Enquanto coordenadora da 
creche desempenho as fun-
ções de gerir a equipa, de 
coordenar os horários, de 
promover o espírito de 
equipa, para que todos con-
sigam trabalhar bem em 
grupo. 
Para além disso, tenho a 
função de redigir os docu-
mentos pedagógicos e do-

cumentos necessários para 
a Segurança Social. 
Estou também próxima da 
diretora técnica para algum 
assunto relacionado com a 
equipa e com a instituição 
em si.  
 
Considera importante a 
junção das duas funções 
(educadora e coordenado-

ra) para um melhor desem-
penho enquanto coordena-
dora? 
 
Sim, considero importante a 
junção das duas funções, 
uma vez que, para saber 
coordenar, por exemplo, as 
educadoras, tenho de saber 
as funções que estas de-
sempenham, quer com as 
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Entrevista a 
Alexandra Nobre 
 
Neste número do jornal 
Crescer Solidário achei por 
bem fazer uma entrevista a 
uma Encarregada de Educa-
ção de uma criança que está 
connosco desde o Berçário 
e este ano letivo irá concluir 
a sua permanência na Cre-
che. 
Nada melhor do que questi-
onar os pais para nos dar o 
feedback sobre o nosso tra-
balho e melhorar, tanto 
quanto possível. 

Como Encarregada de Edu-
cação está satisfeita com a 
Creche e com as colabora-
doras? 
 
Estou bastante satisfeita. 
São uma segunda família 
sempre atenta ao desenvol-
vimento, problemas e con-
quistas do meu pequenito 
Tomás. 
 
A Creche proporciona ativi-
dades para o envolvimento 
das famílias? 
 
Sim. Ao longo do ano são 
várias as atividades desen-
volvidas pela Creche que 
reforçam o envolvimento 
das famílias nas atividades 

dos meninos e todas são 
vistas com entusiasmo em 
casa. 
Dias como o Dia do Pai, Dia 
da Mãe ou Dia dos Avós são 
sempre vistos com muito 
carinho por serem também 
preparados com carinho 
para as famílias. 
 
Acha que o seu filho foi e 
continua a ser apoiado em 
todo o seu processo de de-
senvolvimento enquanto 
frequentou a Creche? 
 
Sem qualquer dúvida. 
Durante o seu crescimento 
contámos sempre com a 
creche para nos apoiar nas 
melhores opções para o 

Tomás. 
As várias fases de cresci-
mento e as suas etapas 
sempre foram feitas e ultra-
passadas com o apoio da 
Creche. 
Mesmo em necessidades 
especiais, como foi o caso 
do Tomás em terapia da 
fala, a Creche esteve sem-
pre presente com soluções 
e apoio. 
 
Recomendaria a Creche a 
outros Encarregados de 
educação? 
 
Sem qualquer dúvida. 
O Tomás foi para a creche 
muito pequenino e a sepa-
ração é sempre difícil, mas 

crianças, quer com a 
auxiliar de sala, quer 
com os pais.  
 
Quando e como se rea-
liza o contacto entre a 
coordenadora e os 
pais? 
 
O contacto inicial é feito 
com as entrevistas de 
admissão e depois sem-
pre que necessário. 
Quando os pais solici-
tam alguma reunião 
tentam sempre contac-
tar a coordenadora, 
quando o assunto é 
mais pessoal. 
 
Também se faz este 
contacto nas reuniões 
de pais, uma vez que, 
estou presente em to-
das as reuniões, quer da 
minha sala, como das 
restantes, e na reunião 
geral de pais. 
Para além disso, como 

educadora, tenho diariamente 
um contacto direto com os 
pais, por isso também a impor-
tância de juntar as duas fun-
ções, pois estou no "terreno" e 
contacto com todas as situa-
ções.  
 
Como coordenadora como 
avalia/observa a creche Nossa 
Senhora de Atalaia? 
 
Desde o início até agora noto 
que a creche evoluiu bastante, 
tanto em termos de crianças, 
como na equipa de colabora-
doras. 
 
Claro que há sempre altos e 
baixos mas, como equipa te-
mos conseguido ultrapassar os 
momentos menos bons, e pen-
so que a creche tem tudo para 
continuar a crescer, até porque 
temos tido atividades diferen-
tes para as crianças e para os 
pais. 
 
Estamos sempre em constante 
alteração. 
No próximo ano letivo já temos 

programadas novas ativida-
des para darmos continui-
dade ao nosso projeto, mas 
também para acompanhar 
os projetos que se desenvol-
vem a nível nacional. 
Uma das coisas que, em 
algumas escolas, foi imple-
mentada foi a hora da ciên-
cia que consideramos im-
portante e por isso iremos 
introduzir no horário da 
creche. 
 
Teremos ainda a horta pe-
dagógica que é também 
uma nova atividade que 
teremos no próximo ano 
letivo. Em equipa, acompa-
nhamos sempre a atualida-
de e inovações para desen-
volver um trabalho positivo 
para as crianças e para as 
famílias. 
 
Enquanto coordenadora 
posso acrescentar:  
não hesitem em procurar a 
nossa creche porque temos 
atividades adequadas às 
crianças, um espaço acolhe-

dor e uma atividade bastan-
te importante, nos dias de 
hoje, que é a intergeracio-
nalidade, pois tanto para as 
crianças como para os ido-
sos, é uma atividade de ex-
celência, no meu ver. 
 
Aquilo que me deixa mais 
contente é que todos os 
pais e crianças que passam 
por nós, aquando a saída, 
saem contentes com o tra-
balho que foi desenvolvido. 
 
Temos crianças que estão 
connosco desde o berçário 
até aos 3 anos, e é notório o 
sentimento de tristeza por 
não haver, para já, a conti-
nuidade para jardim-de-
infância. 
 
Os pais sentem carinho e 
acham que a nossa creche é 
como uma segunda família. 
 

Ed. Tânia Ferreira 
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De uma forma bastante 
ampla, as organizações são 
unidades sociais intencio-
nalmente construídas, a fim 
de atingir objectivos pelas 
mesmas traçadas. 
Isso caracteriza que uma 
organização nunca constitui 
uma unidade pronta e aca-
bada, mas um organismo 
social sujeito a mudanças 
(Chiavenato, 2009). 
 
Existe um leque variadíssi-
mo de organizações, tais 
como organizações industri-
ais, comerciais, de serviços, 
militares e públicas, sendo 
que o CSPA é considerado 
uma organização de cariz 
social com vista a apoiar a 
comunidade. 
Sendo que estas organiza-
ções de cariz social são das 
mais admiráveis instituições 
sociais que a criatividade e a 
engenhosidade humana 
produziram. 
 
As organizações têm vindo 
ao longo do tempo a sofrer 
processos de transformação 
devido muitas vezes a facto-
res externos, assim sendo as 

Recursos humanos nas organizações 

organizações têm que se 
redesenhar e repensar para 
alcançar os mercados a que 
se propõem. 
A gestão dos recursos hu-
manos desempenha um 
papel fundamental através 
de todas as actividades que 
desenvolve no âmbito da 
organização, sendo suscep-
tíveis de influenciar todo o 
processo de qualidade orga-
nizacional. 
 
 Chiavenato (2009) relata 
que as pessoas constituem 
o activo mais precioso das 
organizações, e, delas de-
pendem para que se possa 
atingir os objectivos e cum-
prir a missão. 
As organizações permitem 
que os indivíduos possam 
alcançar objectivos que ja-
mais seriam alcançados ape-
nas com o esforço pessoal 
isolado, portanto, as organi-
zações aproveitam a siner-
gia de esforços de várias 
pessoas que atuam em con-
junto (Chiavenato, 2009). 
 
A crescente competição 
global desafia as empresas a 
desenvolverem produtos e 
serviços de maior qualidade, 

de forma a servirem, com 
maior rigor e eficácia os 
seus clientes e, assim obte-
rem uma maior vantagem 
competitiva no mercado 
(Duh et al, 2012). 
O CSPA não é excepção e 
assim sendo prima por um 
serviço diferenciador, apre-
sentando uma qualidade de 
excelência, com uma equipa 
jovem dinâmica, compro-
metida e com elevado Know
-how. 
 
A gestão dos recursos hu-
manos possibilita a manu-
tenção dos resultados, e, 
para uma gestão eficiente 
há pilares essenciais tais 
como conhecer a equipa, o 
que as motiva, o que as de-
safia, os comportamentos 
da mesmas, valorizar o tra-
balho realizado, a comuni-
cação verbal mas principal-
mente a comunicação não-
verbal, entre muitos outros. 
 
Em qualquer organização o 
papel comunicacional é um 
pilar fundamental para o 
sucesso, sendo a comunica-
ção um meio de troca de 
informação que, sendo mal 
interpretada poderá causar 

danos na execução de tare-
fas, financeiros assim como 
constrangimentos pessoais 
e/ou mesmo organizacio-
nais. 
Assim sendo é neste contex-
to que assenta a importân-
cia para o desenvolvimento 
organizacional. 
A comunicação eficiente é 
um grande processo para a 
qualidade e compreensão 
do propósito solicitado. 
 
O CSPA valoriza os seus re-
cursos humanos, sabendo 
que o nosso sucesso não 
está apenas na nossa mis-
são, mas sim na equipa que 
se envolve e mantem um 
espirito de compromisso, 
contribuindo diariamente 
para a diferenciação. 
 
Um bem-haja a toda a equi-
pa. 
 

 

 

 

 

Gracinda Costa 
(Vice-presidente da Direção)  

Mãe Alexandra Nobre 

foi atenuada com o ambien-
te familiar e carinhoso com 
que era tratado. 
Ele cresceu e as pessoas da 
Creche passaram a ser famí-
lia e era visível o carinho 
que o Tomás tinha por to-
das. 
Nunca foi penoso para o 
Tomás ir para a Creche. 
Recomendo, também, pelo 
convívio intergeracional 
com os utentes do Centro 
de Dia. 
Estamos longe da família e é 
ótimo para o Tomás o cari-

nho com os “avós” da Cre-
che. 
É notório que o carinho é 
mútuo entre as crianças e 
os utentes do Centro de Dia. 
 
 
Queria fazer um agradeci-
mento especial a esta mãe 
que se prontificou a dar esta 
entrevista, mas também a 
todos os pais que nos esco-
lheram e confiaram os seus 
tesouros mais valiosos. 
 

Ed. Marisa Silva   



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA 

Serviço Apoio Domiciliário: em destaque Alda Diniz 

Nasceu na Atalaia a 23 de 
Abril de 1928. Trabalhou 
sempre no campo, onde 
sachou milho, apanhou 
azeitona, trabalhou em tu-
do um pouco, desde a 
monda à ceifa. Gostava 
muito de cantar à desgarra-
da com as amigas enquanto 
andava nesta vida do cam-
po e já nos ensinou algu-
mas cantigas aqui no Cen-
tro.  
Aos dezassete anos casou e 
teve dois filhos. Um dos 
seus filhos já faleceu, assim 
como o marido. Atualmen-
te tem quatro netos e uma 
bisneta. Sabe fazer traba-
lhos muito bonitos de ren-
das e bainhas, os quais 

D. Alda 

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  

https://www.facebook.com/crechecspatalaia 

Aniversários do trimestre 

06 de Março Maria Rosária  

17 de Março José Cabanas  

23 de Abril Alda Dinis  

25 de Abril Fernanda Roldão  

   

aprendeu com as amigas. 
Hoje em dia está na sua 
casa e é utente da valência 
de Apoio Domiciliário. Par-
ticipa em algumas ativida-
des do CSPA, principalmen-
te em passeios.  

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

