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Não nos deixemos levar...
O sol que vai descendo,
“baixinho também queima”,
em tons de azul celestes e
vermelho torrado, de rugas
perdidas no tempo, a cantar
a serenidade dos anos que
em horas se descobre.
Cai sobre o mundo o silêncio da noite, qual fechar de
olhos, onde habitam os sonhos, que parecem visões,
de um dia, que há de chegar, para todos, os olhos de
eternidade.
Passar os dias entre a criança que, devagar, descobre o
mundo e lhe dá cor, porque
vai descobrindo as diferenças, no seu profundo
“armazém” de conhecimento, a que chamamos memória, embora não racional,
mas emocional, de quantos
são portadores de sorrisos e
de esperanças.
Outros e os mesmos dias,
passados e vividos no meio
da história, vivida, corrigida
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e aumentada, de outras
gerações, sempre com a
paixão, ou a saudade, no
horizonte, lado a lado, dãonos o resumo do mundo
onde vivemos.
Experiencias, que não acabam, porque se repetem, de
portas sempre a abrir. Lugar
de acolhimento e redobrada
ternura, onde novos e velhos, o presente e o futuro
teimam em se encontrar,
harmoniosamente,
qual
família, num carinho que
não tem par.
Convidamos a participar,
fazer parte de nós, cada e
todos os dias, com vontade
de fazer valer os valores que
ainda valem uma vida, cheia
de amor, porque cheia de fé
no dia que se espera total: a
eternidade.
Estendamos as nossas mãos
e façamos um grande elo de
abraços, dedos interlaçados
a criar unidade e interajuda.
Não nos deixemos levar…
somos nós mesmos a ir ao
encontro dos outros que
nos querem bem e que esperam por nós para sermos
o bem que Deus quer!

Próximas atividades
“A cultura é o melhor conforto para a velhice.”
Aristóteles

As diversas atividades que
vamos realizando no Centro
Social Paroquial de Atalaia
têm diversos objetivos, entre eles o permitir o acesso
a atividades de cariz cultural.
Assim, para este trimestre
temos previsto:







Pe. Luciano Oliveira
Presidente do CSPA

Dia 04/10 - atividade
interinstitucional
comemorativa do Dia
do Idoso em Riachos;
17/10 - Dia mundial
da alimentação assinalada com uma prova de diversos sabores;
31/10 - Confeção das
broas dos santos;
11/11 - Comemoração do S Martinho;



14/11 - Dia mundial
da Diabetes, aberta à
comunidade;

Em dezembro, data ainda a
designar, iremos participar
no programa da RTP1 Preço
Certo, aberto à comunidade
o qual tivemos que adiar.
Para além destas atividades
temos, semanalmente, as
massagens, as oficinas de
escrita, o treino de competências, a ginástica com o
Prof Luís Rufino e caminhadas, a oração do terço.
Temos ainda na 3ª quartafeira de cada mês a celebração da eucaristia, entre muitas outras atividades!
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues
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Workshop Snoezelen
Nesta edição e após a apresentação, na generalidade,
dos nossos recursos humanos
por grupo de trabalho, terminamos mostrando que o Centro Social Paroquial de Atalaia
procura valorizar os seus recursos humanos pois, como
diz Chiavenato (2009) as pessoas constituem o ativo mais
precioso das organizações, e,

O Dia dos Avós
“No dia 26 de Julho, o Dia
dos Avós e Netos, fomos
passar parte do dia ao Parque Ribeirinho de Vila Nova
da Barquinha. Os meninos
da Creche também foram
connosco no autocarro.
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delas dependem para que
se possa atingir os objetivos
e cumprir a missão. No caso
do Centro Social Paroquial
de Atalaia, os recursos humanos estão empenhados e
comprometidos com o sucesso, pois o sucesso será
de todos, e contribuem, de
forma voluntária, nas mais
diversas atividades desde

Levámos o almoço, que foi
saboreado naquelas boas
sombras. A seguir quem
quis foi beber um café, eu
por exemplo, comi um gelado.
Eu joguei às cartas e passeei
com algumas companheiras.
Fazia muito calor, mas
aquelas frescuras vindas do
Tejo sabiam bem. Os meninos da Creche brincaram

festas, formações, e até
embelezamento dos espaços da instituição.
Ao longo do ano são realizadas várias reuniões gerais
de trabalhadores quer para
planificação das atividades e
tarefas quer para avaliação
das mesmas, onde se procura que todos sejam chamados e considerados na tomada de decisões. Realizam
-se ainda, com maior periodicidade, reuniões sectoriais
de trabalho nas diversas
áreas de trabalho.
Mas, enquanto equipa são
necessários outros momentos conjuntos de reforço do
grupo. Desta forma, o Centro Social Paroquial de Atalaia tem vindo a realizar
anualmente atividades direcionadas para os colaboradores: um “agradecimento”

pela dedicação demonstrada. Já tivemos diversas atividades como massagens
individuais, formação sobre
otimismo, sessão de treino
físico e, este ano, um
workshop em Snoezelen
com direito a alguns momentos de relaxamento.
Como a direção técnica
costuma dizer: se um colaborador erra, o erro é de
todos, mas se um tem sucesso esse também é de
todos.

connosco, foram brincar no
parque infantil e dormiram
a sesta depois de almoço.
Próximo do lanche ofereceram um porta-chaves a cada
avó, foi uma cena muito
bonita na companhia das
Educadoras. Depois foi distribuído o lanche a todos.
Foi um dia diferente, o tempo parece que se passa mais
rápido e não nos lembramos

dos nossos estados de saúde e não nos aborrecemos
tanto. Agradeço à drª Fátima, à Ana e a todos os colaboradores e desejo-lhes as
maiores felicidades e que
estejam cá sempre para
quem precisa, que lá está
Deus para as ajudar. Obrigada.”

Fátima Rodrigues
Diretora Técnica

A utente de Centro de Dia:
Silvina Vital
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Dia dos Avós

26/07/2016

Parque de
Vila Nova da Barquinha
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A Semana Aberta
Realizou-se pelo 3º ano consecutivo a Semana Aberta
visando comemorar o 5º
aniversário do Centro Social
Paroquial de Atalaia.
Baile com a
artista Lelita

Como habitualmente tivemos uma semana diversificada em eventos, abertos a
toda a comunidade, desde
rastreios com os Bombeiros
Municipais, uma tarde de
animação com a artista Lelita, uma sessão de reflexologia, a celebração da eucaristia, uma manhã dedicada às
crianças e a já habitual noite
de fados.
Este ano, como novidade,
tivemos o piquenique das
famílias da creche, que se
realizou no sábado e contou
com a participação de parte
dos familiares e crianças da
creche.
A semana Aberta recorda
que o Centro está ao serviço
da comunidade e tem as
suas portas abertas diariamente para quem nos quiser visitar!
A Diretora Técnica
Fátima Rodrigues

Reflexologia com
massagista Helena
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Noite de Fados

Rastreio com
Bombeiros
Voluntários de
Vila Nova da
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Na hora da despedida…

Mais um ano letivo se passou com muitas histórias
por contar. Foi um ano
cheio de aprendizagens,
trocas de experiências, com
muitas gargalhadas e algumas lágrimas.

estão muito satisfeitos com
os serviços prestados bem
como com as instalações.
Não poderia deixar de enunciar alguns comentários
escritos pelos pais:

Sempre com o sentimento
de dever cumprido tanto
com as crianças como com
os pais.

instituição. Recomendo”

 “Mais visitas de estudo”.

 “Estou satisfeita com o

 “Continuem com o bom

Como habitualmente, no
final de cada ano letivo,
pedimos a colaboração dos
encarregados de educação
para o preenchimento de
um inquérito de satisfação
dos serviços do CSPA e é
com agrado que os lemos e
trabalhamos os dados.
De um modo geral, podemos analisar que os pais
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 “Muito satisfeita com a

serviço todo em si, ótimos profissionais mas
acima de tudo excelentes seres humanos. Tenho pena de não ter préprimária nas instalações”.

 “Mais atividades extracurriculares”.

 “Gostaria que tivesse

salas a partir dos 3
anos”.

 “Julgo que seria positivo
para as educadoras/
crianças existir uma zona
de recreio coberta”.

trabalho, só tenho bem
a dizer. Quero também
agradecer por tudo o
que fizeram pela minha
menina e pela empatia
que criámos entre todos”.

 “Parabéns a vocês todos!”

Um agradecimento a todos
os pais que confiaram os
seus “rebentos”, mas um
agradecimento especial a
todos os encarregados de
educação dos nossos finalistas que terminaram a sua
frequência na Creche e que
nos acompanharam durante
este ano.

Educadora
Marisa Silva

Os projetos:
Para e com as crianças
A nossa creche trabalha
para e com as crianças.
Tendo em vista esta afirmação, foram desenvolvidos ao
longo destes últimos anos
alguns projetos para reforçar a pedagogia utilizada,
bem como desenvolver da
melhor forma competências
essenciais.
Ao longo dos últimos 3 anos
surgiram alguns projetos em
parceria com as famílias,
uma vez que, todos juntos
atingimos mais facilmente
os nossos objetivos.
Esses projetos são apresentados de seguida:

Arca Mágica:
Este projeto surgiu da necessidade das crianças
"representarem" aquilo que
vivenciam, desenvolvendo o
"faz-de-conta".
Este projeto contou com a
participação dos pais, que
trouxeram para a nossa
arca, roupas e acessórios.
As crianças conseguem assim explorar todos estes
objetos expandindo a sua
imaginação,
criatividade,
aumentando também o seu
leque de "ferramentas" sociais.

O “Fantocheiro”:
Os fantoches podem ser
uma forma de chegar às
crianças. Para além disso,
sentiu-se a necessidade de
um espaço/objeto para reaPágina 6

lizar as representações com
os nossos fantoches. As crianças participaram na construção do “fantocheiro”,
ajudando a pintar e a dando
ideias para a sua finalização,
bem como na construção de
um fantoche.
Os pais participaram também neste projeto criando
fantoches maravilhosos que
foram utilizados, não só
pelas crianças em sala de
atividade, mas também para
uma pequena representação realizada pelos mesmos

(pais) na festa de final de
ano.

e pouco, de uma história é
algo maravilhoso, sempre
imaginando que mais aventuras vão acontecer.

Histórias Andarilhas:
As histórias são fundamentais para o desenvolvimento
de várias competências das
crianças, como por exemplo
a leitura de imagens, a compreensão de sentimentos,
organização de ideias, entre
outras.
Desta forma, pedimos a
ajuda aos pais para criar "A
História". Passando de família em família a história foi
crescendo e a nossa personagem foi vivendo muitas
aventuras, que foram contadas às nossas crianças.
Vivenciar a criação, a pouco

Para além destes projetos
desenvolvidos que envolveram a creche e as famílias,
este ano vai ser desenvolvido outro projeto, que se
designa por "Hora da Ciência".
Neste projeto, não queremos formar cientistas, mas
antes despertar a curiosidade e, mais uma vez, facilitar
o desenvolvimento de competências, como a observação, o manuseamento de
objetos, os conceitos, entre
outros.
Ed. Tânia Ferreira
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A adaptação à creche

Os 12 primeiros meses de
vida são essenciais para o
bebé e para os seus pais.
Nesta fase devem aproveitar o máximo de tempo juntos fomentando brincadeiras e outras atividades benéficas para o bebé e gratificantes para os pais.
Todavia, após a licença de
maternidade, os pais têm de
voltar à sua rotina laboral e,
na maioria dos casos, deixam o seu filho/a na creche.

Após alguns meses de estreita relação a tempo inteiro entre mãe, pai e bebé
será natural sentir alguma
ansiedade nesta fase da
separação devendo, por
isso, ser um processo de
transição gradual de maneira a que todos se sintam
confortáveis com a nova
situação.
Se a criança tiver algum
objeto que a acompanhe
habitualmente (ex.: fralda

de pano, boneco) poderá
ser útil levar para a creche
para se sentir mais confiante A adaptação à creche
deverá ser progressiva sendo aconselhável não permanecer até muito tarde na
creche. Desta forma irá diminuindo a ansiedade dos
pais e da criança.
É sabido que os bebés se
adaptam com mais facilidade a tudo o que é novo,
pelo que, quanto mais cedo

entrar para a creche mais
fácil será a sua adaptação.
Costuma dizer-se até, que a
adaptação dos pais é mais
difícil do que a das crianças.
A creche deve ser entendida
como uma grande parceira
da educação, desenvolvimento e crescimento das
crianças.
A.A.E.
Ilda

A importância dos pais no desenvolvimento da linguagem
A Linguagem é “a capacidade humana para compreender e usar um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionados, usado
em modalidades diversas
para comunicar e pensar” (ASHA). É considerado
por muitos, um dos aspetos
mais importantes do desenvolvimento,
apontando-a
como meio fundamental de
comunicação, interação e
aprendizagem.
Para que a criança desenvolva a sua linguagem de
forma harmoniosa, entre
outros fatores, destaco aqui
dois, aqueles que me parecem de maior importância e
que se prendem, por um
lado, com o conhecimento
que os cuidadores (pais)
detêm acerca das etapas
normativas do desenvolvimento da linguagem, e por
outro, que medidas imple-
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mentam para a desenvolver
de forma adequada.
Desde cedo que os cuidadores/pais, aguardam com
expetativa o surgimento das
primeiras palavras do bebé,
ou o seu primeiro sorriso,
observando-o,
dando-lhe
atenção, conversando com
ele face a face, implementando assim as primeiras
medidas de estimulação
precoce que irão determinar o futuro do desenvolvimento da linguagem do seu
filho.
O desenvolvimento da linguagem é fortemente condicionado pelo tipo e frequência de estímulos que
são fornecidos à criança,
pelo que é importante conversar, sair, fazer perguntas,
proporcionar novas experiências.
Quanto mais precocemente
forem identificadas e sinalizadas dificuldades no desenvolvimento da linguagem, e quanto mais cedo

forem definidas linhas de
estimulação
adequadas,
melhor será a recuperação
da criança.
Estratégias de estimulação
para o desenvolvimento da
linguagem:
1. Fale bastante com seu
filho. Embora seja difícil
interagir com um interlocutor que não fala ou
não responde, isso não
exclui a possibilidade
dele poder escutar o que
você diz. Ao falar use
frases curtas e fale somente de coisas concretas. Fale acerca do que
está a fazer ou do que
está a acontecer.
2. Mostre ao seu filho aquilo que está a fazer. Mostre-lhe a colher, o arroz
a roupa que vai vestir.
Diga sempre o nome das
coisas enquanto as mostra. Deixe o seu filho

olhar debaixo da mesa,
dentro das gavetas e
outros lugares da casa.
Quando estiver fora de
casa aponte para as flores, os carros, ao mesmo
tempo que os nomeia.
3. Dê ao seu filho muitas
oportunidades para tocar e sentir diferentes
texturas. Deixe que ele
pise a relva. Deixe que
ele ocasionalmente se
suje de areia ou lama.
Deixe que ele brinque
com água. Vá nomeando
as ações daquilo que ele
está a tocar ou a fazer.
4. Leve seu filho a prestar
atenção aos sons do
ambiente. Faça ele ouvir
o avião que está a passar
ou a sirene da ambulância. Se possível faça seu
filho localizar a fonte
sonora.
Terapeuta da Fala
Mónica Rema

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ATALAIA

À conversa com… Alfredo Nogueira
Nome completo: Alfredo Abílio Matias Nogueira
Data nascimento: 20 de Julho de 1937
Naturalidade: Moita do Norte
Locais onde já morou:
Santarém, Tomar, Barquinha e atualmente Cardal

Quantos filhos tem? Dois. A Teresa e o Rui.
Livro preferido:
“Amor de Perdição”
Lema de vida:
Viver um dia de cada
vez.
Quando era pequeno
queria ser…
Homem!

Aniversários do trimestre
01 de Maio

António Machado

08 de Maio

Emília Nogueira

20 de Maio

Mª Céu Gomes

06 de Junho

Tomásia Fernandes

07 de Junho

Asdrubal Navalho

06 de Julho

Emília Francisco

17 de Julho

Cândida Lamaroso

20 de Julho

Alfredo Nogueira

22 de Agosto

Conceição e Caetano

HORÁRIOS

CENTRO DE DIA
09H00 - 17H00

SECRETARIA
Manhã

09H30 - 12H30

Tarde

14H30 - 19H00

CRECHE
07H30 - 19H00

02 de Setembro Joaquina Angélica

ATENDIMENTO
DIRETORA
TÉCNICA
14H30 - 16H00

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

