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Uma rosinha para Nossa Senhora
Maio, mês das flores, das
borboletas, mês dos passarinhos chilreando nos galhos,
perdidos de encanto, faznos olhar para a vida com
um sorriso novo.
As crianças, pequeninas, a
despontar para novos conhecimentos, novos voos,
dão aquele colorido à nossa
vida que nos deixa a sonhar
com melhores dias.
Fazer crescer, aprender,
sempre com o sorriso no
rosto e amor no coração é a
nossa responsabilidade, e
dedicação. Somos pais e
mães, avós e colaboradores
para ajudar a fazer crescer o
homem e mulher que acontece em cada uma.
É com profunda alegria que
vemos, mais velhos e mais
novos, a ter sonhos, a olhar
com esperança, a sentir o
carinho e a amizade de todos. Fazer comunidade não
é tarefa de um dia, não é só

Nesta edição:

a construção de umas paredes, é a persistência no fazer o bem, cada dia, todas
as horas, por toda a gente.
Queremos fazer um ambiente bom! Sejamos bons.
Apreciamos a bondade dos
outros! Sejamos bondosos.
A caridade nasce no coração
e sente-se no olhar e na
dádiva. É na caridade que
Deus se nos revela, nos
mostra a sua presença. Ele é
amor, que nos acolhe com o
coração de Pai.
Rosa de ouro, colocou o
Papa Francisco, em Fátima,
aos pés de Nossa Senhora.
Cada carinho, ajuda, compreensão, amizade, cabe
aos pés da Mãe de Jesus.
Que o nosso terço seja,
também, mais uma rosinha
para Nossa Senhora, acolhendo os outros no nosso
coração, como Deus o faz.
Em Jesus anunciemos o
amor que o Pai nos tem e a
morada que nos reserva no
Céu.

Próximas atividades
“Envelhecemos no dia em
que desistimos de fazer
qualquer coisa e passamos a
fazer nada” . Como queremos promover o combate à
apatia e motivar as pessoas
de mais idade a que esqueçam as suas preocupações
através de um conjunto
diversificado de atividades.
Neste sentido, deixamos
informação das próximas
atividades abertas à comunidade:

 Dia 13/06 marchas po-

Regularmente temos a celebração da Eucaristia na 3ª
5ª feira de cada mês, às
14h30.
No Centro de Dia temos
outras atividades, abertas
aos utentes do SAD como as
massagens às 2ª feiras à
tarde, a Ginástica à 6ª de
manhã, a estimulação cognitiva às 4ªs de manhã e a
expressão musical com as
crianças da creche à 3ª de
manhã!

pulares na Feira do Tejo;

 Dia 20/06 passeio à
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 Em Agosto iremos assi-
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nalar o dia da solidariedade com uma recolha
de bens.

praia da Nazaré;

 Dia 24/06 Festa de final
de ano;

Pe. Luciano Oliveira
Presidente do CSPA

A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues

Crescer Solidário

O balanço de 2016
O Centro Social Paroquial de
Atalaia tem vindo a falar da
sua equipa de colaboradores sectorialmente.

Para finalizar este ciclo
achámos por bem caracterizar o grupo no geral, reportando-nos ao ano de 2016.
O quadro de colaboradores
é composto, atualmente,
por 18 pessoas, das quais
12 estão numa situação sem
termo, quatro através da

medida estimulo emprego e
1 sem termo já tendo terminado o apoio da medida
estimulo emprego.

Um Colaborador na medida
contrato emprego inserçãoCEI e 1 colaborador através
de estágio profissional.
Relativamente ao voluntariado contamos com 4 voluntários efetivos e com horário e função definidas, e que
intervêm nas seguintes

áreas: apoio de sala, cozinha
e refeitório, apoio às caminhadas, enfermagem, creche, massagens e ginástica.
Em relação a estágios curriculares o Centro tem tido a
disponibilidade para receber estagiários sendo que
em 2016 contámos com um
estágio curricular na área de
multimédia que apoiou na
área da imagem, cartazes e
questionários.

verificou-se a renovação de
1 contrato e a rescisão de 1
contrato na equipa da creche.

Durante o ano de 2016 foram contratados 2 colaboradores, ao abrigo da medida
estímulo emprego e 1 colaboradora pela medida CEI ;

O Centro tem ainda procurado, anualmente, fazer
uma atividade outdoor de
convívio e lazer com todo o
grupo.
Esta atividade anual é um
momento de reforço do
grupo e de demonstrar reconhecimento pelo trabalho
realizado. Outro aspeto a
mencionar são as reuniões
setoriais frequentes com as
diversas áreas de intervenção.

Ao longo do tempo tem-se
apostado na manutenção
das equipas pois, por um
lado é uma forma de transmitir confiança aos familiares, por outro, são os colaboradores a imagem da
instituição.

Desta forma procuramos
com o melhor que temos,
proporcionar os melhores
cuidados aos nossos clientes
(crianças e idosos) associando a esses cuidados o carinho e a estima que merecem e que esta equipa tão
bem proporciona.
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues
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Centro de Dia
O que é realmente a
velhice?
Envelhecer costumava estar
associado às alterações da
aparência e das capacidades
físicas e não à idade cronológica, que em tempos passados era muitas vezes desconhecida.
Hoje em dia a Velhice tem
uma definição legal, no sen-

tido em que se refere á idade em que a maioria das
pessoas se reforma e tem
direito a certos tipos de
benefícios fiscais, como as
pensões.
Perante o envelhecimento a
sociedade civil e o Estado
tem vindo a organizar e a
criar serviços que respondam às necessidades das
pessoas mais velhas no que

Passeio a Fátima 17/04/2017

respeita à autoestima, motivação, e também diversão
combatendo a apatia que
por vezes teima em permanecer.
Neste último trimestre assinalamos as atividades de
comemoração do carnaval,
do dia da mulher, o passeio
a Fátima, o lanche do dia do
pai e do dia da mãe, entre
muitas outras.

Animadora
Solange Sá

Lanche do dia da Mãe

Carnaval
Interinstitucional

Alcanena

Dia da Mulher
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Colaboradores
“A minha entrada no
Centro Social Paroquial de
Atalaia”
O que posso dizer sobre a
minha entrada no Centro
como animadora sociocultural?

Posso resumir da seguinte
forma: fui muito bem recebida por parte da equipa e
dos utentes.
A experiência que estou a
ter é muito boa, as atividades são elaboradas com
êxito e vejo, por parte dos

utentes, interesse o que
torna muito gratificante o
meu trabalho como animadora.
Vim substituir uma colega
que esteve no Centro mais
de 2 anos pelo que é normal
que se verifiquem compara-

ções entre os trabalhos,
mas são pequenas coisas a
ultrapassar todos os dias.
Posso concluir que adoro
trabalhar com este público
alvo e com esta casa magnifica
Animadora
Solange Sá

Apresentação dos novos utentes

17/04/2017 – Passeio a Fátima

Carnaval interinstitucional - Alcanena

Trabalhos Manuais
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Creche

A “perspetiva” dos Pais
A creche é uma segunda
casa que os pais escolhem
para colocar os seus filhos,

onde esperam que “eles
estejam seguros e tenham
os melhores cuidados por
parte daqueles em quem
depositam confiança”.(cit.)

à creche “ é que continuem
com o excelente trabalho
realizado até agora” no
“desenvolvimento social e
motor das crianças”. (Cit.)

Os pais confiam nos responsáveis pois “ se eventualmente surgir algum problema, entrarão em contacto”.
(cit.)

A nossa creche está aberta a
sugestões de melhoria por
parte dos pais para um me-

lhor funcionamento da nossa instituição, de maneira
que as crianças cresçam e
se desenvolvam num ambiente acolhedor, onde se
sintam felizes e em segurança.
A.A.E. Ilda de Jesus

“A proximidade do local de
trabalho, as instalações recentes, com boas condições,
o cumprimento dos requisitos do HACCP e planos de
higiene”, o “horário, a simpatia e dedicação das funcionárias”, são alguns dos
pontos que levaram os pais
das nossas crianças do berçário a decidir coloca-las na
nossa instituição.
As expectativas em relação

des participando numa gincana por equipas. Resolvemos utilizar o pátio exterior
da creche de forma a dar a
conhecer o espaço e aproveitar os recursos físicos da
instituição.
Festa Dia do Pai - 2017
No passado dia 17 de março
de 2017, decorreu mais uma
festa de comemoração do
dia do Pai, das crianças da
Creche do Centro Social
Paroquial de Atalaia.
Este ano resolvemos envolver mais os pais nas ativida-
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Pensamos que desta forma
os pais e as crianças se divertem mais e acabam por
se conhecer melhor uns aos
outros.
As atividades têm como
objetivo envolver as famílias

no processo de desenvolvimento dos seus filhos bem
como valorizar a importância da figura paterna, no
caso desta festa do dia do
pai.

As crianças gostam que as
suas famílias apareçam na
creche e que participem nas
atividades que ajudam a
preparar. Apesar de não se
manifestarem verbalmente,
há recordações que ficam
para sempre nos seus
“pequenos” corações e na
sua mente.

sentes caros para compensar
a ausência.
No dia 5 de Maio de 2017,

irá decorrer a comemoração
do dia da mãe com os mesmos objetivos mas desta vez

com a valorização da figura
materna.
Ed. Marisa Silva

Como pais e como educadores, sabemos que nem sempre é possível devido ao
“stress” do dia-a-dia, por
causa dos horários laborais,
e outras realidades, mas
uns minutos de atenção
valem mais do que uns pre-

Projeto:
Hora das Ciências
Ao longo dos anos prosperou uma ideia redutora do
que é o ensino das ciências,
em que se reduzia à apresentação de conhecimentos
científicos.
Hoje em dia, as crianças não
têm apenas de obter os
conhecimentos sobre algo,
mas também desenvolver
ferramentas, entre elas o
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ser curioso, levantar questões, procurar ou mesmo
resolver problemas.
Tendo em conta este ponto
de vista e sabendo que desde pequenas as crianças
demostram habilidades de
aprender através do meio
que as rodeiam, explorando
objetos, materiais e/ou situações, desenvolveu-se um
projeto ao longo deste ano
letivo, intitulado "Hora da
Ciência". Com este projeto
pretende-se que as crianças
desenvolvam as ferramentas anteriormente mencionadas, que lhes permita
mais tarde serem pessoas
curiosas, criativas, capazes

de questionar e resolver
problemas.
Para além de todas as atividades desenvolvidas na
escola, como as misturas
das cores, explorações de
materiais, derreter de lápis
de cera, entre outras, neste
projeto contámos ainda
com a ajuda do CIEC. Com
quatro visitas planeadas, em
que duas já foram realizadas, fazemos as delicias das
crianças.
Na primeira visita as crianças exploraram vários espaços, desde as histórias e
vestuário antigos, à sala das
sombras e luzes. As reações
foram diversas, mas a curio-

sidade de saber e conhecer
mais sempre presente.
Na segunda visita, as crianças aprenderam e visualizaram o que acontece com os
vulcões. Depois de um pequeno filme, foi hora de pôr
mãos à obra e fizemos uma
pequena explosão, como a
que vimos na televisão.
Sempre atentos, observaram as várias fases e no que
elas acontecia.
Faltam ainda duas visitas
que aguardamos com grande ansiedade e alegria, pois
aprender a brincar é muito
mais divertido!
Ed. Tânia
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As atividades marcantes
O Centro Social Paroquial de
Atalaia tem vindo, desde o
seu início, a realizar diversas
atividades de promoção da
instituição e dos seus serviços.
Contamos na nossa história
com a realização de 4 noites
de fados, diversos jantares
de sócios, as festas de final

de ano letivo, as festas de
natal, a participação na Feira do Tejo, entre outras.
Nesta edição gostaríamos
de destacar a última das
atividades realizadas, denominada Jantar Concerto.
A atividade iniciou com um
jantar seguido de um concerto de música Lírica com o

Jantar Concerto - 22/04/2017

Maestro Pedro Correia, e
solistas Ângelo Carvalho,
Maria José Borges, Lídia
Correia e Joana Correia. Foi
uma noite emocionante e
memorável para todos!
Todas estas atividades só
são possíveis graças ao
apoio da direção e da equipa de colaboradores que

torna estes eventos tão especiais com a sua simpatia e
boa disposição.
Deixamos alguns dos momentos dessa noite de 22
de Abril de 2017.
A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues

Jantar Concerto - 22/04/2017

Jantar Concerto
22/04/2017
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Em destaque
Nome: Fernando dos Anjos Moutinho

Idade: 74 anos
Filme da sua vida: Dr. Givago.
Lembrança mais feliz: O nascimento dos filhos.
Sonho que gostava de concretizar: Gostava de viajar até
Espanha
Um sítio onde gostava de voltar: Porto.
Peça de teatro preferida: As de
comédia.
Quando não está no centro gosta
de : Passear e ir ao café
Se pudesse voltar atrás no tempo…
Faria o mesmo que fez até hoje…

Aniversários do trimestre
13 de Fevereiro Moisés da Silva
23 de Fevereiro Vitória Gil
01 de Março

Isabel Sergeira

06 de Março

Maria do Rosário

21 de março

Mª Antónia

05 de Abril

João Silva

05 de Abril

Fernando Moutinho

11 de Abril

Maria Palmira

17 de Abril

José Cabanas

25 de Abril

Fernanda Roldão

01 Maio

António Machado

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
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

