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Centro de Dia e Creche de Atalaia
Aprendamos a doação silenciosa
A natureza, em fase de renovação, deixando cair as
folhas, de Outono, das arvores, no tom de vermelho
ténue e esbranquiçado, como a ternura do cabelo, que
amadurece, nas videiras,
após a colheita, das uvas
doces e suculentas, de tons
diversos e de suave sentir,
se o olhar tornar possível o
tato, de uma certa paz, porque nos empurra para o
eterno.
Cada um de nós, ao olhar
para o céu azul, bonito, próprio deste tempo de Outono, na frescura do ar, convidando a um maior cuidado,
deixando para trás a agressividade do calor que o Verão, com o convite ao recolhimento e à ternura do
aconchego, no lar.
Na vida de uma Casa que se
dispõe, como família, receber no regaço, crianças e
avós, sempre a contar com
os pais e com os jovens,
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cada vez mais presentes,
para o bem de todos, porque sábias experiências nos
convidam a ser solidários,
fazendo da nossa presença
a riqueza da vida, que nos
fazem o futuro, cada vez
mais salutar, porque corresponsável.
A sabedoria acrescenta-se.
A dedicação faz-se na doação. A inter-relação, conhecimento e reconhecimento
da validade da vida daqueles que se gastaram para
sermos o que somos, faznos acolher no coração a
doação que nos é feita, porque semente de amor, por
aqueles que vão deixando
para trás a materialização
da sua vida, para que outros
a tenham.
Doarmos a nossa vida, aos
poucos e sempre, é semente que fica. É sabedoria que
passa de mãos, para o bem
de todos.
Neste Outono, aprendamos
a doação silenciosa, que
renova toda a sociedade, e
façamos do nosso ser a realidade na vida daqueles que
veem depois de nós.

Pe. Luciano Oliveira
Presidente do CSPA

Próximas atividades
O ano prestes a terminar e
já planeamos o 2018, mas,
até Dezembro ainda teremos muitos dias a assinalar,
dos quais destacamos:


Dia 10 de Novembro
teremos o dia de S
Martinho



Dia 14 de Novembro
teremos a comemoração do dia da Diabetes, com uma sessão de esclarecimentos

tarde, a estimulação cognitiva às 4ªs de manhã e a expressão musical com as crianças da creche à 3ª de manhã.
Participarmos nas atividades
propostas permite-nos o
convívio com outras pessoas, o combate ao isolamento e o estimular das nossas
capacidades cognitivas. O
convívio alegra-nos.
"O riso faz bem para o convívio em sociedade, ajuda a
fortalecer o grupo"
Douglaslf



Dia 16 de Dezembro
Festa de Natal



Eucaristia à 3ª quinta
-feira de cada mês

No Centro de Dia temos
outras atividades, abertas
aos utentes do SAD como as
massagens às 2ª feiras à

A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues
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Uma instituição aberta à comunidade
O Centro Social Paroquial de
Atalaia é uma IPSS sedeada
numa comunidade e ao dispor dessa mesma comunidade. Estamos sempre disponíveis a receber quem
nos queira visitar, a responder a quem nos questione e

a organizar atividades que
visem a divulgação das nossas respostas sociais de creche, serviço de apoio domiciliário e Centro de Dia.
Apesar de estarmos sempre
abertos, de segunda a sábado, existe uma altura no ano
Grupo de cordas e botões

Rastreio visual

Ginástica

Noite de fados
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em que organizamos atividades especialmente para a
comunidade. Coincide sempre com o aniversário do
Centro e, este ano, no 6º
aniversário, não foi exceção.
Tivemos atividades diversas
desde rastreios, expressão

motora e massagens, bailarico, noite de fados e piquenique das famílias. Deixamos aqui o registo

A Diretora Técnica
Dr.ª Fátima Rodrigues

Volume 17

Centro de Dia
A importância da animação
A animação ajuda, muitas
vezes, a combater a inatividade do cérebro, sendo
uma exigência a introdução
de novas atividades. Muitas
vezes os utentes recusam-se
a participar porque, sendo
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atividades desconhecidas,
têm medo de errar. É necessário que na animação exista alguma exigência, q.b.,
pois estaremos a exercitar a
memória, o raciocínio e até
a linguagem de quem nela
participa. Existem muitas
atividades que podem ser

usadas e que, no Centro de
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, vamos utilizando,
desde as mais comuns como
sopa de letras, palavras cruzadas e jogos de diferenças
e outras mais pontuais como tangram, jogos de sequências, entre outros.

Estimulação Cognitiva

Terapia Ocupacional

Atelier de escrita

Estimulação cognitiva

Animadora
Solange Sá
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Colaboradores
A OTL como forma de animação
Durante os meses de Julho e
Agosto o centro recebe jovens em grupos de 2, por
períodos de 15 dias que
experienciam o contato com
as crianças e os idosos.
Para os idosos é mais uma
presença para lhes dar afeto
e, para o Centro, é uma forma de apoiar os colaboradores e, desenvolver nestes

jovens, o valor da tolerância.
Até para o ano.
“Há três anos que participo
no OTL e na minha opinião
cada ano é melhor que o
anterior.
O OTL é uma ótima maneira
de ocupar o tempo e para
além disso dá-nos conhecimento e responsabilidade
perante um emprego.

Estas semanas que estive no
Centro de Dia de Atalaia
foram ótimas. Estando em
contacto com a população
mais idosa do concelho da
Barquinha aprendi bastante
e diverti-me imenso. A interação com os utentes foi
ótima.
Com as conversas apercebime que eram pessoas maravilhosas, com vidas muitos
distintas, mas bastante vividas

Tanto os funcionários como
os utentes do centro são
pessoas maravilhosas o que
me fez sentir incluída no dia
-a-dia dos mesmos.
Muito obrigada por me terem recebido, agradeço
muito por estas semanas.
Beijinhos.

Atelier de pintura
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Olga Anselmo
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Creche

A Chegou ao fim mais um
ano letivo.
Chegou a hora de alguns
dos nossos bebés transita-

A minha avó criou três filhos
no meio das searas de milho
em plena lezíria. Estendia
uma manta no chão e talvez, imagino eu, arranjasse
uns paus, folhas e demais
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rem para a sala dos 12 aos
24 meses. É um novo desafio que os nossos bebés vão
enfrentar na sua vida
“escolar”.
Os bebés estão no berçário
até adquirir a marcha ou
fazer um ano… quando adquirem a marcha passam
para outra sala.
Neste momento, no berçário os movimentos deles já

adornos da natureza para
servirem de brinquedos aos
cachopos. Era neste confinado espaço que as crianças
brincavam, comiam e dormiam, ali, debaixo do céu,
com searas a bambolearem
ao vento, enquanto tomava
conta dos seus afazeres na
agricultura.
Os filhos iam crescendo a
seu lado, debaixo da sua asa
e proteção, até atingirem a

estão um pouco limitados e
eles aborrecem-se um bocado com isso.
A partir de 1 ano, a criança
gosta cada vez mais de explorar o que a rodeia, de
tirar e pôr objetos em recipientes. Precisa de espaço
para exercitar o andar, o
correr, o subir, o descer, o
saltar, o rodar, entre outros.
Torna-se ágil a movimentarse e a usar as mãos.
Eles crescem e nós ficamos
contentes pelas conquistas
deles e daí ser importante a
transição de sala pois desde
o momento da chegada até

ao final do dia, as crianças
estão num ambiente totalmente educativo e intencional, porque tudo, desde as
rotinas diárias, as atividades, os cuidados de higiene
e a sesta, são momentos
potencialmente ricos em
aprendizagens.
A criança necessita que os
pais, a educadora e os outros adultos lhe transmitam
e ajudem a compreender as
regras simples, para que
consiga crescer num clima
seguro, onde ela se sinta
confiante.

idade de irem para o ensino
primário. Não haviam creches nem infantários e as
mulheres do campo como a
minha avó, não tinham outra alternativa, senão levarem consigo as crias. Era
uma vida dura, a do campo,
por vezes cruel, desgastante, mas quem trabalhava na
terra e sem demais alternativas, levava consigo a prole.
Hoje em dia não é fácil para

nós, mães e pais, termos os
nossos filhos debaixo das
nossas asas. Trabalhar fora
de casa e cuidar de uma
criança nos tempos modernos exige que deleguemos a
outrem esta responsabilidade. Uma das opções é deixarmos as nossas crias na
creche ou no jardim-deinfância.
Ficamos com o coração do
tamanho de um bago de

A.A.E. Ilda de Jesus

milho, sentimo-nos muitas
vezes culpados por não os
termos debaixo das nossas
asas, mas o crescimento e
aprendizado dos nossos
filhos passa também pela
convivência, partilha e troca
de experiências com os seus

Chegou o fim! E agora?!
Chegamos a mais um fim de
ano letivo. Com ele veem as
despedidas.
É sempre difícil ver partir
aqueles que acompanhamos e que nos acompanharam, não só ao longo deste
ano, como também nos
anteriores.
É inevitável falar na palavra
perda, pois é este sentimento que se faz sentir quando
vemos partir "os nossos"
meninos. Foram muitas
aprendizagens, muitas brincadeiras, muitos risos...
Este é o meu sentimento,
mas os pais também fizeram
parte desta viagem e por
isso também eles podem
partilhar a sua experiência e
qual o sentimento que se
tem neste fim de ciclo. Aqui
ficam alguns relatos.
Ed. Tânia Ferreira

"Em 2015 a Laura iniciou a
primeira etapa da sua vida e
com ela levou a mamã e o
papá. No dia da inscrição da
Laura no centro a lágrima
caiu, a dúvida e incerteza
também permaneciam, mas
passado pouco tempo não
tive dúvidas que melhor que
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pares.
Claro que a visão de uma
criança a brincar no meio de
uma seara de milho em contacto com a natureza é uma
visão romântica da infância,
mas são tempos idos que
dificilmente voltarão.

Teremos sim que acreditar
que uma criança na creche é
igualmente feliz, livre e que
recebe amor e afeto por
quem a ajuda a dar os primeiros passos até saber
voar.

ali ela não ia estar.
A Laura teve uma altura
menos boa e tanto auxiliares como educadoras trabalharam em conjunto connosco papás para que tudo
corresse bem.
O carinho e a dedicação
para com as crianças é notório todos os dias. É uma
certeza que ali é o lugar
certo.
O sentimento não pode ser
outro se não um sentimento
de pena.
Grandes profissionais mas
acima de tudo excelentes
seres humanos.
Ao centro e a todos os profissionais um obrigada por
tudo.
A Laura e os papás desejam
tudo de bom para o centro
e para os profissionais.”

"Sou mãe da Luana que frequenta esta instituição
(creche) desde os 5 meses
até agora (3 anos e 8 meses).
Não tenho palavras para
descrever tudo o que senti,
vivi, assisti, participei, partilhei…
Vi a minha filha viver, sentir,
crescer, aprender, a ser
amada, acarinhada... foram
uma
segunda
família
(muitas vezes primeira) para
a minha filha!
Todas as pessoas, desde
doutora Fátima, dona Justina, educadoras e auxiliares,
sem exceção de ninguém,
são pessoas extraordinárias,
sempre disponíveis, atenciosas para comigo como mãe,
sempre com sorrisos verdadeiros a demonstrarem o
quanto gostam do que fazem, e quanto adoram
aquelas crianças e as fazem

Mamã Patrícia,
papá Ricardo e Laura

Ana Mota (mãe de um menino
da sala das abelhinhas)

super felizes!
Estes 3 anos vão ficar marcados no leu coração e faço
questão de relembrar a minha filha de todas as funcionárias, de todas as atividades proporcionadas em família, de todo o carinho
dado, das festas ao recebela pela manhã cheia de novidades para vos contar!
Foram sem dúvida 3 anos
de coração cheio, onde eu
deixava a minha filha de
manhã cedo e ia trabalhar
descansada, sabendo que
ela estava bem e contente
por estar na escolinha.
Também tenho de salientar
as ótimas instalações desta
instituição, salas bem equipadas, um bom refeitório,
uma ótima segurança para
as crianças.
Deixo aqui o meu testemunho e um muito obrigada
por tudo.
Liliana Cotrim

Crescer Solidário

O papel da Terapia Ocupacional no idoso
A “Terapia Ocupacional é a
arte e a ciência de permitir
o envolvimento na vida diária, através de atividades;
de capacitar as pessoas para
realizarem as suas ocupações e promover a saúde e
o bem-estar, e de favorecer
uma sociedade justa e integradora, para que todas as
pessoas possam participar
em ocupações significativas” (Townsend & Polatajko, 2007, p.27).

O profissional desta área –
Terapeuta Ocupacional - faz
o acompanhamento de pessoas de todas as faixas etárias, incluindo de idosos,
uma vez que o processo
natural de envelhecimento
acarreta perdas nas capacidades motoras e cognitivas.
Deste modo, na intervenção
com o idoso, a Terapia Ocupacional atua nos fatores
inerentes ao cliente, nas

capacidades e nos contextos, de forma a possibilitar a
sua participação em ocupações que promovam a saúde. Em suma, procura que o
idoso tenha um desempenho o mais independente
possível, ao nível das Atividades de Vida Diária (tomar
banho, vestir, alimentar,
mobilidade funcional, higiene e cuidados pessoais); das
Atividades de Vida Instrumental (cuidar de animais

de estimação, mobilidade
na comunidade, gestão financeira e compras); do
Descanso e Sono; do Lazer e
da Participação Social.
Terapeuta Ocupacional
Adriana Ribeiro

Jogo de cores

Caça palavras
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Em destaque
A D. Maria do Patrocínio
Dias nasceu a 29/01/1925
nas terras de Torre de Moncorvo, Distrito de Bragança,
lugar de Horta da Milhariça.
Segundo diz, veio pelo
“Douro abaixo” e, até chegar à Atalaia, à 40 e tal
anos, foi tendo os seus 10
filhos.
Como o marido era latoeiro

o serviço nunca era no mesmo sítio.
A sua família é grande, tem
29 netos, 40 bisnetos e 9
trinetos e estão espalhados
pelo país.
Gerir uma família de 10 fi-

lhos já era um trabalho penoso mas, ainda trabalhava
no que lhe aparecia, quase
sempre no campo.
Atualmente, com os seus 92
anos ainda sente ânimo
para a brincadeira e gosta

de contar as suas histórias,
anedotas e cantar as suas
cantigas. Está no Centro
desde julho de 2015 e gosta
muito de passar cá os seus
dias.

Aniversários do trimestre
08 de Maio

Emília Nogueira

20 de Maio

Maria Céu Gomes

06 de Junho

Maria Tomásia

06 de Julho

Emília Francisco

17 de Julho

Cândida Lamaroso

20 de Julho

Alfredo Nogueira

10 de Agosto

Wilma Costa

15 de Setembro Maria Ribeira

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

