
   

 

B O L E T I M   

MENSAGEM  
A participação em iniciativas da 
comunidade possibilitam uma 
intervenção mais alargada e de 
melhor qualidade, uma vez que 
contribuem para a partilha de 
conhecimentos e estratégias entre 
os profissionais que integram as 
instituições e os próprios utentes 
que cada vez mais assumem um 
papel ativo neste tipo de 
atividades.  
Este primeiro semestre de 2017 foi 
particularmente marcado pelo 
envolvimento do CSPSPM numa 
série de atividades visando a 
divulgação do trabalho 
desenvolvido e a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados: 
Encontros da UCC de Ovar, “Ovar 
em Movimento Sénior”, “II 
MOSTRA SOCIAL”, Projeto 
CIENTISTA EM AÇÃO do Programa 
de educação ambiental 2016/2017, 
Programa “ESTOU AQUI ADULTOS”, 
Plano de Ação e do Projeto Tecer a 
Prevenção da CPCJ de Ovar, 
“Acordar Exercitando” e "UM DIA 
PELA VIDA" em Ovar. 

A direção técnica do CSPSPM 

N.º 16    JANEIRO A JULHO DE 2017 
Distribuição gratuita 

    Centro Social Paroquial  
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SUMÁRIO 
 

As nossas respostas sociais 

Atividades desenvolvidas: 

   Infância  

 Creche  

 Pré-escolar 

   Terceira Idade  

 CD, ERPI e SAD 

   Colaboradores do CSPSPM 

   Comunidade  



 

C R E C H E  

Presta cuidados educativos e sociais a 
crianças dos 4 meses aos 3 anos, durante o 
período de trabalho dos pais/familiares (dias 
úteis, das 07H às 19H).  
 

P R É - E S C O L A R  

Presta cuidados educativos e sociais a 
crianças dos 3 anos à idade escolar, durante 
o período de trabalho dos pais/familiares 
(dias úteis, das 07H às 19H).  
 

Serviços prestados e atividades: 

- Cuidados adequados à satisfação das 
necessidades da criança; 
- Nutrição e alimentação adequada à idade 
da criança (pequeno-almoço, almoço e 
lanche); 
- Cuidados de higiene pessoal; 
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de 
motricidade; 
- Atendimento individualizado, de acordo 
com as capacidades e competências das 
crianças. 

E S T R U T U R A  R E S I D E N C I A L  P A R A  
P E S S O A S  I D O S A S *  
Desenvolve atividades de apoio social a 
pessoas idosas através de alojamento 
coletivo, de utilização temporária ou 
permanente (24H/dia). 
 

Serviços prestados e atividades: 
- Alimentação (pequeno-almoço, almoço, 
lanche, jantar e reforço alimentar ao deitar); 
- Cuidados de higiene pessoal; 
- Tratamento de roupa; 
- Higiene dos espaços; 
- Cuidados de enfermagem e médicos; 
- Atividades de animação/ocupação/lazer; 
- Apoio nas atividades de vida diária; 
- Apoio/Acompanhamento psicossocial. 
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S E R V I Ç O  D E  A P O I O  
D O M I C I L I Á R I O  
Resposta integrada, no espaço habitacional, a 
indivíduos que, por qualquer motivo, não 
possam assegurar temporária ou 
permanentemente a satisfação das suas 
necessidades básicas e/ou atividades da vida 
diária (diariamente, das 08H às 20H). 
 

Serviços prestados e atividades: 

- Confeção, transporte e distribuição de 
refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche e 
jantar); 
- Cuidados de higiene pessoal; 
- Pequena limpezas no domicílio; 
- Tratamento de roupa; 
- Colaboração em serviços complementares/
pontuais; 
- Atividades de animação/ocupação/lazer; 
- Apoio/Acompanhamento psicossocial. 

O U T R O S  S E R V I Ç O S *  
- Classe “Movimento Saudável”/Fisioterapia; 
- Serviços de estética e de podologia; 
- Serviço religioso. 

 

C E N T R O  D E  D I A *  

Resposta social desenvolvida em 
equipamento, que presta um conjunto de 
serviços que contribuem para a manutenção 
dos idosos no seu meio sócio-familiar (dias 
úteis, das 08H às 18H). 
 

Serviços prestados e atividades: 

- Alimentação (pequeno-almoço, almoço e 
lanche); 
- Cuidados de higiene pessoal; 
- Atividades de animação/ocupação/lazer; 
- Colaboração em serviços complementares; 
       - Transporte instituição/casa; 
       - Apoio/Acompanhamento psicossocial. 



 

Neste segundo semestre do ano letivo 
2016/2017, as crianças da Creche 
comemoraram várias datas festivas: o 
Carnaval com muita diversão e euforia; o 
“Dia dos Afetos” marcado com brincadeiras 
de amizade e momentos de carinho onde as 
crianças realizaram jogos relacionados com 
as emoções; a Páscoa, na qual as crianças 
participaram na confeção do Pão-de-ló;  o 
“Dia da Mãe” e “Dia do Pai” através da 
realização de atividades de convívio entre 
pais e filhos; o “Dia Mundial da Criança”  com 
atividades diversas repletas de muita 
animação e  várias surpresas ao longo do dia; 
e a Festa de Final de Ano Letivo “Uma 
Viagem pela Música”, vivida com muito 
entusiasmo, onde as crianças apresentaram 
pequenas dramatizações e vivenciaram o 
“momento dos finalistas da Creche”.  
De uma forma dinâmica e sempre bastante 
divertida, foram também desenvolvidas 
várias atividades integradas nos temas dos 
Projetos Curriculares de Turma, tendo em 
conta e visando os seus interesses e 
necessidades.  

CARNAVAL 

DIA DOS AFETOS 
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CARNAVAL 

DIA DOS AFETOS 

DIA DO PAI 



DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

PÁSCOA 
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DIA DA MÃE 

PROJETO CURRICULAR “PROVAR, TOCAR, OUVIR, 
CHEIRAR E OLHAR... VAMOS LÁ INVESTIGAR” (BERÇÁRIO) 

PROJETO CURRICULAR  
“SÃO TANTAS AS EMOÇÕES NA CRECHE” (SALA 1 ANO) 

DIA DO PAI 

PÁSCOA 

PÁSCOA 

DIA DA MÃE 

PROJETO CURRICULAR “CRESCER 
COM A RECICLAGEM” (SALA 2 ANOS) 
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DIA DA CRIANÇA 

DIA DA CRIANÇA 

DIA DA CRIANÇA 

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

PROJETO CURRICULAR “CRESCER 
COM A RECICLAGEM” (SALA 2 ANOS) 



Durante o segundo semestre foram várias as 
atividades realizadas e datas festivas 
assinaladas: 
- participação no “Projeto Cientista em Ação” 
decorrido no Parque Ambiental do 
Buçaquinho; 
-  comemoração do Carnaval (desfile pelas 
ruas de Maceda e convívio intergeracional 
com os idosos) caraterizado por muita 
diversão e euforia; 
- comemoração do Dia do Pai e do Dia da 
Mãe com a presença e participação destes 
em atividades com os filhos; 
- participação na atividade “Exposição 
Estendal: Ser Criança é…” promovida pela 
CPCJ de Ovar, onde as crianças puderam 
colocar em prática diferentes técnicas de 
expressão plástica (decoração de uma t-shirt) 
e descrição do que para elas é ser criança; 
- Dia da Criança com atividades no exterior, 
proporcionando um dia diferente e feliz;  
- “Manhãs de Praia” na praia de São Pedro de 
Maceda; 
- Festa de Final de Ano Letivo em que todas 
as crianças se divertiram e participaram de 
uma forma ativa e que incluiu o tradicional 
momento dedicado aos que finalizaram o 
ensino Pré-Escolar; 
- visita ao Centro Escolar EB1 e JI de Estrada 
Maceda visando uma melhor integração das 
crianças finalistas num novo ensino; 
- oferta de diferentes atividades 
extracurriculares (natação, sensibilização à 
Língua Inglesa, ballet e patinagem). 
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“PROJETO CIENTISTA EM AÇÃO” (BUÇAQUINHO) 

CARNAVAL 

DIA DO PAI 

CARNAVAL 



DIA DA MÃE 
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DIA DA MÃE 

EXPOSIÇÃO  ESTENDAL: SER CRIANÇA É...” 

MANHÃS DE PRAIA 

FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

VISITA AO CENTRO ESCOLAR (MACEDA) 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 



 “Envelhecer com qualIDADE”, foi o tema escolhido para o Plano de Atividades Socioculturais 
de 2017, escolha que visa enfatizar e “sensibilizar a sociedade para as questões do 
envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa” (objetivo da 
Organização das Nações Unidas, com a criação do Dia Internacional do Idoso, comemorado 
anualmente a 1 de outubro). 
Além dos cuidados considerados básicos (como a alimentação e a higiene pessoal, por 
exemplo) que possam necessitar conforme o grau de dependência (assegurados por 
profissionais ou cuidadores preparados para tal), os idosos necessitam de outras medidas 
que lhe confiram melhor qualidade de vida, nomeadamente no que se refere à ocupação dos 
seus tempos. As atividades e animação desenvolvidas para ocupação dos seus tempos livres, 
são também uma ferramenta de promoção da saúde, que além da melhoria da qualidade de 
vida, contribuem para a integração e inclusão social e auxiliam na manutenção da sua 
capacidade funcional e cognitiva. 

FEIRA DE MARÇO (AVEIRO) 

MISSA CAMPAL N.ª SR.ª DESTERRO (ARADA) 
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V OLIMPÍADAS SÉNIORES (TELHADELA) 

MUSEU DA CORTIÇA (ST.ª M.ª DE LAMAS) 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

CARNAVAL SÉNIOR 
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CONVÍVIO INTERGERACIONAL 

PROJETO “SEMPRE  APRENDER” 

“DIA MUNDIAL DO AMBIENTE” 

CONVÍVIO “SÃO JOÃO” 

CONVÍVIO “DIA DOS AVÓS” 

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

ATELIER DE DANÇA 

FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO 

MANHÃS DE PRAIA 



A partilha de conhecimentos e estratégias 
entre os próprios profissionais que 
colaboram com o CSPSPM (sejam da mesma 
área ou de áreas diferentes) e também com 
os profissionais de outras instituições, 
constitui uma oportunidade de conhecer 
realidades diferentes e, como tal, 
experienciar outro tipo de intervenções que 
possam ser adaptadas ao seu contexto 
profissional e ao melhor desempenho das 
suas funções (motivo pelo qual, sempre que 
possível, o CSPSPM integra e incentiva a 
participação dos seus colaboradores em 
ações formativas e/ou de convívio). 

AÇÃO “ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA” 
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HIDROTERAPIA 

AÇÃO “USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS” 

AÇÃO “TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS” 

SIMULACRO DE INCÊNDIO (INFÂNCIA) 

IV SUNSET DE VERÃO 

SIMULACRO DE INCÊNDIO (TERCEIRA IDADE) 



Tal como já foi referido, este primeiro 
semestre de 2017 foi particularmente 
presenteado com o envolvimento do 
CSPSPM numa série de atividades da 
comunidade visando a divulgação do 
trabalho desenvolvido e a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados: Encontros 
da UCC de Ovar, “Ovar em Movimento 
Sénior”, “II MOSTRA SOCIAL”, Projeto 
CIENTISTA EM AÇÃO do Programa de 
educação ambiental 2016/2017, Programa 
“ESTOU AQUI ADULTOS”, Plano de Ação e do 
Projeto Tecer a Prevenção da CPCJ de Ovar, 
“Acordar Exercitando” e "UM DIA PELA 
VIDA" em Ovar. 
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“OVAR EM MOVIMENTO SÉNIOR” 

“ACORDAR EXERCITANDO” 

II MOSTRA SOCIAL 

PROJETO “CIENTISTA EM AÇÃO” 

“ESTOU AQUI ADULTOS” 

PROJETO “TECER A PREVENÇÃO” 

“UM DIA PELA VIDA OVAR” 



 

 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
SÃO PEDRO DE MACEDA 

 
Rua da Ordem, 960                     Telef.: 256 792 178 
3885-736 Maceda                Fax.:   256 798 198 

 
cspspmaceda@hotmail.com 

 

www.cspmaceda.pt 
http://www.facebook.com/cspspm.maceda 

 


