
   

 

B O L E T I M   

MENSAGEM  
Nos últimos meses temos vindo a 

assistir a uma série de sucessivas 

catástrofes, de diferentes naturezas, 

as quais devem chamar a atenção das 

pessoas para a necessidade urgente 

de refletir sobre a fragilidade da 

sociedade e a importância da 

preservação dos valores sociais para 

que todos possam ultrapassar os 

constrangimentos destes fenómenos 

e conviver com segurança e 

tranquilidade.  

Todos, sem exceção e 

independentemente do setor 

económico (primário, secundário ou 

terciário), temos a obrigação de 

entender a sociedade a que 

pertencemos, contribuindo de uma 

forma direta com valores e atitudes 

positivas que concorram para o bom 

funcionamento da mesma.  

Juntos podemos (re)construir uma 

sociedade melhor!  

FELIZ 2018! 

A direção técnica do CSPSPM 

N.º 17    AGOSTO DE 2017 A JANEIRO DE 2018 
Distribuição gratuita 

    Centro Social Paroquial  
    São Pedro de Maceda 
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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. 



 

Ao longo dos tempos e no sentido de 
promover o adequado desenvolvimento 
global da criança, as Creches deixaram de ter 
um caráter unicamente assistencial, 
passando a ter uma identidade própria, 
sendo mesmo, nos dias de hoje, considerado 
um recurso essencial da comunidade, 
atuando ao serviço da família e 
representando uma resposta educativa muito 
além da simples ideia da substituição desta. 

Neste primeiro semestre do ano letivo 
2017/2018, as crianças da Creche 
comemoraram várias datas festivas: a 
chegada do Outono, o Dia Mundial da 
Música, o Dia da Alimentação, o Halloween e 
o São Martinho. Na época de Natal realizou-
se um convívio com a família onde reinou a 
alegria, a partilha e união. A chegada do Pai 
Natal foi vivenciada com alguma ansiedade e 
expetativa, contando uma vez mais com a 
colaboração dos Bombeiros Voluntários de 
Esmoriz para concretização deste momento 
mágico. O Dia de Reis foi lembrado com a 
elaboração da tradicional coroa dos reis.  

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 
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O OUTONO 

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 
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SÃO MARTINHO 

HALLOWEEN NATAL 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

HALLOWEEN 

HALLOWEEN 

NATAL 

NATAL 
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DIA DE REIS 

DIA DE REIS 

DIA DE REIS 

CONVÍVIO DE NATAL Certos de que a Creche constitui um local de 
busca de plenitude, de felicidade e de 
encontro que pretende contribuir para o 
crescimento de uma criança saudável e 
emocionalmente estável, decidiu-se como 
temas para os Projetos Curriculares de 
Turma ”Crescer com a Música” (sala 
berçário), “Eu e a Minha Família” (sala 1 
ano) e “Quem Somos Nós?” (sala 2 anos), 
tendo por base o tema do Projeto Educativo 
“Despertar para a Natureza”. 

“CRESCER COM A MÚSICA” 

“EU E A MINHA FAMÍLIA” 

“QUEM SOMOS NÓS?” 

“DESPERTAR PARA A NATUREZA” 



6 AÇÃO “HIGIENE ORAL” 

Atualmente, a nossa sociedade vive uma 
constante transformação com profundidade e 
ritmos acelerados, graças a ações realizadas 
por vários agentes (sociais, económicos, 
políticos, culturais…). Neste seguimento, 
torna-se urgente não só encarar a educação 
como algo mais que um meio de 
proporcionar/transmitir conhecimentos, mas 
também como um meio de ligação do 
indivíduo à comunidade, um meio para 
comunicar, para promover a expressividade, 
a criatividade e a confiança.  
 
 
 

Neste primeiro semestre do ano letivo 
2017/2018 foram desenvolvidas diversas 
atividades lúdicas e pedagógicas tais como: 
ação de sensibilização sobre a “Higiene Oral”, 
“Dia da Música”, “Dia da Alimentação”,  
“Desfolhada à moda antiga”, “Dia de São 
Martinho”, “Halloween”, espetáculo musical 
no gelo ”Alice no País das Maravilhas”, visita 
a “Maceda, Vila Presépio 2017” e 
participação nos workshops de brinquedos, 
adesão à iniciativa “Plantar o Natal 2017” 
promovida pela Câmara Municipal de Ovar 
(criação de uma floresta de Natal mágica, 
com árvores de Natal decoradas com 
grinaldas construídas por entidades da 
comunidade), “Festa de Natal”, “Dia de Reis” 
e “Projeto Cientista em Ação” no Parque 
Ambiental do Buçaquinho (Esmoriz). 

FEIRINHA DA ALIMENTAÇÃO 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

DIA DA MÚSICA 

DESFOLHADA 
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Neste ano letivo o Pré-escolar deu 
continuidade às atividades extracurriculares 
de Natação (piscina dos BVE), de Ballet e de 
Patinagem e iniciou a modalidade de futebol 
(FutPark). Todas as atividades são muito 
apreciadas pelas crianças participantes, não 
só pela dinâmica subjacente, mas também, 
pela possibilidade de experienciarem 
modalidades diferentes. 

NATAÇÃO 

BALLET 

ESPETÁCULO MUSICAL NO GELO 

OFICINA DO PAI NATAL  

SÃO MARTINHO 

INICIATIVA “PLANTAR O NATAL” 

FESTA DE NATAL 

PROJETO “CIENTISTA EM AÇÃO” 

HALLOWEEN 



Manter o equilíbrio e o bem-estar físico e mental dos idosos é um desafio que mais 
tarde, ou mais cedo teremos de enfrentar, seja porque pessoalmente também 
chegaremos a essa idade, ou porque temos familiares e amigos (e utentes) que estão a 
passar por essa fase da vida. Embora o acesso à prática regular de atividades 
ocupacionais seja uma experiência nova para alguns indivíduos desta faixa etária, é 
inegável que pode representar um fator importante para viabilizar a concretização de 
realizações pessoais que de outra forma não seriam possíveis. 
Além de contribuir para prevenir doenças, aumentar a mobilidade e a sensação de 
pertença à comunidade, ocupar o tempo livre do idoso é propor-lhe lazer, é 
oportunidade que cada um tem para si, para fazer o que gosta, para conviver com 
quem estima e para se expressar como pessoa. 
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DESFOLHADA 

TORNEIO DE JOGOS (MÊS SÉNIOR) 

“DIA INTERNACIONAL DA TERCEIRA IDADE” 

MATINÉ DANÇANTE (MÊS SÉNIOR) 

ZOO SANTO INÁCIO (AVINTES) 

“OLIMPÍADAS DA MEMÓRIA” (MÊS SÉNIOR) 



9 9 CLASSE “MOVIMENTO SAUDÁVEL” 

“TARDE DE TALENTOS (MÊS SÉNIOR) 

“MANHÃS AO AR LIVRE” 

AÇÃO “EDUCAÇÃO AMBIENTAL” (ESMORIZ) 

CANTARES DOS REIS 

“MACEDA, VILA PRESÉPIO 2017” 

CENTRO HÍPICO (S.M.FEIRA) 

FESTAS DO MAR 



A instituição deve supervisionar e 
desenvolver intervenções que capacitem 
os seus profissionais (cuidadores) para a 
prestação de cuidados globais aos seus 
utentes (crianças e/ou idosos), por forma 
a não porem em risco a segurança da 
pessoa a cuidar. Intervenções estas, numa 
primeira fase, instruindo sobre o que 
fazer, como fazer, quando fazer e depois 
informando sobre eventuais doenças, 
suas principais dificuldades, gestão e 
adesão ao regime terapêutico e sobre o 
papel do cuidador em geral.  
Estes profissionais necessitam também de 
momentos que potenciem o apoio 
emocional, de forma a diminuir a 
possibilidade de ansiedade e os níveis de 
sobrecarga a que estão sujeitos no 
quotidiano do desempenho das suas 
funções como cuidadores.   
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CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL (TÉCNICO 
DE  APOIO FAMILIAR E À COMUNIDADE) 

AÇÃO “PRIMEIROS SOCORROS” 

JANTAR DE NATAL 

JANTAR DE NATAL 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
(AGENTE EM GERIATRIA) 



É dever de todos nós, enquanto 
profissionais do setor social e cidadãos, 
congregar esforços para a construção e 
implementação de mais e novas pontes 
(estratégias) de proximidade, que 
permitam prestar cuidados de qualidade 
às crianças e aos idosos, 
independentemente da margem em que 
estes se encontrem. A divulgação das 
respostas desenvolvidas pelo CSPSPM e a 
integração em atividades da comunidade 
constituem exemplos de estratégias 
visando uma maior interação e 
proximidade com a comunidade.  
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XIII FEIRA DE ARTESANATO E 
GASTRONOMIA DE MACEDA 

XIII FEIRA DE ARTESANATO E 
GASTRONOMIA DE MACEDA 

“OVAR EM MOVIMENTO SÉNIOR” 

“PLANTAR O NATAL 2017” 

“PLANTAR O NATAL 2017” 



 

 

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 

 

 


