
   

 

B O L E T I M   

MENSAGEM  
As instituições, cada vez mais, 

procuram promover o contacto 

regular entre diferentes gerações, 

nomeadamente entre crianças e 

idosos, conscientes dos benefícios 

que tal convívio traz a ambas partes: 

nas crianças porque estão em 

constante aprendizagem sobre o 

processo natural de envelhecimento 

(o que favorece a compreensão das 

possíveis dificuldades dessa etapa da 

vida e as estimulam a respeitar e a 

criar laços afetivos); nos idosos, pelos 

benefícios ao nível físico (as 

interações com as crianças convidam 

ao movimento), cognitivo e social, 

incentivando vivências e troca de 

conhecimento que os estimulam a 

recuperar memórias e histórias que 

constituem as suas identidades.  

A maravilhosa experiência de juntar 

crianças e idosos parece ser mais do 

que uma boa ideia, é a certeza de 

deixar os corações mais alegres e 

“fortes”.  

A direção técnica do CSPSPM 
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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, as crianças da 
Creche vivenciaram a época carnavalesca 
com muita diversão e euforia, nomedamente 
através da participação no desfile de 
Carnaval pelas ruas em redor do Infantário e  
no baile que se seguiu realizado em conjunto 
com os idosos que frequentam o CSPSPM.   
O Dia dos Afetos foi comemorado com 
brincadeiras/jogos de amizade e momentos 
de carinho que permitiram às crianças a troca 
de muitos mimos, abraços e beijinhos. 
Na Páscoa as crianças tiveram oportunidade 
de participar na confeção de um doce típico 
desta época festiva: o tradicional “pão de ló”.    
O Dia do Pai e o Dia da Mãe foram 
assinalados com a realização de trabalhos de 
expressão plástica, atividades e lanches 
convívio com as famílias e oferta de 
lembranças elaborados pelas crianças.  
O tão esperado Dia Mundial da Criança foi 
vivido com muito entusiasmo e animação: 
dramatização de histórias, baile infantil, 
modelagem de balões e lembranças. 
“Hoje é Dia de Festa” foi o tema escolhido 
para a festa final de ano letivo, em que as 
crianças participaram com a apresentação de 
coreografias/dramatizações de músicas; os 
mais crescidos também vivenciaram o 
momento dos finalistas da Creche.  
A Creche também proporcionou atividades 
formativas dirigidas aos colaboradores e 
familiares, nomeadamente, “Pais Felizes, 
Crianças Felizes”, “Massagem/Relaxamento 
para Bebés”, entre outras. 
Também com a colaboração da família, as 
crianças foram sensibilizadas para temas 
como a Segurança Rodiviária e a Higiene 
Oral, visando despertar o interesse e o 
reconhecimento da sua importância. 
O tema do Projeto Educativo ”Despertar para 
a Natureza” foi enquadrado nas atividades, 
procurando-se oferecer experiências de 
contacto direto com elementos da natureza. 3 

DIA DOS AFETOS 

CARNAVAL 

CARNAVAL 

CARNAVAL 
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DIA DO PAI 

DIA DOS AFETOS 

DIA DOS AFETOS 

DIA DO PAI 

PÁSCOA 

PÁSCOA 

PÁSCOA 

DIA DA MÃE 

DIA DA MÃE 
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

PROJETO EDUCATIVO  

“DESPERTAR PARA A NATUREZA” 

PROJETO CURRICULAR SALA 1  

“EU E A MINHA FAMÍLIA” 

PROJETO CURRICULAR BERÇÁRIO  

“CRESCER COM A MÚSICA” 

PROJETO CURRICULAR SALA 2 

“QUEM SOMOS NÓS” 

FESTA FINAL DE ANO LETIVO 
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No último semestre as crianças do Pré-

escolar participaram em diversas atividades 

enriquecedoras (tendo em conta os temas do 

Projeto Educativo e dos Projetos Curriculares 

de Turma) que permitiram alargar os seus 

conhecimentos ao mesmo tempo que 

facilitaram a interação com as famílias e a 

comunidade. Destacamos as atividades 

relacionadas com o “Projeto Cientista em 

Ação” decorrido no Parque Ambiental do 

Buçaquinho; participação no Desfile Infantil 

do “Carnaval de Ovar” com o tema “Alegria 

na Natureza”; “Dia dos Afetos”; “Dia do Pai”; 

“Páscoa” (confeção de regueifas com a 

colaboração de uma Avó); “Dia Mundial da 

Atividade Física” (atividades dinamizadas por 

uma Mãe); “Dia Mundial da 

Árvore” (plantação de um sobreiro); “Dia 

Mundial do Livro”; “Dia da Mãe”; Visita ao 

Centro Educativo de Maceda pelas crianças 

finalistas; “Dia Mundial da Criança”; “Dia 

Mundial do Ambiente”; “Marchas Populares 

de São Pedro”; “Festa de Final de Ano”; 

“Manhãs de Praia” e “Dia dos Avós”. 

PROJETO “CIENTISTA EM AÇÃO” 

CARNAVAL 

DIA DOS AFETOS 

DIA DO PAI 

PÁSCOA 
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HALLOWEEN 

DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA 

DIA DA MÃE 

DIA MUNDIAL DO LIVRO 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

CENTRO EDUCATIVO DE MACEDA 

FESTA FINAL DE ANO LETIVO 

MANHÃS DE PRAIA 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 



O “Cérebro e as Emoções em Movimento” foi o tema escolhido para o Plano de Atividades 
Socioculturais da área da terceira idade neste ano de 2018. A continuação da promoção de 
um ambiente enriquecido de estímulos, potenciando as capacidades dos utentes constitui o 
principal objetivo e base para a dinamização das diversas atividades previstas ao nível da 
estimulação física (Classe de Movimento Saudável, fisioterapia individual, caminhadas, 
passeios,…), cognitiva (ateliers de estímulos, letras à solta, músicas e cantigas,…), afetiva 
(atelier de expressões, comemoração de aniversários, sessões de relaxamento,…) e de 
interação social (integração de atividades promovidas pela comunidade). Pretende-se 
adequar as atividades às caraterísticas e necessidades dos nossos utentes, de forma 
proporcionar uma vida mais atrativa e dinâmica com a participação ativa e envolvimento do 
idoso.     
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VIA-SACRA (AGRUPAMENTO  1000 SÃO PEDRO) 

MATINÉS DANÇANTES FESTAS EM HONRA DE SÃO PEDRO (MACEDA) 

DIA DOS AVÓS 

CONVÍVIO SANTOS POPULARES 

CARNAVAL SÉNIOR (OVAR) 
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FEIRA DE MARÇO (AVEIRO) 

MUSEU DO PAPEL (PAÇOS DE BRANDÃO) 

MANHÃS DE PRAIA 

N.ª SR.ª DO DESTERRO (ARADA) 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

AGITÁGUEDA (ÁGUEDA) 

OLIMPÍADAS SÉNIORES (TELHADELA) 

SESSÕES DE CULINÁRIA 

ATELIER MOVIMENTO CRIATIVO 



Promover a saúde e o bem-estar dos 
colaboradores também é cuidar da 
instituição, pois é na saúde física e mental 
destes que podem estar os maiores 
benefícios e/ou gastos. Disseminar uma 
cultura que valorize as suas necessidades e 
apoie o estímulo à saúde e à construção de 
relações positivas entre todos deve ser 
acolhida e estimulada: colaboradores que 
são incentivados a terem uma vida mais 
ativa tendem a compartilhar com os demais 
os benefícios da prática, seja de forma direta 
e/ou indireta, e a gerar um ciclo de estímulos 
que pode trazer inúmeros benefícios no 
ambiente de trabalho. 
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AÇÃO “AUTOCUIDADO DO CUIDADOR” 

SIMULACRO DE INCÊNDIO 

“V SUNSET DE VERÃO” 

SIMULACRO DE INCÊNDIO 

HIDROGINÁSTICA 

http://www.meuplanoa.com.br/index.php/blog/87-sorryavcestanotrabalho


Nos últimos tempos tem-se dado cada vez 
mais importância às pessoas dependentes, 
mais particularmente à sua participação em 
atividades na sociedade (comunidade 
envolvente, especificamente). Contudo, a 
interação da instituição com a comunidade 
não deve ser exclusivamente centrada nas 
dificuldades e limitações dos seus utentes, 
mas deve também constituir um momento 
de partilha e de potencial para a participação 
e apoio mútuo, visando satisfazer 
necessidades e ultrapassar dificuldades de 
ambas partes: a instituição (famílias e os 
utentes) pode ser informada acerca dos 
recursos existentes na comunidade bem 
como acerca de atividades recreativas e de 
ocupação de tempos livres, acontecimentos 
culturais, serviços de saúde, serviços sociais 
e vice-versa (a instituição disponibilizar 
recursos que satisfaçam necessidades da 
comunidade).  
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INICIATIVA “OVAR EM MOVIMENTO SÉNIOR” 

CARNAVAL SÉNIOR (OVAR) 

MARCHAS POPULARES (MACEDA) 

INICIATIVA “ACORDAR EXERCITANDO” 

RASTREIO DE RISCO  
DE QUEDAS (HFZ OVAR) 

ENCONTRO PARA CUIDADORES 



 

 

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 

 


