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Presentemente vivemos, na sociedade, uma crise singular provocada
pela pandemia do Covid-19.
Esta crise tem implicações diretas na Educação, conforme temos vindo
a vivenciar desde março de 2020. Somos seres sociais, humanos, como tal,
é contra a nossa essência, desligarmos ou interrompermos relações
socias, relacionais como um simples toque no “interruptor”.
A Creche tem como pilar fundamental na sua prática o afeto, as
relações socio-afetivas, os laços que se criam e desenvolvem ao longo do
desenvolvimento infantil que contribuem para que mais tarde as crianças
se tornem adultos seguros, afetuosos, participativos em sociedade.
A nossa Creche, tal como todas as creches do país, viu as suas
fundações serem abaladas com a propagação do novo Coronavírus com o
confinamento a que famílias, crianças, colaboradores foram submetidos
por um bem maior. Ficarmos todos bem!
No regresso, sentimentos de dúvida, angústia, preocupação, invadiu o
nosso espírito. “O que fazer?” “Como fazer?” “Que consequências e que
implicações decorrerão das novas práticas?”
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Estas e outras questões fizeram-nos refletir, continuam a provocar a
nossa reflexão. Inquieta-nos, mas dessa inquietação nascem estratégias,
que vão ao encontro das diretrizes emanadas pela DGS, novos olhares,
novos desafios pedagógicos.
Descobrimos a nossa vontade e determinação em continuarmos a
proporcionar às nossas crianças momentos de aprendizagem prazerosas,
nesse sentido indo ao encontro das normas decretadas pela DGS adotámos
medidas de segurança que sem descurar o afeto, as relações sociais,
tomaram forma em mudança de comportamentos quer dos colaboradores,
quer das famílias.
Assim, o uso da máscara passou a ser obrigatório para todos os adultos
do Centro; aumento da frequência de lavagem das mãos quer das crianças
quer dos adultos; o uso de roupa e calçado próprio na Creche por parte da
equipa; o uso de calçado próprio para a Creche pelas crianças; a
higienização frequente ao longo do dia dos brinquedos partilhados; os
grupos de crianças foram divididos, ficando afeto a cada adulto pequenos
grupos; o horário do refeitório foi dividido, não havendo mais de 9 crianças
em simultâneo no espaço, bem como o afastamento entre catres na hora da
sesta. Estas são algumas das medidas refletidas pela equipa pedagógica que
procuraram, diluir o impacto da presença do novo Coronavírus no
desenvolvimento das nossas crianças, sem, no entanto, pôr em perigo a
saúde e o bem-estar de crianças e adultos estão implementadas e
continuarão pelo próximo ano letivo.
As Educadoras da Creche
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“O período de confinamento foi muito difícil, foi uma prisão, mas nós não fizemos mal a
ninguém.
Ir ao Centro, ir ao convívio fez-me e faz-me muita falta, é muito difícil estar sozinho.
Sinto muita falta das colaboradoras do Centro e das minhas colegas. Apesar de pertencer a
outra Freguesia, sinto que fui muito bem tratado. Têm-me trazido o almoço diariamente, o
que me tem sabido muito bem, pois assim não preciso de sair de casa todos os dias. Foi de
uma gentileza enorme, que me permite estar mais descansado.
Neste momento, continuo a receber a refeição diária, a Linha de Apoio do Centro
contacta-me semanalmente e tenho a visita semanal da animadora sócio-cultural, que é
uma simpatia. Assim, não me tenho sentido só. A minha família é o Centro, a minha
família está no Centro. Peço a toda a gente que cumpram as recomendações impostas e
peço a Deus que proteja todos os colaboradores do Centro. Foram todos maravilhosos
comigo, não podia estar mais contente.”
Testemunho do nosso utente João Rodrigues sobre o apoio prestado
pelo Centro em tempos de Pandemia

CENTRO DE ESTUDOS

E por último, gostaríamos de relembrá-lo de que o nosso Centro de Estudos
já reabriu presencialmente! As inscrições estão abertas... Para mais
informações contacte-nos!
Em Dezembro traremos mais novidades.
Bem-hajam

Rua Nova de São Mamede, 76-78, 1250-173 Lisboa | 213827210
www.cspsm.pt | geral@cspsm.pt | www.facebook.com/cspsm

