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CRECHE

“ Regressámos á creche…”
A creche reabriu no dia 6, com a alegria de termos a nossa casa cheia de barulho,
risos , alegria e algumas lágrimas!
Continuamos a viver com a pandemia, embora as medidas sejam mais suaves
prevendo um regresso á normalidade.
Temos diversas atividades no exterior planeadas. Vamos voltar a sair ao Jardim
Botânico, á biblioteca da freguesia, a receber a hora do conto e a explorar os espaços
da comunidade.
Continuamos a vivenciar experiências sensoriais, nas diferentes salas,
nomeadamente com as sessões de música, e de expressão corporal, bem como, com os
diversos recursos existentes na creche e no meio envolvente.
Fizemos a primeira experiência do outono, onde vimos as uvas e os vários frutos de
outono!
Pisámos as uvas descalços , replicando o que se faz nas vindimas!
Guiados pelos Valores da partilha, da empatia, do afeto, continuaremos a promover o
desenvolvimento integral das nossas crianças.
É um ano de (re) começo!

A Equipa da Creche
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CRECHE - CAMPANHA (RE)LER - RECOLHA DE LIVROS

O Centro Social Paroquial de São Mamede está a promover uma campanha de
recolha de livros usados, (em bom estado). Poderá entregar os livros que já
não precisa, para que as crianças da nossa creche possam usufruir.

Com esta iniciativa o Centro procura aliar a componente pedagógica e social,
com o aspecto ambiental visando a reutilização de livros.

Livros manuseáveis, laváveis e com conteúdos para crianças dos zero aos
três anos.
Campanha (Re)Ler! Vamos ajudar a biblioteca da creche a espalhar a magia
das historias no imaginário das nossas crianças.
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REABERTURA DO CENTRO DE DIA

O Centro de Dia encerrou temporariamente em março de 2020. Com esta medida,
os idosos que frequentavam diariamente o Centro Social Paroquial de São
Mamede, deixaram de ter a possibilidade de usufruir de algumas atividades e
viram o seu convivio com o grupo interrompido. Ao longo do ano, o isolamento
social foi crescendo e contribuindo para limitações físicas e cognitivas,
Rapidamente, a equipa se adaptou e o Centro de Dia foi reinventado, passamos a
ir ao encontro de cada um dos nossos idosos. A entrega do almoço no domicilio,
bem como, os serviços de Animação e Apoio Psicossocial, permitiram manter o elo
de ligação ao Centro e continuidade da nossa missão.
A Criação do projeto "Linha Idosos", promoveu, ao longo de meses, a manutenção
da saúde psicológica e social dos idosos, bem como, o despiste de algumas
situações especificas para intervenção e, ou encaminhamento.
É com uma enorme entusiasmo que reabrimos as portas do nosso Centro de Dia, É
certo, que esta "quase normalidade" vem com novas rotinas, para segurança de
todos os nossos idosos e colaboradores. Porém, o que importa reiterar, é o reatar
dos laços afetivos, a implementação de atividades significativas para a promoção
da saúde biopsicossocial dos idosos, a manutenção e criação de redes de partilha
e apoio. No fundo, reavivar a memória e o capital Humano, que aqui no Centro
Social se construiu e dessiminou ao longo de toda a sua existência.

Sejam todos(as) muito bem vindos(as)...

A Equipa do Centro
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QUERO AJUDAR!

Lembramos que ainda se encontra a decorrer a campanha
de crowfunding - Ajudas Técnicas. Contamos com a sua
colaboração para a aquisição destes equipamentos.
Visite o nosso site na Internet, participe e faça a diferença na
nossa comunidade!
Obrigada!

QUERO COMPRAR NA CRIA'TIVIDADES!

Na Cria’tividades estão disponíveis produtos feitos com ternura pelos nossos Idosos e
Crianças.
Ao adquirir está a contribuir para a aquisição de materiais de expressão plástica, que
promovam a felicidade e autoestima dos nossos pequenos e grandes artistas!
O Saco d'Avó foi um sucesso, mas ainda temos alguns exemplares! Leve já o seu!
Esteja atento(a) ás próximas Novidades...
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CRESCER EM COMUNIDADE... OS NOSSOS SERVIÇOS

Para mais informações contacte-nos em: geral@cspsm.pt - 213827210

BEM VINDOS...

Juntos continuaremos a trabalhar em prol de uma comunidade unida, solidária,
capacitada e Feliz!
Bem hajam
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