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ESPAÇO FAMÍLIA

MÊS DO AMBIENTE
POR: PEDRO QUEIRÓS

Sendo umas das grandes preocupações do CSPA, a preservação do ambiente, dedicamos o mês de 
outubro à sensibilização para a importância do respeito pelos animais e pelo meio ambiente. Assim, 
fizemos uma viagem pelo mundo dos animais e pelas cores e texturas características do outono. 

Foi mais um mês colorido com muitos momentos de partilha e aprendizagem.

OUTUBRO
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DIA DO ANIMAL

A data para a comemoração do 
Dia do Animal foi escolhida em 
1931 durante uma convenção 
de ecologistas em Florença. A 
escolha teve em conta o facto de 
o dia 4 de outubro ser o dia de 
São Francisco de Assis, o Santo 
Padroeiro dos animais.
O Dia Mundial do Animal é 
celebrado em vários países, 
através de diversos eventos 
e iniciativas. Nas escolas, 
sobretudo no ensino pré-escolar, 
as atividades deixam os mais 
pequenos encantados.
Assim, decidimos festejar esta 
data na sala de 1 ano baseando-
nos no conto de uma história 
“A que sabe a Lua?” de Michael 
Grejniec, onde os animais da 
selva mostram que as coisas 
partilhadas sabem sempre muito 
melhor, apenas precisamos 
de curiosidade, imaginação e 
trabalho de equipa.

Com ajuda das crianças, 
pintámos os animais e fizemos 
a montagem da história na porta 
da sala.
No berçário pintamos as mãos 
dos nossos pequeninos que 
se transformaram em bonitos 
mochos. A sala ficou pronta para 
a chegada do Outono. 
Por sua vez, na sala dos 2 anos, 
as mãos e os pés pintados 
das crianças deram forma aos 
animais da selva que cada uma 
delas escolheu.

Fica a dica:

“Trata bem os animais, 
Dá-lhes repouso e comer;
Eles não são teus iguais,
Mas ajudam-te a viver. “

(Tomás Ribeiro)

POR: PAULA AMADO
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O Projeto Pedagógico é uma ferramenta de base para a execução do 
Projeto Educativo com o qual pretendemos atingir objetivos gerais e 

específicos, fundamentais para o desenvolvimento integral e harmonioso 
das crianças, proporcionando-lhe meios que ajudem a obter respostas, 

para as questões que a sua natural curiosidade lhe impõe.

ANI(MAIS) - PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CATL

POR: LILIANA ALVES E PEDRO QUEIRÓS
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No presente ano letivo, o CATL 
tem como tema do seu projeto 
pedagógico os Ani(mais). A 
escolha da temática foi feita 
pelos nossos utentes, de forma 
consensual e unânime.
O fascínio e interesse pela 
exploração da vida animal servem 
de base a todo um trabalho que 
se pretende que contribua para 
o desenvolvimento cognitivo, 
social e emocional das nossas 
crianças, aliando o lúdico e o 
pedagógico, nas suas vivências 
pessoais e sociais. As crianças 
serão desafiadas a novas 
aprendizagens e expostas a 
novas interações e emoções, 
esperando-se o desenvolvimento 
de uma maior sensibilidade para 
a necessidade da preservação 
das espécies e do ambiente. Para 
a concretização destes objetivos 

será realizado um conjunto de 
atividades lúdico pedagógicas, 
que permitirão que as crianças 
aprendam através do brincar.
Todavia, a escolha desta 
temática tornou possível o 
cumprimento de uma dualidade 
de vertentes. A propósito do 
nosso título “Ani(mais)”, este 
sugere-nos a vivência de novas 
estratégias de animação a 
partir do nosso CATL. Deste 
modo, estão a ser exploradas 
possibilidades de técnicas de 
animação diversificadas, no 
âmbito da música, da dança e da 
natação, contribuindo para um 
CATL em modo “Ani(mais)”, ou 
seja, mais animado, em ordem 
a um  desenvolvimento pessoal 
e social mais harmonioso dos 
nossos utentes.



Página  6   |   EXPRESSART

No dia 31 de outubro celebra-
se o Halloween, o famoso Dia 
das Bruxas. É um dia de fantasia 
para as crianças que têm 
oportunidade de se fantasiar das 
personagens mais assustadoras. 
Neste espírito de criatividade e de 
partilha, Creche, CATL e Centro 
de Dia do CSPA associaram-
se à festa. Da parte da manhã, 
os utentes do Centro de Dia 
estiveram na companhia das 
crianças da Creche e entregaram 
uma abóbora de peluche 
construída pelos próprios. Já no 
período da tarde, as crianças da 
Creche receberam a visita das 
crianças do CATL. Uma visita bem 
doce que contou com a entrega 
de rebuçados. Foi um dia repleto 
de momentos mágicos onde, 
para além de pequenas ofertas, 
se partilharam momentos de 
muita diversão.

HALLOWEEN
POR: PEDRO QUEIRÓS E ALEXANDRA ARAÚJO
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As actividades de expressão 
plástica inserem-se nas 
actividades de animação 
sociocultural do Centro de Dia 
e tem por objectivo primordial 
a manutenção de competências 
psicomotoras. Certos de que 
um ambiente alegre e colorido 
tem influência no bem-estar dos 
nossos utentes aproveitamos 
estas actividades para decorar 
e alegrar o espaço, sempre 
com a participação de todos 
funcionários e utentes naquilo 
que se pretende que seja o seu 
espaço.
O mês de outubro foi dedicado 
à decoração de outono que foi 
idealizada em conjunto com 
os utentes e contou com a 
participação activa dos mesmos 
na sua construção. Juntos 
tiveram oportunidade de estar 
em contacto com materiais 
distintos, entre eles, elementos 
naturais (pinhas, nozes, folhas…). 
Foram momentos alegres 
passados a construir e a debater 
como fazer, onde não faltaram 
sorrisos de alegria que vão 
perdurar muito para além desta 
decoração que se irá manter até 
ao Natal.

OUTONO NO CENTRO DE DIA
POR: PEDRO QUEIRÓS
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O Boccia chegou a Portugal em 1983, tendo no ano seguinte o país 
conquistado uma medalha de ouro nos Jogos de Nova Iorque.

O prometido foi devido. O CSPA 
recebeu no passado dia 7 de 
outubro a visita do CATI, Centro 
de Apoio à Terceira Idade de 
S.Mamede de Infesta, para uma 
demonstração de Boccia.
A Instituição Mamedense 
acolheu o nosso convite para 
demonstrar esta modalidade 
desportiva de caráter inclusivo 
e universal. Acompanhados do 
Diretor Técnico e Fisioterapeuta, 

esta atividade favoreceu o 
estreitamento de laços entre 
utentes e Instituições.
Não há limite de idade para a 
prática da modalidade, sendo 
este um jogo misto que pode ser 
jogado por pessoas portadoras 
ou não de dificuldades físicas ou 
motoras. Os recursos materiais, 
assim como as regras de Boccia 
foram adaptados(as), de forma 
a possibilitar a prática a pessoas 

BOCCIA

Não há limite de idade para 

a prática da modalidade, 

sendo este um jogo misto...

“ “
POR: RUI DIAS
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que tenham dificuldades 
motoras. O objectivo deste 
desporto é colocar as bolas 
de cor (seis azuis contra seis 
vermelhas) o mais perto possível 
de uma bola alvo (bola branca), 
que é lançada estrategicamente 
por um primeiro jogador, para 
dentro do recinto de jogo 
(Campo de Boccia).
Após esta breve demonstração, 
com excelente acolhimento de 
todos, o principal objetivo do 
CSPA é incluir esta modalidade 
na planificação semanal de 
atividades.
Sem vencedores nem vencidos, o 
encontro de campeões terminou 
com um lanche oferecido pela 
Instituição anfitriã, estando já 
prometido novo encontro para a 
prática do Boccia.
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Reunião de Pais e Encarregados de educação

ESPAÇO FAMÍLIA
POR: SÓNIA AUGUSTO
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No início do ano lectivo, o 
Centro Social Paroquial do Amial 
proporciona um momento de 
reunião entre as equipas técnicas 
das respostas sociais de Creche e 
CATL, com os respetivos pais e 
encarregados de educação.
No dia 25 de outubro, pelas 
18h00, teve lugar a reunião 
da Creche que primou pela 
troca de informações de modo 
a sedimentar a confiança e 
favorecer a resolução conjunta 
de eventuais constrangimentos 
que possam ocorrer ao longo 

do ano. A equipa pedagógica 
aproveitou também este espaço 
para apresentar os objetivos de 
trabalho para o ano letivo em 
curso.
Quanto ao CATL, a reunião 
realizou-se no dia 30 de outubro 
no mesmo horário e, para 
além dos pais e encarregados 
de educação, contou com a 
presença dos utentes. 
Igualmente foram esclarecidos 
alguns aspetos do funcionamento 
desta resposta social, inclusive 
foram apresentados os quatro 

representantes das entidades 
que prestarão serviços no âmbito 
das atividades complementares 
do CATL no presente ano letivo: 
natação, música e dança.
Ambas as reuniões 
decorreram num ambiente 
descontraído, tendo sido 
relembrado a importância 
da intergeracionalidade e da 
interação com as famílias no 
desenvolvimento biopsicossocial 
das crianças.
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