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CENTRO ATIVIDADES TEMPOS LIVRES

Em que se pretende
dar conta do que
tem vindo a ser
realizado pelo
CESPA, devolvendo
à Comunidade o
conhecimento
sobre nós, sobre as
nossas atividades,
sobre o
concretizado,

deixando
implícito o muito
que ainda
queremos fazer
em prol da
Comunidade em
que nos
inserimos
Padre Miguel Ribeiro

O Projeto Clube da Leitura pretende estimular o
gosto das crianças pela leitura.
A leitura poderá ser feita individualmente ou em
família, como preferirem.
Na biblioteca do CATL têm um espaço organizado e
com diversas sugestões de leitura onde podem
requisitar o livro que escolheram. A acompanhar o
livro vai um guião de leitura que deve ser
preenchido pela criança com a ajuda da família.
Na entrada do CATL temos o placard do BOM
LEITOR que começará brevemente a colocar as
fotografias dos nossos leitores assíduos. Não se
esqueçam que devem trazer sempre a acompanhar
o livro, o guião de leitura devidamente preenchido.
Boa leitura e divirtam-se acima de tudo.
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BRINCAR É APRENDER
No CATL aprendemos e fazemos muitas coisas importantes.
Temos TEMPO PARA:
*Aprender
*Estudar/ fazer TPCs
*Estar com os amigos
*Fazer Expressão Plástica
Mas acima de tudo, TEMPO PARA BRINCAR!!
Sim porque brincar é IMPORTANTE, é FUNDAMENTAL.
Brincar é meio caminho andado para um desenvolvimento saudável.

«As crianças saudáveis e felizes têm a vista na ponta dos
dedos e a cabeça no ar, fazem uma asneira de oito em oito
horas e esgotam as quotas de impertinência a que têm
direito», tal como refere o Psicólogo Eduardo Sá.
Obrigado, em nome das CRIANÇAS às nossas FAMÍLIAS e ao
CESPA por nos darem este TEMPO TÃO IMPORTANTE...
TEMPO PARA BRINCAR E SER CRIANÇA.

" A Casinha da Sala Laranja sofreu remodelações...
Primeiro encontrámos uma palete de madeira e
resolvemos transformá-la numa linda cama... Para
nos ajudar, contámos com a preciosa ajuda da AVÓ
PAULA e a MÃE LURDES que com as suas mãos de
fadas, fizeram um colchão, lençóis, almofadas e uma
colcha... depois a avó Paula decidiu terminar,
fazendo lindas roupas para os nossos nenucos, para
meninos e meninas...
E assim a nossa casinha ficou... Linda!!! UM MUITO
OBRIGADA EM NOME DO CESPA E DOS NOSSOS
MENINOS A ESTAS FAMÍLIAS que nos
proporcionaram momentos ainda mais ricos, nas
nossas brincadeiras e aprendizagens!!!
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Para festejar o Dia de S.
Valentim e celebrar o
AMOR os nossos
meninos e meninas do
CATL fizeram alguns
trabalhos alusivos ao
tema. Mas não se
esqueçam que o AMOR
DEVE SER FESTEJADO
TODOS OS DIAS.

Na Sala Amarela festejamos o Dia
de S. Valentim. Falamos sobre:
* O que é o AMOR...
* Para que são os meus beijos neste
dia especial...
No final fizemos um trabalho sobre
este dia mas não nos podemos
esquecer que AFINAL DEVEMOS
CELEBRAR O AMOR TODOS OS DIAS.
AMEM E SEJAM FELIZES... São os
desejos da Sala Amarela

"No Dia de São Valentim, começamos
por ouvir uma história com recurso
áudio visual, acerca de um caracol que
queria namorar uma girafa...
Depois desta linda história que nos
explicou o que é namorar e o Amor,
decidimos construir uma varinha
mágica do Amor, para podermos
espalhar o Amor por todas as pessoas...
Durante alguns dias estivemos
atarefados a preparar um lindo trabalho
acerca do Amor... Tirámos fotografias,
carimbámos corações e fizemos o
registo de quem queríamos oferecer os
nossos beijinhos de Amor... Deu
trabalho, mas ficou lindo e nós ficámos
orgulhosos...O AMOR É ASSIM... PELO
MENOS PARA NÓS!!! Feliz dia de São
Valentim!"
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Centro de Convívio: Dia de São Valentim
Neste dia celebra-se o Amor! Decidimos criar a "Jarra do Amor"
relembrando os tempos de namoro, o casamento, e tudo o que é
necessário numa relação a dois.
O resultado não podia ter sido melhor!
O Centro de Convívio deseja-vos um dia com muito AMOR.

Concurso de Carnaval da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana
Tema: As profissões Rurais
No passado dia 24 de Fevereiro, os Seniores do CESPA participaram em mais um concurso e baile de
Carnaval organizado pela Junta de Freguesia.
Pelo 4 ano consecutivo trouxemos para o CESPA o troféu de 1º lugar entre 22 concorrentes! É para nós
um grande orgulho o reconhecimento por todo o trabalho que tivemos em construir os fatos e
respetivos acessórios.
Obrigada à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana pela fantástica organização e por proporcionar
estes momentos lúdicos aos nossos seniores.
PARABÉNS CENTRO DE CONVÍVIO DO CESPA!
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CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ABÓBODA - IPSS

Estrada de Talaíde, largo da Igreja, Talaíde
2785-734 São Domingos de Rana.
Telefone: 214 210 527
Telemóvel: 961 523 498
geral@cespa.org.pt
www.cespa.org.pt

Contactos
Direção Técnica: Laura Côrte-Real - laura.corte.real@cespa.org.pt
Coordenadora Pedagógica: Ana Carina Pais - carina.pais@cespa.org.pt
Gabinete de Inserção Profissional: Carlos Maciel - carlos.maciel@cespa.org.pt

Gabinete Social: Inês Braz - ines.braz@cespa.org.pt
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