MAIO – JUNHO 2017

COMLEXO SOCIAL DA ABÓBODA

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,

Foi com imenso gosto que no
dia 5 de maio recebemos, nas
instalações do futuro Complexo
Social da Abóboda – Centro de
Dia e Apoio Domiciliário, a visita
da Senhora Presidente da Junta
de Freguesia de São Domingos
de Rana, Fernanda Gonçalves e
elementos do seu executivo.

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

Uma obra à muito esperada!

RESPOSTA SOCIAL SÉNIOR – CENTRO DE CONVÍVIO

Em maio, as nossas queridas idosas foram conhecer o mercado de Setúbal e visitar as
Salinas, juntamente com o Centro de Dia do Centro Comunitário de Tires a quem
queremos agradecer esta experiência e a sua companhia. Agradecemos também à
Câmara Municipal de Cascais pelo transporte.
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RESPOSTA SOCIAL SÉNIOR – CENTRO DE CONVÍVIO

Na primeira semana de junho recebemos a visita do Rancho Folclórico do Centro
Comunitário de Carcavelos que proporcionou uma tarde diferente ao Centro de Convívio e
aos meninos e meninas da Sala Amarela.

Bem-haja para todos!
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RESPOSTA SOCIAL SÉNIOR – CENTRO DE CONVÍVIO

No passado dia 23 de Junho, o Centro de Convívio do CESPA esteve, mais uma vez,
presente no Arraial organizado pelo Juntos por Mais, parceria que agradecemos e
pretendemos sempre manter.
Não faltou boa sardinha, convívio, dança, e muita animação!
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RESPOSTA SOCIAL SÉNIOR – CENTRO DE CONVÍVIO

No dia 26 de junho, os seniores do Centro de Convívio do CESPA, estiveram presentes, mais uma vez,
no Baile de Prata, organizado pela Câmara Municipal de Cascais. A festa contou com a presença de um
grupo de ballet que nos presenteou com um espetáculo de primeira, e com o já habitual grupo de
música: Ténis Bar!
O nosso especial agradecimento à CMC e a toda a organização.
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RESPOSTAS SOCIAIS INFÂNCIA – CRECHE – PRÉ-ESCOLAR E CATL

A Sala Laranja começou a despertar algum interesse pelas formas geométricas e nesse sentido, começamos
a explorar e aprender mais sobre elas através da exploração dos blocos lógicos. Aprendemos a classificar as
formas quanto à forma, cor, tamanho e espessura. Resolvemos registar o que aprendemos, colando
algumas figuras numa tabela, respeitando a forma e a cor.
Como o grupo revelou tanto interesse, aproveitámos o bom tempo para fazer uma saída de Observação.
Fomos passear pelas ruas de Talaíde à procura de objetos com as formas de quadrado, circulo, triângulo e
retângulo. Fizemos o registo fotográfico de todas as formas que encontrámos. Depois terminámos a
observação a brincar no parque.
Já na sala, construímos o quadro das formas geométricas, o qual podemos completar sempre que
quisermos, com as fotografias que tirámos na nossa saída.
Agora, na área da escrita e da matemática, temos mais um jogo - o Quadro das Formas Geométricas!!!
Rute Rodrigues
Educadora de Infância
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RESPOSTAS SOCIAIS INFÂNCIA – CRECHE – PRÉ-ESCOLAR E CATL

Neste mês de Maio tivemos o nosso Sunset "Família CESPA".
Queremos agradecer A TODAS AS FAMÍLIAS CESPA por juntos partilharmos estes momentos que
são tão importantes e reforçam esta relação de confiança que existe.
UM OBRIGADO especial à família da Beatriz Macedo pela dedicatória que fez a todos os
profissionais do CESPA, pois é muito gratificante ver o nosso trabalho reconhecido e valorizado.
UM OBRIGADO especial à família do Alexandre Medina Silva que nos ofereceu, através da
Pizzaria Dominós, pizzas para o lanche.
MUITO OBRIGADO a todos porque
TODOS SÃO ESPECIAIS E JUNTOS CONSEGUIMOS SEMPRE MELHOR

Muito boa disposição com a “brigada do reumático”!
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RESPOSTAS SOCIAIS INFÂNCIA – CRECHE – PRÉ-ESCOLAR E CATL

Dia 9 de junho, pin-nic e atividades com as nossas crianças, seniores e
famílias. Dia muito bem passado no Parque Marechal Carmona, em Cascais.
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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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