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Dia do Pai- No dia 19 do presente mês, os uten-
tes/clientes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI), os do Centro de Dia (CD) e os da Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados (UCCI) comemoraram o Dia do 
Pai com a companhia de familiares e de várias pessoas da 

comunidade. A “Tuna dos Serviços Sociais da Câmara Munici-
pal de Cantanhede” animou a tarde com música popular por-

tuguesa e fez a alegria dos presentes. No final houve um lan-
che convívio. A Santa Casa agradece à Tuna dos Serviços 
Sociais da Câmara Municipal que, graciosamente, atuou na 

Instituição. 
 

 



Este dia também foi assinalado pelas crianças da creche e 
do pré-escolar, com a elaboração de uma lembrança para ofe-

recer aos pais. Variaram entre telas pintadas/decoradas com 
diversos materiais, fotografias com suportes e azulejos pinta-

dos à mão. Estas lembranças foram escolhidas consoante as 
respetivas faixas etárias de acordo com o que cada criança 
conseguia executar. Também fizeram registos gráficos do seu 

pai, evidenciando as características de cada um e também 
textos, “o meu pai é…”, onde expressaram os seus sentimen-

tos em relação à figura paterna. Foi muito gratificante poder 
ver muitos pais nesse dia a vir buscar os seus filhos à Institui-
ção e receber a recordação diretamente deles, transparecendo 

assim a alegria de uns e de outros.  
 

 
 
Este ano letivo a equipa pedagógica escolheu como tema 

de trabalho comum e transversal a todas as salas, a arte, e 
foi dado o nome: “MISSÃO CRESCER… COM A ARTE”. 



Pretendemos com este tema promover e proporcionar expe-
riências nas várias vertentes da arte (música, dança, pintura, 

fotografia, escultura, arquitetura, teatro, cinema, literatura, 
culinária, etc.). No seguimento desta temática, as crianças 

das salas dos 4 anos visitaram o Museu da Pedra e Casa da 
Cultura onde puderam apreciar a exposição CantARTE Jovem 
integrada no círculo de artistas locais. As crianças puderam 

dar asas à sua imaginação e desenharam uma réplica dos 
quadros da exposição. No final, fizeram uma visita aos dinos-

sauros existentes no exterior. 
 

 


