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Projeto Educativo - No início de setembro começou mais 
um ano letivo na Santa Casa. O Projeto Educativo do Pré-

escolar continua a desenvolver-se integrado no tema agluti-
nador “Missão crescer…” definido para o triénio 2017/2020. 
Este ano irá ser explorado o projeto “Missão Crescer… com os 

valores” em que cada educadora desenvolverá o Projeto Cur-
ricular de Sala. Através das leituras e da prática do quotidiano 

escolar percebemos que o apelo por valores está cada vez 
mais constante no mundo inteiro, na medida em que educa-
dores, pais e até mesmo crianças, se encontram sensivelmen-

te afetados pela violência e outros problemas crescentes 
oriundos da falta de coesão social. Os educadores são muitas 

vezes confrontados com problemas que surgem na sociedade 
pela ausência de uma relação harmoniosa entre os seres 
humanos onde os principais valores pessoais, sociais e morais 

parecem não existir. Sendo assim, há todo o cuidado em, 
desde muito cedo, cultivar os valores no dia-a-dia das crian-

ças, consciencializá-las da importância e da necessidade em 
preservar valores como respeito ao próximo, amor, amizade, 

gratidão, cooperação e colaboração, entre outros. É funda-
mental que as crianças percebam o quão importante é dizer 
obrigado, pedir desculpa, com licença e por favor. Essas pala-

vras são necessárias para uma boa convivência em grupo. 
Elas devem perceber que os valores estão presentes não só 

na sala, mas no dia-a-dia também se deve fazer uso delas. É 
muito importante promover a integração entre criança, família 
e creche/pré-escolar, pois a criança desenvolve vínculos afeti-

vos resgatando valores morais como amor, respeito, respon-
sabilidade, cooperação, humildade, honestidade, generosida-

de, justiça, dignidade, paciência, solidariedade… 
É por isso que a equipa educativa da Instituição tem como 

objetivo primordial, para este ano, proporcionar atividades 

que desenvolvam a perceção das boas atitudes e ações que 



se deve ter, para que, a longo prazo, se tornem um hábito e 
assim possam contribuir para a melhoria das relações inter-

pessoais contribuindo com a formação moral da criança. 
UCCI e ERPI - No dia 1 de outubro comemorou-se Dia 

Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Música. Na UCCI 
(Unidade de Cuidados Continuados Integrados) a manhã 
começou com abraços e boa-disposição, a sobremesa do 

almoço foi mais saborosa e doce e durante a tarde houve 
muitas e variadas atividades acompanhadas de emoções, 

entre elas, uma sessão subordinada ao tema "Alzheimer", 
dinamizada pela gerontóloga Sara Duarte, no Freixial Shop-
ping – Cantanhede, onde houve momentos dedicados à esti-

mulação cognitiva, sensorial e também à musicoterapia. Com 
a envolvência de toda a equipa multidisciplinar, foi possível 

proporcionar um cuidar diferente aos nossos utentes! 
 

 
 
Também na ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Ido-

sas) e no Centro de Dia (CD) houve um programa diferente 



para mimar os utentes. O almoço foi especial e, durante a 
semana, houve diversas atividades como, animação musical 

com a banda “Jovicol” da APPACDM, um dia de bem-estar 
com a colaboração da Escola de Estética “Plano B”, Terapia 

com animais que incluiu a presença do cão “Romeu” e a visita 
e atuação da fadista da nossa terra, Carolina Pessoa. A Santa 
Casa agradece a todos os que colaboraram para tornar a 

semana dos idosos ainda mais especial. 
 

 


