
Santa Casa em Notícias 

 
 

Atualização dos Planos de Contingência para 

a Creche e Pré-escolar - Com o início do novo Ano 

Letivo 2020/2021 e para continuar a garantir a 
máxima proteção a todas as pessoas envolvidas 

nestas Respostas Sociais - Crianças, 

Pais/Encarregados de Educação e Colaboradores - a 
Santa Casa procedeu à atualização dos respetivos 

Planos de Contingência. Pode consultá-los na Página 

Web da Santa Casa 
https://www.scmcantanhede.pt/ 

 

Viagem à Praia de Mira de Utentes da UCCI - 
Após 6 meses de confinamento, alguns utentes da 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados pude-

ram sair das instalações e sentir a brisa do mar na 
Praia de Mira e provar que a felicidade também está 

na simplicidade de pequenos gestos! Entendendo a 

necessidade desta atividade, foi necessária a elabo-
ração de um complexo e cauteloso plano devido ao 

risco que comporta, onde se destaca o uso obrigató-

rio de máscara dos intervenientes, a disposição dos 
mesmos na carrinha e o seu arejamento e a descon-

taminação das superfícies de contacto antes e 

depois da atividade. Dada a situação epidemiológica 
sobejamente conhecida, os utentes não saíram da 

carrinha, mas aguardam expectantes pelo dia em 
que todas estas limitações associadas à pandemia 

https://www.scmcantanhede.pt/?fbclid=IwAR2ZI5-sQiorAPBtyBKjMLh35o71imFFsQAK4fWm8pIt6ew1NSwxoMbrR_k


possam ser ultrapassadas. Até lá, a palavra de 

ordem é segurança. 
 

 
 

Creche e Pré-escolar - A comunicação com os Pais 

é uma das áreas em que queremos sempre melho-
rar, com o nome e prestígio da Santa Casa. 

Para agilizar essa comunicação pretendemos adotar 

uma plataforma digital designada ChildDiary a que 
se pode aceder e utilizar, após cumpridas as forma-

lidades indicadas em  

www.childdiary.net/pt 

http://www.childdiary.net/pt


 

Os Pais deverão entregar com urgência na Creche 
e Pré-escolar a documentação que já lhes foi distri-

buída. 

A ChildDiary permitirá aos pais receber diariamen-
te informações sobre os seus filhos, sobre as ativi-

dades decorridas na sala, fotos e informações diver-

sas o que possibilita um acompanhamento mais 

próximo do muito que se faz na nossa Instituição. 

Os pais poderão ainda receber momentos vivencia-

dos pelos seus educandos nas rotinas diárias, reca-
dos e fotografias, como comentar publicações feitas 

pela Educadora e vice-versa no processo individual 

(desenvolvimento global dos seus filhos) na Creche 
e Pré-escolar da Santa Casa participando, assim, de 

forma mais ativa na elaboração do “crescimento” 

dos seus filhos. Toda a informação documentada via 
ChildDiary estará disponível em tempo real e os pais 

poderão apenas ver a informação relativa aos seus 

filhos. Considerámos todos os aspetos relativos à 
segurança na Internet (cyber-safety) e asseguramos 

que toda a nossa equipa pedagógica possui o conhe-

cimento e as competências necessárias. 

A ChildDiary não é um site público a que todos 

tenham acesso, é um espaço privado para pais, 

equipa pedagógica e crianças. O conteúdo é apenas 
publicado pela Educadora e Pais e visível apenas por 

aqueles a quem a informação se destina. Não é 

permitida a partilha de informação em plataformas 
externas à ChildDiary. 

Aniversários Recentes na ERPI – O mais relevan-
te foi o da utente Sra. Aida Monteiro que completou 

102 anos em agosto. 



 

 
 

Também foram aniversariantes nos dois últimos 

meses as Sras. Rosa Jesus (94 anos), Maria Giraldo 

(90 anos), Maria da Conceição Melo (82 anos) e 
Rosa Simões (79 anos). Muita saúde e bem-estar 

para todas! 


