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ANO LETIVO 2020/2021 - Inscrições para a Creche, Pré-

escolar e CATL – Como foi divulgado no Facebook e na Página 
Web da Santa Casa, estão abertas, desde o dia 01 de junho, 

as inscrições para estas Respostas Sociais. Atendendo à situa-
ção atual, as inscrições devem continuar a ser feitas on-line, 
utilizando um formulário que se encontra acessível na Inter-

net, utilizando o link https://forms.gle/G3Ua1R7BDx9qk1rc7 

Não se esqueça de clicar em SUBMETER (ou ENVIAR) no 
fim de preencher a Ficha de Inscrição. Irá ser enviada direta-

mente para os Serviços Administrativos da Santa Casa. Será 
confirmada a inscrição através do mail que indicar na referida 

Ficha. No caso de preferir fazer a inscrição presencial nos 
Serviços Administrativos, deve ser feito, previamente, um 
agendamento pelo telefone 231 422 578. 

Reabertura do Centro de Atividades de Tempos Livres 

(CATL) – Obedecendo às indicações governamentais, foram 
retomadas as atividades no passado dia 15 de junho. Para 

que esta reabertura fosse feita com a máxima segurança em 
relação às atuais circunstâncias, a equipa educativa responsá-
vel pelo acompanhamento das crianças que frequentam o 

CATL, elaborou um Plano de Contingência específico. 
Visitas aos utentes da UCCI (Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados) e da ERPI (Estrutura 
Residencial para Pessos Idosas) – Na UCCI, as visitas 
decorrem nos dias úteis, em horário previamente combinado, 

através de contacto com esta unidade para permitir que as 
mesmas decorram de modo organizado e uniformizar a atua-

ção dos colaboradores, utentes, familiares, visitas e/ou ami-
gos. Este procedimento visa a prevenção e controlo da Covid-
19, aquando das visitas realizadas aos utentes. 

Na ERPI, as visitas decorrem nos dias úteis, das 14:30h às 
15:30h e das 16:30h às 18:00h. Têm a duração máxima de 

https://forms.gle/G3Ua1R7BDx9qk1rc7


15 minutos e são efetuadas mediante agendamento prévio 
através de contacto com esta Resposta Social. 

 

 
 

Pré-escolar e Creche – Para se poderem colmatar as 
falhas no cumprimento integral do Plano Educativo elaborado 

no início do presente ano letivo e resultantes da paragem for-
çada, a equipa educativa da Santa Casa elaborou um Plano de 
Recuperação que tem orientado as atividades desde a reaber-

tura desta Resposta Social. 
Também na Creche se têm vindo a desenvolver as ativida-

des apropriadas às idades das crianças e foi com muito gosto 
que se observou o entusiasmo e alegria de voltarem à “esco-
linha” e reencontrar os amiguinhos, após uma pausa tão pro-

longada. 



Inserir foto 2 
UCCI – Com uma equipa multidisciplinar muito ativa e 

dedicada, além das tarefas próprias do dia-a-dia ainda arran-
jaram tempo para comemorar datas importantes como: Dia 

Mundial da Higienização das Mãos, deixando a seguinte men-
sagem - para cuidar das mãos dos outros é importante que 

lave sempre as suas; Dia Internacional da Família, 
aproveitando para relembrar o significado desta palavra que 
se traduz num elo de ligação que temos com os outros, sendo 

estes elos reforçados pelo genoma ou não; Dia da Espiga e da 
Ascensão, dia diferente que mereceu lanche apropriado; Dia 

Mundial da Consciencialização da Violência Contra a Pessoa 
Idosa, adaptando à realidade da UCCI, colocando um pequeno 
vídeo de reflexão no facebook da Santa Casa e com muito 

sucesso, onde a palavra de ordem é NÃO À VIOLÊNCIA! 
Para contactar qualquer uma das Respostas Sociais, deve 

ser utilizado o nº de telefone 231 422 578 e a respetiva 
opção que se faz ouvir no fim de digitar este número. Para 
poder consultar Planos de Contingência, Plano de Recupera-

ção e Operacionalização de Visitas deve aceder à Página Web 

da Santa Casa com o link https://www.scmcantanhede.pt/  


