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Aprender não é ouvir, é experimentar. Assim, a atitude educativa mais adequada é a de organizar os ambientes 

educativos e os materiais de modo a proporcionar um conjunto de oportunidade e de atividades estimulantes, 

aumentando a motivação para aprender. 

Isaura Abreu 
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2017 foi um ano positivo e gratificante para a ACSE. Conseguimos a Certificação da Qualidade e foram 

tantas as iniciativas realizadas que é difícil de mencionar todas, mas temos de destacar o Halloween; a 

visita das crianças da EEPE ao Perlim (um sucesso nacional e espanhol); o 36º aniversário da instituição 

que culminou num emotivo e excelente almoço com os nossos seniores e colaboradores; o carnaval que 

voltou a ser um êxito e o peddy-paper que foi admirável pela alegria dos pais a concorrerem. A 

experiência da direção ter vivenciado um dia na praia com as crianças e seniores foi muito gratificante, 

conseguindo entender melhor a exigência do trabalho que os nossos colaboradores todos os dias se 

deparam. 

Assim, a direção quer agradecer de uma forma muito especial a todos os colaboradores desta Associação 

por fazerem um trabalho que é preciso muito empenho, amor e interajuda. Reconhecemos que nem 

sempre é fácil mas é sem dúvida muito recompensador. São essas pessoas que têm mantido a boa 

imagem da Instituição e, por isso, o nosso MUITO OBRIGADO! 

  

“O bem fazer como dever” 
A Direção da Associação do Centro Social de Escapães  

Srº Albino Neves 
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Numa sociedade cada vez mais exigente e atenta, que 

procura o rigor e a qualidade dos serviços, a Associação 

do Centro Social de Escapães considerou uma mais valia 

para si alcançar o certificado de qualidade pela norma ISO 

9001/2015. A Instituição incorpora instalações da Creche, 

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (EEPE), Centro 

de Atividades de Tempo Livre (CATL), Serviço de Apoio 

Domiciliário, Centro de Dia (CD), Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS), a Unidade de Cuidados 

Continuados (UCC) certificadas.  

Tudo se fez a pensar no que é melhor para todos os 
utentes, crianças, família e comunidade! Foi um processo 
que demorou dois anos e que pelo caminho os envolvidos 
tiveram de enfrentar e ultrapassar vários obstáculos. Acreditando que tudo é possível com amor, 
trabalho, dedicação e nunca cruzando os braços conquistaram com mérito o certificado. 

Obter o certificado de qualidade foi para todos os colaboradores e direção um orgulho e sentimento de 
dever cumprido, mas com a crença que ainda há muito a fazer e que não ficarão por aqui! A certificação 
veio contribuir para uma maior confiança e credibilidade à Instituição.  

Através da certificação, a instituição veio mostrar ter capacidade de desenvolver um trabalho diário que 
contribui para o desenvolvimento harmonioso da personalidade de cada um dos seus utentes, a 
igualdade de oportunidades, a formação de cidadãos livres e responsáveis em todas as dimensões e o 
respeito pelas leis e valores nacionais. 

Implementação da Qualidade 
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36 Anos a fazer História 

Celebrou-se este dia com um convívio entre 
utentes do Centro de Dia, ERPI  e UCC com 
colaboradores no restaurante Sabores no 
Rancho. As crianças deliciaram com um 
espetáculo de animação dinamizado pelas 
educadoras de infância. Os Encarregados de 
Educação foram convidados a deixar uma 
mensagem numa arvore exposta no Hall de 
Entrada. As mensagens podem ser 
consultadas num livro que foi criado para o 
efeito.    

Ceia de Natal 2017 

A União faz a Força 

Ano após ano a direção tem o gosto de proporcionar aos seus utentes e funcionários uma ceia de Natal nas suas 

instalações. Este ano não foi exceção e contou com a animação de todos! Os funcionários e seniores juntaram-

se para uma apresentação de palco original e que mostrou que a boa disposição e união está presente no dia a 

dia da instituição. Além disso, foi apresentado pelos técnicos responsáveis o projeto “A nossa casa, um espaço 

novo”.      
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“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. 

 Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”  

A Associação do Centro Social de Escapães marcou a sua presença em diferentes eventos do ano de 2017, 

tal como no Mosaico Social e no 12º Encontro das Coletividades de Escapães. Para ambos os eventos, a 

Associação teve o cuidado de organizar a espaço de modo a dar conhecer à comunidade em geral o trabalho 

que é desenvolvido nas diferentes valências que possui.   

No Mosaico Social, os visitantes foram convidamos a escrever num cartão “O que te faz feliz?” e a decorar 

uma pulseira. No fim, cada um recebeu uma lembrança por nos visitar, um crachá com um sorriso elaborado 

pelos seniores! A nós, o que nos faz feliz é sentir que todos os dias podemos ser a gota de água que faz a 

diferença no oceano e desafiar-nos para servir cada vez melhor. 

12º Encontro das Coletividades de Escapães 

Mosaico Social 

Madre Teresa de Calcutá 
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A Educação Pré-Escolar configura-se, na atualidade, como um serviço de qualidade, que supõe uma 

igualdade de acesso por parte das crianças e visa o desenvolvimento global e harmonioso de cada criança.  

Na nossa Instituição, tentamos que a criança se sinta envolvida num espaço aconchegante e familiar, pois 

acreditamos que as características do ambiente afetam a conduta ou aprendizagem dela. Na Associação do Centro 

Social de Escapães, criamos diariamente um ambiente adequado que forneça a estimulação necessária à 

potenciação do desenvolvimento integral da criança. Tal como refere as Orientações Curriculares Para a Educação 

Pré-Escolar (2002, p. 31), “o contexto institucional de educação pré-escolar deve organizar-se como um ambiente 

facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Este ambiente deverá ainda proporcionar 

ocasiões de formação dos adultos que trabalham nesse contexto.” 

Na nossa Instituição vimos cada criança “como criador do seu próprio conhecimento, ao processar a 

informação obtida pela experiência” (Spodek, B. e Saracho, O. 1998: 73). Oferecemos experiências às crianças que 

lhes permitam construir o conhecimento, através de atividades que incluam a manipulação de materiais concretos 

e experiências diretas sobre as quais as crianças possam refletir mais tarde.  Defendemos a individualidade de 

cada criança, respeitando sempre o seu tempo e o seu espaço como ponto de partida para planear e realizar as 

mais diversas atividades. Criar ambientes ricos em estímulos e oportunidades de ação as crianças aprendem 

ativamente, sem esquecer os momentos de carinho, num processo de interação social. 

Infância 

Crescer com afetos 

Creche 

Criar novas amizades 

CATL 

Os valores do teu futuro 

EEPE 
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“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas com asas existem para dar 
coragem de voar. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

No Dia Mundial da Criança, as crianças foram até ao Parque do Buçaquinho. Lá, passearem, 
brincaram, cantaram e muito correram pelas zonas verdes existentes e parque infantil. 
Almoçaram e lancharam no mesmo espaço para regressar a casa ao final da tarde.  

 

As crianças da creche assistiram a uma história onde 
falava sobre a importância das árvores e a sua 
preservação. Elas também plantaram flores (gladíolos) 
tendo a responsabilidade de cuidar das mesmas e ver o 
seu crescimento. 
As crianças do EEPE foram até à AgroEscapães comprar 
a terra e as sementes para depois todos plantar e cuidar. 

Rubem Alves 

Nós criamos condições para as nossas crianças voarem de forma ativa e saudável 
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Durante as manhãs e as tardes do 

período do dia 11 ao dia 28 do 

mês de Julho, as crianças do EEPE 

e CATL puderam desfrutar da 

praia de Espinho. 

As crianças divertiram-se, 

estiveram muito felizes e bem-

dispostas. É um período do ano 

em que criam memórias para a 

vida. 

 

As crianças da creche, durante 

três semanas no mês de julho, 

viveram momentos de 

descontração e verdadeira 

alegria numa piscina montado 

no exterior da instituição com 

água morna. 

Pequenas coisas que fazem a 

diferença e os tornam felizes! 

Todos quiseram ir e não 

mostraram qualquer receio!  

Não há nada melhor no mundo 

que o sorriso de uma criança. 
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No dia 17 de março, os pais foram 
convivamos a virem à instituição 
para participarem juntamente com 
os seus educandos numa aula de 
dança e localizada. No final, as 
crianças ofereceram a lembrança 
realizada na sala de atividades e, em 
convívio beberam e comeram. Havia 
uma grande cumplicidade, 
satisfação, entusiasmo e felicidade 
nos pais e nas crianças.  

Unir Família e Instituição… 

… para uma melhor educação! 

O dia 26 de maio, foi mais um dia especial na nossa Associação. Crianças, seniores e utentes da 
UCC e CD juntaram-se para cantar, dançar e muito brincar… Além disso, todas as famílias das 
crianças que frequentam a ACSE foram convidadas a participar num peddy-paper, conviver e 
divertir-se no espaço exterior da instituição. 



 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

IMP.071/A 
Página: 11/28 

 

  
No dia 5 de maio, as mães juntamente 
com os seus educandos juntaram-se 
numa aula de Zumba e localizada. No fim, 
as crianças ofereceram a lembrança 
realizada na sala e em convívio beberam 
e comeram bolo. Era visível o entusiasmo 
e a felicidade das crianças por terem a sua 
mãe junto a si.  
 

 

No dia 1 de julho de 2017 pelas 15h no parque do eleito de Escapães, realizou-se a Festa de Final 
de ano da nossa Instituição. As crianças da sala de aquisição de marcha, 2 anos, do EEPE, do CATL 
e os nossos idosos representaram para toda a comunidade presente. Cada sala fez a sua 
representação, as atividades extracurriculares fizeram a sua apresentação. Seniores e crianças 
estavam muito felizes e bem-dispostas. 

A mãe de uma criança que 
frequenta o EEPE realizou com 
as crianças do EEPE uma 
experiência, Cromatografia. 
Todos atentos e curiosos, 
participaram ativamente nos 
diferentes passos da 
experiência.  
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As crianças mais pequenas da nossa instituição tiveram a sua festa 
de Natal também. Elas são verdadeiras artistas de “palmo e meio” e 
vislumbraram os seus familiares com tanta ternura e amor. Todos 
foram merecedores da visita do Pai Natal, que no fim das atuações 
entregou uma lembrança juntamente com um chocolate.    

Nas diferentes salas o Natal começa a ser preparado mesmo antes de chegar! Há um grande 
trabalho que antecede a tão esperada festa de Natal! Tudo é pensado ao pormenor, desde da 
construção do guião, aos ensaios e elaboração dos cenários. A festa de Natal da EEPE e CATL deste 
ano foi de encontro ao projeto da instituição “O Planeta Terra no Universo”, tendo havia uma 
enorme colaboração e envolvência dos pais em todo o processo. Este ano a festa foi sem dúvida 
especial e recheado de surpresas, foi uma festa que conseguiu celebrar o que há de mais 
importante nesta época natalícia: paz, amor, alegria, união e família.  

EEPE e CATL 

 

CRECHE 

 



 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

IMP.071/A 
Página: 13/28 

Seniores 

SAAS 
Valoriza cada gesto de carinho ERPI 

A idade não é uma barreira, é um limite da nossa mente CD 
Envelhecer com História 

SAD 

Projeto “A nossa casa um novo coração” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O envelhecimento é um processo inevitável na vida de qualquer ser humano. Este, que começa a partir do 

momento em que nascemos, estando associado à diminuição de algumas capacidades físicas e sensoriais que vão 

surgindo ao longo da vida, colocam o idoso, muitas vezes, à margem, pela sua debilidade e "inutilidade" aos olhos 

da sociedade. No entanto, todo e qualquer idoso tem o direito de viver com qualidade de vida e sentir-se 

acarinhado pelos outros, pelo que a nossa Associação tem como objetivo contribuir para a inclusão social e bem-

estar desta população. Temos plena consciência que temos um papel de destaque numa sociedade 

demograficamente envelhecida: cuidar, acolher, valorizar, acarinhar, colaborar e cooperar no sentido de os idosos 

terem um envelhecimento bem-sucedido e feliz. 

 
 

Tem como objetivo fundamental humanizar os ambientes físicos da estrutura residencial para pessoas idosas da 

Associação do Centro Social de Escapães. Acreditamos que este projeto será uma mais valia para a nossa 

Associação. Todos juntos (colaboradoras, profissionais, direção, utentes e familiares) poderemos contribuir para 

que a nossa Associação possa cada vez mais, não ser um local que se avista como única solução na terceira idade, 

mas sim uma verdadeira casa com coração. Uma casa, onde cada um possa entrar e sentir de forma imediata que 

aqui se vive e respira, não só cuidados de excelência mas fundamentalmente afeto, carinho e amor. Com este 

projeto também pretendemos que cada idoso possa doar ou emprestar um objeto da qual se identifique, ou seja, 

decorar os espaços da Associação com objetos importantes que faça parte da memória de cada um. Esses objetos 

serão catalogados e posteriormente será elaborado um livro com as memórias de cada utente. 
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A nossa Associação preza por manter seus seniores ativos diariamente. Queremos que eles se sintam 
úteis, que percebam que independentemente da idade podem desenhar um papel importante na 
comunidade que estão inseridos.  
São muitos os trabalhos elaborados pelos nossos seniores! Desde almofadas decorativas, costura 
em feltro, croché, costura na máquina... Promovemos a mobilidade e a destreza manual e 
estimulamos a criatividade. 

“Velhos são os trapos” já diz o ditado popular! Um sénior ativo físico, intelectual e 
socialmente, terá certamente um envelhecimento mais saudável e bem-sucedido. 

Nós, todos os dias, colorindo as suas vidas com atividades físicas, lúdicas, sociais e intergeracionais. 

 

Promoção de atividades de animação que estimula a coordenação, flexibilidade e 
movimento. Potencia a estimulação cognitiva em pequenos grupos de acordo com as 
necessidades de cada utente. 
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Animação Lúdica, como o seu nome indica, è a animação que tem por objetivo divertir as pessoas 
e o grupo e promover o convívio!    

A matiné dançante faz parte do programa Movimento e 
bem-estar, promovido pela Câmara Municipal de Stª Maria 
da Feira. A Matiné referente a janeiro é organizada pelo 
Centro Social de Escapães e tem como tema "As 
Fogaceiras". 

Aqui os nossos seniores relembram o alfabeto, os números e elaboram textos, desde 
quadras à poesia! Também fazem palavras cruzadas e sopa de letras! Com este atelier 
valorizamos os saberes, experiências e conhecimentos dos nossos utentes.  
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Todos os anos a Associação do Centro Social de Escapães celebra a Festa da Família, 
com o objetivo dos seus utentes confraternizarem com as suas famílias. Nos meses 
anteriores os seniores ensaiam as atuações com a colaboração do professor de música.  
Este ano, os seniores apresentaram uma orquestra clássica e um medley de Natal com 
dramatização. Os seniores mais ativos cantaram, enquanto que os utentes 
dependentes dramatizaram diversas quadras natalícias. Também é tradição na nossa 
festa a representação do presépio vivo.  
No final das atuações os seniores e as famílias confraternizaram num lanche partilhado. 

 Para comemorar o São João, a direção 
almoçou com os utentes. Na Oficina de 
Ideias Criativas, os seniores elaboraram 
trabalhos alusivos ao tema para 
decoração da mesa e respetiva sala. 
Depois do almoço, as crianças de EEPE 
apresentaram uma marcha popular 
juntamente com alguns seniores.  

Seniores participam ativamente na vida 
diária da instituição, cultivando a terra 
para a tornar mais rica, produtiva e 
bela.  
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Unidade de Cuidados Continuados 
Não devolvemos a vida, mas a vontade de viver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No ano 2017 a Unidade de Cuidados Continuados Dr. Manuel Neves completou três anos de 
funcionamento. Continuamos a Cuidar e a trabalhar arduamente para proporcionar a melhor qualidade 
de vida possível a utentes de todas as idades, com diferentes problemas de saúde e sociais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A equipa interdisciplinar continua a ajudar os seus utentes e familiares a viver um dia de cada 

vez, potenciando sempre que possível as suas capacidades e preparando o seu futuro, quer seja o 
regresso a casa ou a integração em ERPI.  
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Quando não é possível a alta da unidade, porque a doença prevalece, não desistimos. Muito pelo 
contrário, abraçamos o desafio de promover o conforto e o bem-estar do utente até ao último momento, 
não esquecendo o apoio espiritual e religioso. 
Apesar da especificidade do contexto da Unidade de Cuidados Continuados, a realidade do dia-a-dia é 
partilhada com os outros utentes e colaboradores da Associação do Centro Social de Escapães. As 
crianças e as pessoas idosas das outras respostas visitam frequentemente a Unidade e desenvolvem 
atividades de animação sociocultural em conjunto, conseguindo-se criar momentos muito felizes e 
mágicos para todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostamos muito de cuidar dos utentes e de partilhar o nosso tempo com eles. Vê-los sorrir alimenta a 
nossa vontade de continuar nesta missão de bem-fazer! 
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Crianças, pais, seniores e 
funcionários fantasiaram-se a 
rigor, tendo em conta o 
projeto educativo da 
instituição do ano letivo 
2016/2017, “os animais e a 
plantas”. Os carros alegóricos 
foram inspirados na “arca de 
Noé” e a “selva”. Diversão e 
alegria não faltou!  

Ensaios feitos, coroas realizadas, é hora de sair à rua para cantar as janeiras.  
As crianças do CATL percorreram as ruas da freguesia de Escapães, juntamente com 
a sala dos 5 anos com muito entusiasmo e foram muito bem-recebidos pelo 
comércio local.   

 

Outras Atividades Realizadas 
Tradições: ontem, hoje e amanhã 
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As crianças confecionaram 
fogaças juntamente com o pai 
da Beatriz da sala dos 2 anos 
que é pasteleiro. Duas 
educadoras vestiram-se a 
preceito, rei e menina 
fogaceira, para incentivar as 
crianças a envolverem-se nesta 
dinâmica, assim como um apoio 
à história em volta desta. No 
final do dia cada criança levou 
para casa a sua fogaça. 

 

 

A feira decorreu de 25 a 29 de 
setembro. As crianças da sala dos 
5 anos e finalistas do CATL eram 
responsáveis pela angariação de 
fundos para a viagem de 
finalistas. Contamos com a 
colaboração das famílias em 
produtos hortícolas, frutas e 
compotas. 

 

No dia 8 de setembro, as crianças do EEPE deslocaram-se 
a um campo, com o objetivo de vivenciarem todo o 
processo da desfolhada. As educadoras e auxiliares 
vestiram-se a rigor com trajes alusivos às desfolhadas e ao 
som de músicas apropriadas ao tema, iniciou-se a 
desfolhada com grande alegria e entusiasmo.  
No final, houve um convívio com um lanche à moda antiga 
composto por broa, azeitonas, doces e chouriça.  
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As crianças de Creche, do EEPE e alguns 

seniores reuniram-se no ringue da 

Associação para juntos brincarem e 

dançarem! As crianças vieram fantasiadas 

de casa, podendo explorar brincadeiras 

alusivas ao tema de modo livre e 

espontâneo. Os adultos, Educadores e 

Auxiliares, também estes tiveram o 

cuidado de se vestirem alusivos ao tema. 

As crianças da Creche e EEPE reuniram-se 

no refeitório para realizar a experiência do 

pega-monstros. Todas as crianças tiveram 

uma participação ativa de todo o processo. 

Quando o pega-monstro ficou concluído, as 

crianças exploraram-no livremente e depois 

guardaram dentro de recipiente/caixa para 

levarem para casa. 
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Na Associação aconteceu um verdadeiro magusto, uma festa que associamos ao dia 
de São Martinho! Crianças e seniores reuniram-se à volta da tradicional fogueira para 
assar castanhas! Mas este ano tiveram uma surpresa: a visita do Rancho Folclore São 
Martinho de Escapães! Castanhas assadas, é hora de degustar e assistir ao talento de 
alguns elementos presentes deste rancho! Este dia ficará na memória pela alegria e 
boa disposição sentida durante toda a manhã, sobretudo dos nossos seniores e 
crianças! 

 



 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

IMP.071/A 
Página: 23/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O dia de aniversário de cada sénior é muito especial para nós e não deve ser 
esquecido! Cada ano de vida acrescenta mais sabedoria e respeito. Assim, 
sempre que algum sénior está de parabéns as crianças fazem questão de irem 
até ao Lar/Centro de Dia oferecer um miminho e, claro, muito carinho a 
atenção!  

Geração com geração uma lição 
Seniores e Crianças em permanente contacto 

As crianças do EEPE deslocaram-se ao 
Centro de Dia, com o objetivo de 
festejarem com os idosos o Dia 
Internacional do Idoso. As crianças 
fizeram cartazes com os idosos em que 
desenharam as suas mãos e os idosos 
escreveram o que é para eles ser idoso. 
Houve a partilha de beijos e afetos entre 
as crianças do EEPE e os utentes do CD e 
ERPI. 
Posteriormente, foram todos para o pátio 
do CD, para, desta forma, poderem ouvir 
e dançar ao som de algumas músicas. 
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A Instituição na Comunidade… 

…descobrindo as maravilhas de Portugal 

Os finalistas da sala dos 5 anos e do CATL foram no comboio Intercidades até à Gare do 
Oriente para visitar a Kidzânia. Durante a visita de estudo foram muitas as profissões que as 
crianças tiveram oportunidade de experimentar. Tiveram também a oportunidade de fazer 
compras e gastar dinheiro (Kidzo).  

As crianças da sala de aquisição de marcha e dos dois anos fizeram uma visita ao Zoo 
de Lourosa. As crianças da sala de aquisição de marcha visitaram o Zoo de Lourosa 
livremente (visitaram as aves), enquanto que as crianças da sala dos dois anos 
participaram num workshop hora gourmet (prepararam diferentes refeições para 
diferentes espécies de aves).  
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As crianças da valência da EEPE foram até ao Parque Biológico de Gaia em setembro. Por lá, 
fizeram os diferentes percursos, almoçaram e exploraram o parque infantil lá existente. No 
regresso, as crianças pararam no jardim junto à Santa Maria da Adelaide, Arcozelo para 
correr, brincar e lanchar.  A alegria das crianças foi contagiante e mesmo cansados disseram 
que gostariam de lá voltar. 

As crianças do EEPE foram almoçar ao McDonald`s de Santa Maria da Feira para depois seguir viagem 
até Perlim. Lá puderam assistir a vários espetáculos de animação e visitar o Pai Natal. Foi um dia 
preenchido, diferente e recheado de imaginação e magia. 
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 Os seniores realizaram um passeio surpresa "Visita á cidade de Viseu". Viram monumentos,  uma 
igreja e percorreram a cidade de comboio turístico. 

 Anualmente, as crianças do EEPE têm um passeio especial. Este ano foi um passeio radical, ao 
Azurara Park em Vila do Conde. Aqui, as crianças fizeram pinturas faciais, andaram nos insufláveis 
e outros divertimentos relacionados com a Natureza. No regresso lancharam no Parque de 
Arcozelo.  

 No dia 8 e 9 de Junho, alguns dos nossos utentes participaram nas Olimpíadas 
Seniores, dinamizada pela Câmara Municipal de Stª Maria da Feira e que fez parte do programa 
do Mosaico Social. Eles participaram em torneios de sueca, dominó, bowling e caminhada. No 
torneio do dominó, o nosso utente, Sr. Jaime ficou em 1º lugar! 
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O Essencial é Invisível aos Olhos”  

 

“Só se vem bem com o coração. 

Antoine de Saint-Exupéry 
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