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O que fazemos no infantário
Creche
Dia da Criança
No dia 1 de Junho, comemorámos o Dia Mundial da Criança, o Infantário de Fronteira
associou-se

a

várias

entidades(C.M.F.,Junta

de

Freguesia, Agrupamento

de

Escolas...)para proporcionar momentos de lazer e alegria , a todas as crianças do
concelho .

Fronteira Running

O Infantário de Fronteira aceitou o desafio, e participou na XL Night Run-Vila de
Fronteira, á chegada todos os participantes, tiveram direito a uma deliciosa limonada
feita pelos nossos meninos.
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Pré-escolar
No dia 16 de junho, o Oceanário de Lisboa recebeu a visita do grupo de crianças da sala
do pré-escolar. Foi certamente uma experiência inesquecível e muito gratificante que
nos permitiu conhecer a fantástica vida dos oceanos.

Ao longo dos meses, sempre dispensamos um tempinho para cuidar da nossa horta. É
importante regá-la e tirar as ervas. Neste dia fomos apanhar as cebolas para colocarmos
na salada para o almoço.

3

Dia da Criança

Para comemorar o Dia Mundial da Criança um grupo
de idosos deslocou-se ao Infantário e à escola Frei Manuel Cardoso para oferecer as
lembranças aos meninos.

Um intercâmbio muito gratificante, que agradou a todos.

Vista a Fátima
No dia 15, com um grupo de utentes das
diversas valências ( lar, centros de dia e
centros de convívio) , realizámos uma visita
ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.
Foi um passeio bastante agradável, durante a
manhã visitámos a Capelinha das Aparições
onde rezámos o Terço, acendemos velas e
comprámos algumas lembranças.
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Pela tarde, assistimos à Eucaristia na Capela da
Morte de Jesus.
No

regresso,

em

Abrantes,

lanchámos

e

disfrutámos de momentos de boa disposição.
Este passeio permitiu aos nossos idosos momentos
de celebração, de reflexão, de convívio e lazer.

Passeios
Pelas manhãs juntámos um grupo de utentes para
realizar pequenas caminhadas com o objectivo de
incentivar a mobilidade.
Um passeio curto, mas que é do agrado de todos,
pois desanuviam um pouco
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Preparação da sardinhada

No mês de junho preparámos os festejos dos Santos populares.
Para decorar o refeitório fizemos bandeirolas com papel de lustro, manjericos de lã,
cartolina e papel crepe, e candeeiros de cartolina.
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Realização de jogos
Realizámos dois jogos cognitivos para aplicar aos nossos idosos mais dependentes.
Neles abordamos formas, cores, e quantidades.
Contámos com a ajuda das nossas utentes do
convívio de Fronteira que fizeram em tecido as
bolsinhas para colocar as peças.

Comemoração do Dia Europeu da Música
Para celebrar o Dia Europeu da Música, dia
21, realizou-se uma atuação de ”pequenos
artistas” que tocaram diferentes instrumentos,
acordeão, flauta e viola, o Gonçalo e o Nuno
ajudaram e cantaram músicas que alegraram
os nossos utentes.

Um momento que todos apreciaram.
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Comemoração dos Santos Populares
A Santa Casa da Misericórdia festejou os Santos Populares com sardinhadas nas
diferentes valências.
No centro de convívio de Fronteira no dia 24;

No lar de 3ªidade no dia 25;
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No centro de Convívio de Vale de Maceiras no dia 29;
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Jogos
“Os Jogos da Terceira Idade, têm como objetivo principal a interação social do idoso e
a melhoria da sua qualidade de vida, a partir da prática desportiva e recreativa,
contribuindo para a melhoria do bem-estar físico e mental. Outro objetivo é
proporcionar atividades físicas e desportivas para a população de Terceira Idade,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos participantes”.

Nas salas

Lúdicos
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Cultura geral

Tradicionais
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Destreza manual

Reminiscência

Ginástica
Todas

as

sextas-feiras,

pela

manhã

realizam-se sessões de ginástica que
proporcionam momentos de lazer e de
convívio e são do agrado dos nossos idosos
Nestas pequenas sessões desenvolvem-se
pequenos exercícios físicos que estimulam
o movimento.
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Aniversariantes

António Travassos Barreiros
02-06-1934
António Martins Roto
05-06-1933

Maria Angelica Garcia
10-06-1927
Manuel Afonso Matias

José Namorado Chamusca

09-06-1928

10-06-1932

Antónia Farinha Bota
24-06-1927

Francisco Madeira Matias
27-06-1932
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Centro de Convívio de Fronteira
No centro de Convívio de Fronteira desenvolvemos a técnica do guardanapo decorando
caixas de madeira e copos de vidro.

Mês de junho, mês de Santos Populares.
Era necessário compor a sala, para comemorar o São João
realizámos então as decorações.
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Centro de Dia/Convívio de Vale de Maceiras
A actividade que desenvolvemos durante este mês no centro de Convívio de Vale de
Maceiras foi a decoração de caixinhas de manteiga com tecido, fita de seda, e “grega”.

Uma actividade que foi do agrado das nossas utentes, atingindo-se os objectivos
propostos ( estimular a criatividade, a imaginação, promover a interajuda e o convívio
entre os utentes, sempre incentivando as idas ao centro de convívio).

No Centro de Dia realizamos pequenas sessões de exercício físico onde proporcionámos
aos nossos utentes momento de boa disposição e descontracção.
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Desenvolvemos jogos de atenção e memória com o objectivo de estimular a memória e
a atenção. Também realizámos um jogo com letras com o objectivo de formar palavras
e associa-las a imagens.

Também abordámos as AVD’s (actividades da vida diária) com o objectivo dos nossos
idosos não perderem a independência e manterem o conforto.
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CLDS 3G da Santa Casa da Misericórdia de Fronteira
O Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil do CLDS
3G tem como atividade nº 32, Ações de Animação, Convívio, Estimulação, Diversão
e Entretenimento. Assim, no dia 1 de junho de 2016, o CLDS 3G esteve presente nas
Comemorações do Dia Mundial da Criança com o “Espaço Imagem”. Neste espaço
existia uma moldura onde podiam ser tiradas fotografias divertidas, individualmente ou
em grupo. Posteriormente foram publicadas na página do Facebook do CLDS 3G e
durante o período estipulado poderiam colocar “Gostos” na fotografia que mais
gostassem.
Às 3 fotografias mais votadas foi atribuído um prémio (um voucher para a aquisição de
material escolar) e entregue em cada estabelecimento de ensino.
1º prémio: Fotografia Nº 6 com 320 "Gostos"
Turma I - Escola de Cabeço de Vide

2º Prémio: Fotografia Nº 114 com 200 "Gostos"
Turma G - Escola Frei Manuel Cardoso de Fronteira

3º Prémio: Fotografia Nº 4 com 65 "Gostos"
Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide
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A atividade nº 29 do CLDS 3G, é a
Fisioterapia para Todos, ação nº 10, Dos 8
aos 80, do Eixo 2 – Intervenção Familiar e
Parental, Preventiva da Pobreza Infantil.
A Santa Casa da Misericórdia de Fronteira,
Entidade Coordenadora Local de Parceira do
CLDS 3G celebrou uma parceria com a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano
E.P.E., tendo como finalidade a prestação de cuidados de saúde da especialidade de
Fisioterapia, aos utentes da área geográfica abrangida pelo Centro de Saúde de
Fronteira.
Contratou, para tal, o fornecimento do serviço de fisioterapia, por 16 horas semanais,
complementando a oferta existente no Centro de Saúde sendo este destinado aos utentes
do Centro de Saúde a quem foram prescritos tratamentos
desta especialidade.

Criação e Dinamização da Associações de Pais é a atividade nº 33, ação Associa-te do
Eixo 3 de Intervenção – Capacitação da Comunidade e das Instituições. O CLDS 3G
do concelho de Fronteira tem como objetivo auxiliar a constituição e a dinamização
da Associação de Pais.
As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados
em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos. Têm como
objetivo desenvolver ações em conjunto com os professores e direções das escolas, de
forma a promover a formação dos pais, das crianças e dos jovens, assim como colaborar
com todos os intervenientes no processo educativo de forma a aumentar as
possibilidades de sucesso escolar dos alunos.
Nos dias 16 e 17 de junho realizou-se em Cabeço de Vide e em Fronteira,
respetivamente, uma sessão de esclarecimento sobre as Associações de Pais com o
objetivo de perceber a motivação dos pais para esta temática, criando ou reativando uma
Associação.
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