




39 anos a pensar
num futuro...



A Associação do Centro Social de Escapães apresenta como missão a promoção, melhoria e incremento da
qualidade de vida de todos os seus utentes. Cultivando à 39 anos o lema “O Bem Fazer Como Dever”, a Entidade
assume o compromisso de se tornar uma referência de âmbito social e de prestação de cuidados de saúde,
consolidando todo o trabalho realizado numa vertente direcionada ativamente para a solidariedade, nas
diversas intervenções sociais que a complementam.
Em 2018, com a aprovação do Projeto de reabilitação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI), cumprimos novamente a nossa premissa, revertendo todos os nossos valores com a certeza de que
seremos uma referência na Assistência Social e na Prestação de Cuidados de Qualidade, numa forte perspetiva
de proximidade para que a qualidade de vida de todos os nossos utentes e familiares se reúna num processo
de melhoria contínua.
O percurso iniciou-se com a renovação de um documento prestigiante para toda a Instituição, o Certificado de
Qualidade obtido em 2017, distribuindo confiança e orgulho em todo o trabalho realizado pela equipa técnica. Ao
longo deste ano, foram inúmeras as iniciativas realizadas nas áreas de intervenção que complementam esta
Instituição, salientando o 39º aniversário da entidade: O Baile de Halloween; O desfile de Carnaval; O
Passeio Anual das crianças da EEPE; A visita ao Perlim e à “Surpreendente Fábrica de Chocolate”; O Dia e a
Festa da Família que culminaram numa enorme experiência para todos os familiares vivenciarem algumas
atividades diárias das crianças e seniores; entre outras. Promover o convívio inter-geracional é a imagem de
marca de todas as atividades desenvolvidas pelos nossos colaboradores.
A Direcção congratula orgulhosamente toda a sua equipa técnica, por todo o trabalho realizado, com um
sentimento final de dever cumprido. Autenticamos que nem sempre é fácil, mas é sem dúvida muito
recompensador e enriquecedor, pois são estas pessoas que fazem, diariamente, a diferença nesta Entidade.
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A Associação do Centro Social de Escapães é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, fundada por escritura notarial, de 12 de Fevereiro de 1981, com sede na Rua Camilo

Augusto Correia, nº 205, na freguesia de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira. Tendo
por objetivos a solidariedade social, cultural e desportiva, tem como lema "O Bem Fazer

Como Dever". 
Em 1985, iniciou-se a atividade da primeira resposta social deste centro, o Infantário. Esta

obra foi continuamente ampliada, sendo que em 1992 foi inaugurada uma nova resposta
social, o Centro de Dia, e em 1993, face às necessidades aferidas na comunidade foi

inaugurado o Centro de Atividades dos Tempos Livres (ATL). Em 1999 deu-se continuidade a
todo este processo de desenvolvimento social e, foi inaugurado o Pavilhão Gimnodesportivo

e, já em 2000, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.
Por fim, face à população alvo que o Centro abraça e face às necessidades que esta

evidenciava, foi edificada a última resposta social, a Unidade de Cuidados Continuados, que
entrou em funcionamento em Setembro de 2014.



A Associação do Centro Social de Escapães carateriza-se por
contemplar uma panóplia de respostas sociais em duas
vertentes sociais, nomeadamente, a Infância e a Terceira Idade.
As respostas sociais direccionadas para a infância são: Creche,
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (E.E.P.E.), e Centro de
Atividades dos Tempos Livres (C.A.T.L). As respostas sociais da
terceira idade são: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário,
Serviço de Apoio e Atendimento Social (S.A.A.S.) e Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (E.R.P.I). A Associação do
Centro Social de Escapães, através do seu lema “O bem Fazer
como Dever”, apresenta uma missão fortemente ligada à
promoção da qualidade de vida de todos os utentes. Através de
um conjunto de serviços prestados com excelência e qualidade
numa perspetiva integrada, são respeitadas e trabalhadas as
vertentes biológicas, psicológicas e sociais de todos os utentes
das diferentes respostas sociais. A Associação pretende
afirmar-se como referência na assistência social e na
prestação de cuidados de qualidade, numa forte perspetiva de
proximidade, mantendo-se desperta e ativa para a
solidariedade, adaptando-se continuamente às alterações do
meio envolvente, para que a qualidade de vida de todos os
utentes e respetivas famílias se encontre num processo de
melhoria contínua.
Esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), tem
ainda ao dispor da comunidade, uma unidade de Cuidados
Continuados.

VALÊNCIAS
MISSÃO

VISÃO
VALORES



Foi em 2017 que 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 várias áreas de intervenção social,
nomeadamente, a Creche, o Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (EEPE),
o Centro de Atividades de Tempo Livre (CATL), o Serviço de Apoio Domiciliário,
o Centro de Dia (CD), a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), o
Serviço de Atendimento e o Acompanhamento Social (SAAS), a  Unidade de
Cuidados Continuados (UCC). 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. Este ano 2020 renovamos este Certificado de Qualidade que, mais
uma vez, representou para todos os colaboradores e Direção um orgulho e
sentimento de dever cumprido, mas com a crença que ainda existe muito
trabalho pela frente com o objetivo de obter o reconhecimento de um serviço
de excelência.
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António Dias

Alcino Oliveira

Luís Vieira

Albérico Alves

Valdemar Lopes

Órgãos sociais



O Berçário tem capacidade para 20 bebés.

A Sala de Aquisição da Marcha tem capacidade para 14 crianças de 1 ano. 

A Sala de 2 anos tem capacidade para 18 crianças. Acrescentando as condições:

A Creche é constituída por 3 salas:

- Instalações amplas e climatizadas;

- Fácil acesso ao exterior;

- Piso vinílico;

- Climatização adequada às condições;

- Mobiliário certificado e homologado.

- Brinquedos e jogos adequados às idades e propícios ao desenvolvimento cognitivo,

emocional e intelectual.
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ePROPORCIONA UM AMBIENTE FAMILIAR E ACOLHEDOR ÀS CRIANÇAS MAIS

PEQUENAS. É UM ESPAÇO DESTINADO A CRIANÇAS ENTRE OS 4 E OS 36

MESES, COM UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE DO BEM-ESTAR,

SEGURANÇA E CONFORTO DAS CRIANÇAS! DIARIAMENTE SÃO PROMOVIDAS
ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS QUE FAVORECEM A ESTIMULAÇÃO

DE DIFERENTES COMPETÊNCIAS. 



É aqui que brincamos, sonhamos e somos felizes!



Equipa da Creche

Sónia Santos

Albertina Fistéus

Adelaide Leite

Sónia Santos

Ana Neves

Célia Coelho

Alda Costa

José Lourenço

Madalena Pinho

Adelaide Rodrigues

Marlene Moreira

Fernanda Pais

Diana Familiar
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Educação Pré-escolar representa, para todas as crianças, a primeira etapa da educação básica no
processo de educação
que se congratula ao longo da vida. Esta pressupõe a igualdade de acesso para todas as crianças,
complementando-se com a ação educativa da família na formação e desenvolvimento equilibrado e
harmonioso de cada criança. O principal objetivo está diretamente realcionado com o futuro, com
vista a sua inserção na sociedade como ser autónomo, livre
e solidário. A Associação do Centro Social de Escapães proporciona a todas as crianças um ambiente
adequado para a sua estimulação e desenvolvimento integral individual, abordando de diferentes
formas e contextos as suas aprendizagens e progressos. Segundo as Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar – “A inclusão de todas as crianças implica a adoção de práticas pedagógicas
diferenciadas, que respondam às características individuais de cada uma e atendam às suas
diferenças, apoiando as suas aprendizagens e progressos. 
A interação e a cooperação entre crianças permitem que estas aprendam, não só com o/a
educador/a, mas também umas com as outras. Esta perspetiva supõe que o planeamento realizado
seja adaptado e diferenciado, em função do grupo e de acordo com características individuais, de
modo a proporcionar a todas e a cada uma das crianças condições estimulantes para o seu
desenvolvimento e aprendizagem, promovendo em todas um sentido de segurança e auto-estima.” A
Entidade é constituída por uma equipa especializada, disponibilizando um amplo leque de materiais
didáticos e pedagógicos, que proporciona, experimentalmente, diversas atividades de foro educativo,
construindo o conhecimento.





A Sala de 3 anos tem capacidade para 22 crianças.
A Sala de 4 anos tem capacidade para 22 crianças.
A Sala de 5 anos tem capacidade para 22 crianças.
Instalações amplas e climatizadas;
Fácil acesso ao exterior;
Piso vinílico;
Climatização adequada às condições;
Mobiliário certificado e homologado.
As salas são divididas por áreas com material adequado á idade pré-
escolar.

EEPE é um espaço rico e dinâmico, onde o saber se articula com o saber
fazer, o saber ser e o saber viver. Aqui decorrem múltiplas atividades
pensadas e planeadas adequadamente e que visam o desenvolvimento
equilibrado das crianças entre os 3 e 5 anos. 
A Estrutura de Educação Pré-Escolar é composta por 3 salas:

EEPE



Equipa da EEPE

Carla Oliveira

Patrícia Oliveira

Sónia Maia

Vanessa Leal

Céu Guerra

Carla Ferreira

Sónia Santos

José Lourenço

Mariana Vieira

Diana Familiar

Ana Neves

Vânia Pereira



CATL é um serviço que assegura uma melhor gestão do
tempo livre das crianças entre os 6 e os 10 anos,
promovendo atividades educativas, recreativas e
culturais que contribuem para o seu desenvolvimento,
durante o período letivo nos horários sem aulas e nas
interrupções escolares. O Centro de Atividades nos
Tempos Livres é constituído por 2 salas com
capacidade para 60 crianças.

CA
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Equipa dO CATL

Marlene Moreira Fernanda Portela Sónia Martins

A Entidade é constituída por uma equipa especializada, disponibilizando um
amplo leque de materiais didáticos e pedagócicos, que proporciona,

experimentalmente, diversas atividades de foro educativo, construindo o
conhecimento

Vânia Pereira
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SEquipa dO Serviço de Atendimento e acompanhamento Social

Ana Neves Maribel Oliveira Sandra Vieira

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social é uma
resposta social que visa apoiar os indivíduos/famílias na
prevenção/resolução de problemas gerados e que geram

situações de pobreza e exclusão social. Apoia, também, na
promoção do desenvolvimento pessoal e/ou social,

promovendo a inserção e atuando, também, em situações de
emergência, numa determinada área geográfica.
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Centro de Dia é um espaço pensado e dinamizado em função da
população sénior, das suas necessidades e interesses, tendo
como objetivo a manutenção dos mesmos no seu meio sócio
familiar.
Providenciamos uma alimentação cuidada e super visionada pela
nossa Nutricionista; apoio na higiene e no conforto e atividades
destinadas ao convívio e à ocupação dos tempos livres.
O bem-estar e a qualidade de vida dos nossos idosos é a nossa
prioridade!
O Centro de Dia tem capacidade para 30 idosos.
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Equipa dO cENTRO DE dIA

Sónia Martins

Rui Amorim

Susana Sanzal

Diana Pinto

Mariana Craveiro

Diana Familiar

Sandra Pacheco

Rosa Silva

Joana Sousa

Rita Lopes

Ana Neves

Joana Amorim

Mariana Vieira

Paula Santos

Clarisse Miranda

Mariana Oliveira

José Lourenço

Diana Meireles

Ana Leite

Maria Oliveira

Fátima Correia

Vânia Pereira



Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar,
económica e /ou de saúde, não lhes permite permanecer no seu
meio habitual de vida;
Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das
necessidades, tendo em vista a manutenção da autonomia e
independência;
Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à
família;
Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação
interfamiliar;

Destinatários:

ERPI Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a
alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, para
pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de
independência e/ou de autonomia.
Objectivos:

Encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções adequadas
à sua situação.

 - Pessoas de 65 e mais anos ou de idade inferior em condições
excepcionais, a considerar caso a caso.

A pensar na sua situação a Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas
pretende ser a casa de cada um dos seus utentes, sendo um
equipamento de alojamento coletivo. Responde solidariamente às
carências de todos os que, pelos mais diversos motivos e por estarem
em risco de perda de autonomia e dependência, necessitam de
assistência e apoio adequados.
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São precisas muitas mãos para se construir uma
casa, mas bastam apenas alguns corações para se

construir um lar.



Equipa DA eSTRUTURA rESIDENCIAL PARA pESSOAS iDOSAS

Ana Leite
Filipa Resende

Generosa Oliveira

Lúcia Teixeira

Mónica Albuquerque

Catarina Guimarães
Lurdes Pereira

Benilde Silva

Rute Cardoso

Vânia Pereira
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Unidade de Cuidados Continuados Dr. Manuel Neves presta
apoio social e cuidados de saúde de manutenção a pessoas
com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis
de dependência e que não reúnam condições para serem
cuidadas no domicílio. Entrou em funcionamento em 1 de
Setembro de 2014 e veio colmatar uma necessidade
premente a nível concelhio, sendo ainda a única no
concelho de Santa Maria da Feira. Nesta Unidade podemos
garantir o respeito pela dignidade humana e pelos direitos
de todos os utentes nomeadamente quanto à sua
privacidade, à confidencialidade de todo e qualquer tipo de
informação, à preservação da sua identidade e à não
discriminação. Envolvimento da Família – facilitar e
incentivar a participação da família, elemento determinante
da relação humanizada.



Unidade de Cuidados Continuados - Dr. Manuel Neves



Equipa da ucc dr. manuel neves

Catarina Fontes

Fátima Correia

Norvinda Loureiro

Sandra Pinto

Bárbara Maria

Cláudia Ferreira

Juliana Teixeira

Sara Gonçalves

Vera Barbosa

A equipa é constituida por médicos de medicinas geral, por enfermeiros
generalistas, por fisiatras,por fisioterapeutas, por profissionais de
terapia da fala e terapia ocupacional e por uma animadora sociocultural
para promover o desenvolvimento sociocultural dos utentes da UCC,
organizando, coordenando e/ou desenvolvendo actividades de
animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo.



Equipa da ucc dr. manuel neves

Mariana Oliveira

Ana Leite

Silvana Ribeiro

Daniela Silva

Arlete Costa

Manuela Pinho

Vânia Pereira

Pedro Neves

Vera Barbosa

Sara Gonçalves

Ana Neves

Juliana Neves

Mónica Dias

Liliana Oliveira

Diana Familiar

Daniela Silva

Ana Silva

Diana Ferreira
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sEquipa do ensino e dos serviços

Renata Familiar
Professora de Hip Hop

Rui Amorim
Professor de Ginástica

Sara Lopes
Professora de Ballet

Rute Cardoso
Fisioterapeuta

Mafalda Costa
Professora de Inglês

Ana Silva
Professora de Música

Margarida Guedes
Professora de Xadrez

António Tavares
Professor de Karaté
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O Pavilhão Gimnodesportivo é um espaço destinado à prática
desportiva.
Disponibilizamos as instalações do mesmo, participamos e
promovemos o intercâmbio entre os idosos de várias
Instituições de todo o Concelho de Santa Maria da Feira,
através das Matinés dançantes.
Também o espaço pode ser alugado por pessoas coletivas e
pessoas individuais com a finalidade de praticarem desporto,
isto, porque o Gimnodesportivo reune condições para a
pratical do futsal, do basquetebol, do hoquéi em patins e de
outras modalidades para os amantes do desporto.



Responsabilidade - promover uma cultura
de responsabilização, obrigando dirigentes
e demais colaboradores a desempenhar
funções na Associação do Centro Social de
Escapães ao escrupuloso cumprimento
das normas, regras e procedimentos
definidos;
Ética Profissional - condensar na prática
profissional os valores éticos e
deontológicos que pautam o exercício dos
diferentes grupos profissionais;
Multidisciplinaridade e
Interdisciplinaridade – assunção do
trabalho de equipa como um dos aspetos
fundamentais para a melhoria contínua da
qualidade;

Dedicação - dedicação e empenho pessoal e
profissional para serem alcançados os objetivos
da Associação do Centro Social de Escapães;
Inovação – apresentar uma postura ativa e
desperta para a realidade atual, mantendo um
elevado nível de competência e uma
predisposição para a mudança e melhoria de
todos os serviços, sempre que tal se justifique;
 Rigor e Transparência – atuar sempre com
rigor e transparência de forma a viabilizar os
objetivos da Associação do Centro Social de
Escapães;
Qualidade e Eficiência - associar exigência de
qualidade e racionalidade técnica com a
promoção da racionalidade económica e da
eficiência.

PILARES DA
INSTITUIÇÃO



O Serviço de Apoio Domiciliário presta cuidados
individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos
e/ou famílias, quando, por motivo de doença, deficiência ou
outro impedimento, não é possível assegurar temporária ou
permanentemente a satisfação das suas necessidades
básicas e/ou atividades de vida diárias.
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sERVIÇO DE aPOIO dOMICILIÁRIO

O Serviço de Apoio Domiciliário tem capacidade para 20 idosos.



E
q

u
ip

a
 D

iv
e

rs
if

ic
a

d
a

Catarina Santos

Rosa Pinho

Paula Rodrigues

Serafim Ferreira

Emília Sobrinho

Ana Neves

Daniela Rocha

Cláudia Gonçalves

Helena Sousa

Natália Coelho

Diana Familiar

Andreia Silva



39 anos de História







Promover o contacto entre pessoas de diferentes gerações;
 Fomentar atitudes de respeito intergeracional;
 Contactar com diferentes espaços da instituição;
 Promover o afeto entre diferentes gerações.

Durante os meses de 2020 as crianças de todas as salas são
responsáveis por ir cantar os parabéns aos seniores que fazem anos.
Assim, sendo sempre que um sénior (da ERPI) faz anos as crianças vão
cantar, oferecer uma pequena lembrança realizada na sala e distribuir
carinho aos aniversariantes. A atividade foi um sucesso, quer junto das
crianças quer com os seniores aniversariantes. As crianças mais novas
estabelecem contacto com a geração mais velha e ao mesmo tempo os
seniores sentem-se especiais e felizes por ver as crianças e a sua
alegria. Ver a empatia entre estas duas gerações é magnifica e
enriquecedora.
Os objetivos passam por:

Aniversários Seniores



O BPI e a Fundação "La Caixa" lançaram a 2ª Edição  do
Prémio Infância 2020, que se destina a todas as
instituições privadas sem fins lucrativos, com sede ou
delegação legalmente constituída em Portugal ou com
núcleos com autonomia comprovada, há pelo menos um
ano, com projetos que visem a melhoria da qualidade de
vida e a igualdade de oportunidades crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Criar uma sala de informática para estimular e desenvolver
competências cognitivas e de comunicação inter-geracional;

Fomentar a transmissão de sentimentos, costumes e valores dos
mais velhos para os mais novos.

A Associação do Centro Social de Escapães candidatou-se com o Projeto
"Escolinha Virtual Intergeracional" e foi uma das Entidades premiadas.

Este Projeto de estimulação da literacia digital intergeracional tem como
objetivos :

Este Projeto teve início no mês de Novembro.





ATIVIDADES DA ACSE

2020

Aqui, juntos, vivemos as tradições
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As Janeiras  (cantar as Janeiras) é uma tradição em Portugal que consiste no cantar de músicas pelas ruas por grupos de pessoas
anunciando o nascimento de Jesus, desejando um feliz ano novo. Esses grupos vão de porta em porta, pedindo aos residentes as sobras
das Festas Natalícias. Hoje em dia, essas 'sobras' traduzem-se muitas vezes em dinheiro. Ocorrem em Janeiro, começando no dia 1 e
estendendo-se até dia 6, Dia de Reis ou Epifania. Hoje em dia, muitos grupos (especialmente citadinos) prolongam o Cantar de Janeiras
durante todo o mês.
A tradição geral e mais acentuada, é que grupos de amigos ou vizinhos se juntem, com ou sem instrumentos (no caso de os haver são
mais comuns os folclóricos: pandeireta, bombo, flauta, viola, etc.). Depois do grupo feito, e de distribuidas as letras e os instrumentos, vão
cantar de porta em porta pela vizinhança.
Terminada a canção numa casa, espera-se que os donos tragam as janeiras (castanhas, nozes, maçãs, chouriço, morcela, etc. Por
comodismo, é hoje costume dar-se chocolates e dinheiro, embora não seja essa a tradição).
No fim da caminhada, o grupo reúne-se e divide o resultado, ou então, comem todos juntos aquilo que receberam.
As músicas utilizadas, são por norma já conhecidas, embora a letra seja diferente em cada terra. São músicas simples, habitualmente à
volta de quadras simples que louvam o Menino Jesus, Nossa Senhora, São José e os moradores que contribuíram. Tipicamente havia
também algumas quadras insultuosas reservadas para os moradores que não davam as janeiras. Nos últimos anos, celebrizou-se uma
música de Zeca Afonso, intitulada «Natal dos Simples» que, como começa com a frase 'vamos cantar as janeiras...' é entendida por alguns
como se fosse música de Janeiras, embora não seja uma canção de folclore.

"Cantar as Janeiras"1.

Na Associação do Centro Social de Escapães, a tradição mantém-se. As crianças
visitaram algumas casas nas redondezas da Entidade dando as boas festas através

dos cânticos tradicionais. 



Fogaceiras: Reinventar o traje2.

A Festa das Fogaceiras é uma festividade popular
tradicional no concelho de Santa Maria da Feira
em Portugal.
Com mais de cinco séculos, esta antiga tradição
revive o voto feito pela comunidade a São
Sebastião para que livrasse a região da peste.
Desse modo, anualmente, a 20 de janeiro, a
Fogaça é entregue ao santo, conservando a
tradição.
Reza a lenda local que, durante quatro anos a
tradição foi quebrada e a peste regressou. Diante
de tal acontecimento, ainda hoje a população
cumpre à risca o voto e dá vida a uma das mais
antigas tradições do país. 

A Festa das Fogaceiras chegou até aos nossos dias dois
traços essenciais: a realização da missa solene, com

sermão, precedida da bênção das fogaças, celebrada na
Igreja Matriz, e a procissão, que sai da Igreja Matriz,

percorrendo algumas ruas da cidade.
No cortejo e procissão as atenções recaem sobre as
fogaceiras, segundo a tradição “crianças impúberes”,

provenientes de todo o concelho, vestidas e calçadas de
branco, cintadas com faixas coloridas, que levam à cabeça

as fogaças do voto, coroadas de papel de prata de
diferentes cores, recortado com perfis do castelo.

Atualidade

Tradicionalmente, todos os anos várias Entidades
concorrem ao concurso “Reinventar o Traje das
Fogaceiras 2020”. Este ano realizou-se a 14ª
edição do concurso que contou com a participação
de 56 Entidades. 
A decoração do vestido foi realizada através da
reciclagem de antigas tradições que integraram a
vida dos avós das crianças e que certamente
também estão presentes na vida das nossas
crianças. Assim, e a partir de um modelo pré
definido, pedimos a todas as famílias a sua
colaboração para a realização de flores de croché
brancas e vermelhas, contando com o auxílio dos
utentes de ERPI/CD e colaboradoras da nossa
Entidade. 



Esta atividade foi realizada no dia 31 de Janeiro com os seguintes
objectivos:
- Promover a criatividade
- Promover a capacidade de exploração
- Experimentar vários materiais e fazer várias experiências
- Dar a conhecer vários tipos de magia através da elaboração das
mesmas.
Este dia foi muito especial para todas as crianças, pelo ambiente que foi
proporcionado e por muitas surpresas que estariam pela frente. 
Foram realizados vários truques de magia e no final um mimo doce foi
entregue a cada uma das crianças.

Dia Mundial do Mágico3.



As crianças da sala dos 4 e 5 anos deslocaram-
se ao polo da biblioteca de Escapães para ouvir
contar 3 histórias (“A Manta”, “O rosto da avó” e “A
ilha do avô”). Esta atividade teve como objetivos: 
- Desenvolvimento da capacidade de atenção;
- Promoção da imaginação;
- Ser capaz de compreender histórias simples;
- Estimulação do gosto pela leitura e audição de
histórias.

Hora do Conto - Polo de Escapães4.



Ida ao Cinema - 8ª Avenida5.

As crianças do EEPE, no dia 7 de fevereiro, deslocaram-se ao 8ª Avenida por volta
das 14horas para assistirem ao filme “Snow – os domínios do espelho”, para

conhecerem um pouco da arte digital e também sobre a magia.



um festival da cristandade que ocorre antes da
estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos
ocorrem tipicamente durante fevereiro ou início de
março, durante o período historicamente conhecido
como Tempo da Septuagésima (ou pré-quaresma).
O Carnaval normalmente envolve uma festa pública
e/ou desfile combinando alguns elementos circenses,
máscaras e uma festa de
rua pública. O consumo excessivo de álcool, de carne e
outros alimentos proscritos durante a Quaresma é
extremamente comum.
Do ponto de vista antropológico, o carnaval é um ritual
de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e
as normas de  omportamento são suspensas. Na
Antiguidade, os povos consideravam o inverno como
um reino de espíritos que precisavam serem expulsos
para que o verão voltasse. O Carnaval pode assim ser
considerado como um rito de passagem da escuridão
para a luz, do inverno ao verão: uma celebração de
fertilidade, a primeira festa de primavera do ano novo.
Tradicionalmente, a festa também
era uma época para satisfazer desejos sexuais, que
deveriam ser suprimidos durante o jejum seguinte.
Gradualmente, a autoridade eclesiástica católica
começou a perceber que o resultado desejado, de
unificar o cada vez mais fragmentado Império
Romano, não poderia ser alcançado através da
proibição das tradições, como o Carnaval. Acredita-se
que o Carnaval italiano seja em parte derivado das
festividades romanas antigas da Saturnalia e da
Bacchanalia. As Saturnálias,
por sua vez, podem ser baseadas nas festas
dionisíacas da Grécia Antiga e em festivais orientais.

O cortejo de carnaval teve inicio as 10h,
perto do salão paroquial de Escapães,
com a participação do Centro Social de
Escapães, EB1 da Igreja, Pré Escola de
S. António, Grupo de Acólitos e Grupo
da Ginástica. O desfile percorreu
algumas ruas da freguesia de
Escapães.
A Instituição presenteou-se com o
tema "Danças no Mundo".

Carnaval6.

Carnaval
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As crianças da sala dos 3 anos e 4 anos foram assistir
na Biblioteca municipal da feira a uma sessão de

cinema, “A ovelha Choné: a quinta ataca”.
Esta atividade proporcionou-se com os seguintes

objetivos:
- Conhecer a Arte Digital;

- Proporcionar momentos de descontação e
diversão.

Ida ao Cinema - Biblioteca Sta Mª da Feira7.

2 de Março





OBJETIVOS:
- Desenvolver a capacidade de atenção;

- Promover a imaginação;
- Ser capaz de compreender histórias

simples;
- Estimular o gosto por ouvir histórias;

Hora do Conto8.

No dia 4 de março por volta das 10h da manhã as crianças da sala dos 4 e 5 anos
deslocaram-se à Biblioteca de Escapães para participarem numa hora do conto. 



Objetivos:
- Estimular o gosto pela leitura;
- Promover o contato com uma escritora de histórias;
- Desenvolver a atenção/concentração.

No dia 9 de março por volta das 10h da manhã a escritora Elisabete Neves
presenteou as crianças com uma visita para apresentar o seu novo livro " O
Novelo das Emoções".

Visita da Escritora Elisabete Neves8.



Com o País a ultrapassar uma fase pandémica e, visando o
bem-estar  e segurança das crianças, as atividades de praia
foram substituídas pelas piscinas.

Piscina 9.



Doámos sorrisos e construímos
sonhos!



De 29 de junho a 31 de agosto, as crianças tiveram a oportunidade de
usufruírem de umas férias fantásticas! Frequentaram as piscinas e
insufláveis, realizaram atividades desportivas, desde os circuitos, Caça ao
Tesouro, Andebol, jogos tradicionais, a Oficina de Costura e a de Artes
Plásticas.
No dia 31 de julho foi realizada a Festa e a Gala de Finalistas.

Férias de Verão10.

Objetivos:
- Promover a socialização;
- Incentivar o Convívio





No dia 8 de Setembro as crianças do EEPE reuniram-se no jardim exterior para
comemorar o dia da Literacia. As crianças, sentadas no jardim, ouviram a

Educadora Carla dramatizar a lengalenga do "Rato que roeu a rolha da garrafa".
 As crianças da sala dos 2 anos também exploraram a lengalenga na sala através

de um cartaz. 
Os bebés e a sala de 1 ano comemoraram o dia com a exploração de livros com

texturas.
 As crianças do CATL recitaram algumas lengalengas para os seus pares da sala.

Dia da Literacia11.
OBJETIVOS:

- Desenvolver a capacidade de atenção
- Promover a imaginação

- Enriquecer o vocabulário das crianças
- Conhecer diferentes formas de aprendizagem



No dia 14 de Setembro as crianças das salas da creche e EEPE reuniram-se,
separadamente por valências, no espaço exterior para realizarem a simulação de

uma desfolhada.
As crianças das salas da creche separadamente das crianças do EEPE, desfolharam

as espigas de milho, colocando-as posteriormente num cesto de vime.
Devido à situação que vivemos actualmente da pandemia do COVID 19, as crianças

realizaram a mesma atividade mas em separado por valências.
Recriaram assim uma tradição antiga, relembrando o tempo em que os nossos

idosos o faziam.
Fizeram um pequeno baile com canções de roda.

12. Desfolhada



23 Setembro
Objetivos:

- Promover o contacto e o respeito pelas tradições
- Conhecer e provar novos alimentos

- Incentivar ao convívio 

13. Vindimas



No dia 1 de outubro as crianças do EEPE reuniram-se na sala dos 3 anos para
comemorar o dia da música.  As crianças da sala dos três anos cantaram a
canção "A loja do Mestre André" com ajuda dos instrumentos musicais, de

seguida a sala dos 5 anos cantaram uma música do Outono acompanhados
com as maracas que realizaram na sala, por fim a sala dos 4 anos com os

instrumentos músicas cantaram a canção da borboleta. As crianças da sala
dos 5 anos foram cantar a canção de Outono a sala dos 2 anos. As crianças da

sala de 1 ano exploraram uma música alusiva ao outono com elementos
característicos da estação. 

14. Dia Internacional do Idoso e da Música

As crianças do EEPE realizaram uma
flor para oferecerem aos idosos no

dia internacional do idoso, mas
devido ao covid 19 a oferta foi

entregue pela assistente social.



No dia 30 de outubro, as crianças vieram fantasiadas de casa de
acordo com a temática "Halloween".
A tradição dita um baile de máscaras , no entanto, correspondendo
às normas de Segurança, realizou-se  um Atelier de culinária
"Doçura ou Travessura". Cada sala adequou o Atelier às
características do seu grupo e, assim, foi possível tornar uma
manhã divertida para todas as crianças explorando ingredientes
assustadores e realizando uma sessão fotográfica.

15. Halloween



No dia 11 de novembro cada sala comemorou o dia de São
Martinho individualmente.
A recriação desta tradição passou pela realização de uma
pequena fogueira no exterior, onde todas as crianças cantaram
canções tradicionais, com o cheiro e sabor das castanhas da
época. 

As salas de 1 e 2 anos não comemoraram este dia pois
as salas estavam encerradas devido ao covid.

OBJETIVOS:
- Conhecer e preservar as tradições portuguesas
- Promover o contacto com toda a comunidade educativa
- Aprender normas de convivência
- Contactar com novos alimentos (castanhas)
- Desenvolver a paladar

16. Dia de S. Martinho



20 Novembro
Objetivos:

-Promover valores como de solidariedade, respeito
e partilha;

- Incentivar o convívio e as suas normas;
- Sensibilizar para a importância de cada criança

ter direito a uma família; 

17. Dia do Pijama

Atendendo ao contexto atual da pandemia da covid- 19, não foi possível efetuarmos as atividade
prevista,  de forma a evitarmos o contacto das crianças entre salas.



O "Dia do Músico" foi celebrado em cada sala
individualmente. 

As crianças tiveram a oportunidade de contactar
diretamente com instrumentos musicais e deles tirar

partido, usando-os ao som de músicas. 
Esta atividade teve como intenção divulgar vários tipos

de músicas portuguesas e dar a conhecer às crianças os
diferentes instrumentos que se podem utilizar em

diferentes momentos melódicos. 
 

Dia do Músico18.

22 Novembro



19. Dia de Natal

No dia 25 de Dezembro foi realizada a Ceia de
Natal para todos os utentes do Lar. Este ano
atípico impossibilitou-nos de realizar a Ceia de
Natal reunindo todos os colaboradores das
respostas sociais que fazem parte da Nossa
Entidade. 
Respeitando todas as regras imposta pela DGS,
a tradição da consoada no Dia de Natal foi
cumprida, felicitando e deliciando os nossos
seniores com mimos natalícios.



Dia 31 de Dezembro
O desfecho tão desejado de um ano inesperado. Uma montanha-russa
de emoções, boas e más, de muitos obstáculos e decisões, mas com a

esperança que seria possível e ultrapassável. 
A equipa da Associação do Centro Social de Escapães termina o Ano
2020 com um sentimento de "Dever Cumprido", e deseja a todos os

seus colaboradores e utentes um Excelente Ano 2021!

20.Ano Novo
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