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APAC em directo

Nesta edição:

No decurso da comemoração do trigésimo aniversário da edificação do primeiro pavilhão da
actual sede da APAC, surgiu a hipótese de ser efectuada pela RTP uma reportagem
demonstrativa da importância e contribuição da Instituição junto da população da freguesia da
Póvoa de Santa Iria.
Desta forma, cabendo este tipo de reportagem no âmbito do programa “Portugal em Directo”,
transmitido pela RTP, foi com entusiasmo que recebemos esta oportunidade, tendo-se realizado
no dia 05 de Janeiro a emissão.
Na reportagem abordaram-se aspectos referentes ao que fomos, ao que somos e ao que
desejamos vir a ser, abrindo as portas da Instituição para que em qualquer ponto receptor
daquele programa, possa ser dado a conhecer o empenho existente em todos os níveis de
colaboradores, assim como a perseverança em continuar por um caminho que dá às IPSS em
geral e à APAC em particular, o grande tributo de parceiros essenciais na sociedade.
Mª Luísa Caleço e Mª José Coelho
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Editorial

A APAC

APAC de ontem de hoje e de amanhã

O BERÇÁRIO

No passado dia 21 de Novembro, realizou-se na APAC um
almoço comemorativo dos 30 anos da abertura do espaço/
sede, pavilhão cedido pelo Governo Norueguês, que permitiu
a resposta a mais crianças na instituição.
Este bonito, participado e emotivo evento contou com a
presença de fundadores, velhos amigos da Segurança Social
e outros, representantes autárquicos e de instituições, funcionários e
dirigentes de ontem e de hoje. Serviu para recordar muitos
acontecimentos, constatar, sobretudo os convidados e amigos que há
muito não visitavam a associação, as profundas mudanças quantitativas e
qualitativas que se têm vindo a fazer e ainda, com a visita às futuras
instalações em construção para a nova creche, poderem ver que a APAC
está a assegurar o futuro...
José Casaleiro

Foi, sem quaisquer dúvidas, um convívio maravilhoso no qual se sentiu que
esta instituição tem mística e tem marca, que resultam certamente de um
envolvimento colectivo, de muitas mulheres e homens que nestes 35 anos
de vida, muito fizeram e continuam a fazer pela APAC, e parafraseando a
página inicial do folheto, que foi entregue aos presentes no evento, podese concluir que: “o nosso passado e o futuro são as crianças”.
É, com determinação, que continuamos a trabalhar no presente, não
esquecendo o ontem, para alicerçar o amanhã!!!

A Creche surge na continuidade da família, com
vista a um alargamento de experiências
significativas que permitam à criança
desenvolver-se como um ser único e global,
sendo actualmente, considerada uma resposta
educativa única e não um simples local de
guarda de crianças.
As actividades são integradas na estrutura
dos contactos naturais com eles nas rotinas e
brincadeiras, dando atenção às suas
necessidades físicas e psicológicas, num
ambiente seguro, afectivo e saudável.

O Cantinho do Lazer

Une os pontos e pinta o desenho

Assim, desenvolvem-se no dia-a-dia
experiências de estimulação sensorial de
extrema importância: habituação ao contacto
através da proximidade física; estimulação da
audição através de sons e da visão através de
imagens e de objectos coloridos; exercícios de
motricidade; estimulação para agarrar, dar a
mão, bater palmas, dizer adeus...; estimulação
da linguagem chamando o bebé pelo próprio
nome e falando com ele sobre tudo que lhe diga
respeito.
Todo este processo de aprendizagem só pode
ser accionado no calor seguro de uma relação
harmoniosa entre todos os agentes educativos e
as crianças.
Mónica Veríssimo

Ficha Técnica
Direcção: José Casaleiro

Informação
→

De 6 a 10 de Setembro a APAC encerra os serviços para reorganização dos
seus espaços.

→

Desde Outubro de 2009 a APAC conta com os serviços do Dr. Jorge
Marcelino (Médico Pediatra) mantendo-se no entanto, os serviços da
Medicina no Trabalho e Apoio Médico aos trabalhadores, a cargo do Dr.
Emílio Moreira.

→

O Vice-presidente da APAC, Paulo Mata, foi eleito para os Corpos Sociais
da Associação de Intervenção Social e Comunitária (A.I.S.C) para o biénio
2010-2011.
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Vivenciar Tradições
Na APAC, procuramos envolver a família nas actividades que realizamos,
porque acreditamos que trabalhando em conjunto, fazemos do processo de
crescimento das crianças um bem precioso, cheio de conquistas e alegrias.
Assim sendo, na quadra natalícia, as salas dos 2 anos realizaram um almoço
de Natal, onde a colaboração dos pais foi essencial. A participação das
famílias alargou-se também à decoração.
No Dia de Reis as crianças da APAC cantaram as Janeiras na comunidade e
na Instituição. No mesmo dia, ainda com a colaboração da família, a creche e
o pré-escolar usufruíram da actuação da dupla “Ricardo & Henrique”, sendo
um destes elementos pai de um utente.
Concluímos mais uma vez, que pais activos e participativos são sinónimo de
crianças felizes.

Carla Brito

Dando continuidade à participação das nossas crianças
em actividades de âmbito sócio cultural, dentro e fora da instituição…

Fomos ao circo festejar o Natal em família;

Visitámos o Oceanário de Lisboa,
onde descobrimos todos os encantos
dos mares;

No Núcleo do Mártir Santo, Museu de
V. F. Xira, desenvolvemos uma actividade no “Laboratório do Dr. Cotonete”;

Visitámos o Pavilhão do Conhecimento onde fomos pequenos construtores;

Assistimos à peça de teatro “Annie”,
no Grémio Dramático Povoense;

Na Biblioteca Municipal da Qta. da Piedade, assistimos aos “Contos Cubóides”;

E fomos à Caixa Geral de Depósitos,
fazer um depósito a favor do Haiti!
Ana Loulé

Combater o excesso de peso e a obesidade
Durante o ano lectivo 2008/2009 a empresa de nutrição Blos propôs-se
fazer um estudo de avaliação antropométrica às crianças da APAC.
Foi solicitada a autorização dos Pais para que os técnicos da Blos
analisassem o índice de massa corporal (IMC) das crianças, tendo-se
registado uma adesão superior a três centenas.
Os resultados do estudo (resumo em anexo) foram apresentados à
Direcção, estando posteriormente disponíveis para consulta.
A análise efectuada revela dados preocupantes, pois há índices de excesso
de peso e tendência para a obesidade em mais de 50% das crianças com
idades a partir dos 2 anos!!!
Apesar dos cuidados que existem na elaboração das ementas, a cargo da
Blos, e sendo a alimentação um dos factores que mais afectam a saúde, é
importante que todos, em conjunto, instituição e família, pratiquem uma
alimentação saudável desde os primeiros anos de vida, já que a mesma é
essencial para o normal desenvolvimento e crescimento das crianças.
José Casaleiro

Intervenção Precoce:
a importância da Família
A Intervenção Precoce na Infância tem o objectivo de responder às
necessidades das crianças com problemas de desenvolvimento ou deficiência.
Trata-se de um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na
criança e na família, incluindo acções de natureza preventiva e reabilitativa,
no âmbito da educação, da saúde e da acção social. Sabemos que os primeiros
anos de vida constituem um período crucial para o desenvolvimento da
criança, havendo muitas variáveis que o podem vir a afectar. Por isso quanto
mais precocemente se actuar, mais cedo se ultrapassarão as dificuldades de
desenvolvimento.
Neste processo, a criança não pode ser encarada de forma isolada do seu
meio envolvente, pois está integrada na família e na sociedade. Qualquer
intervenção que vise o seu pleno desenvolvimento, deve envolver activamente
os pais, facilitando a tomada de
consciência das suas próprias
competências e capacidades e
ajudando-os a lidar com as
dificuldades do filho.

Teresa Pedras

Espaço exclusivo dos fornecedores da APAC

(Psicóloga Clínica e responsável pelo Centro de
Intervenção e Orientação Precoce da Cercipovoa,
técnica que, no âmbito do CIOP, apoia crianças
com NEE, utentes da APAC)

Opinião
Falemos de Dívidas
Dívida: Coisa que se deve, obrigação,
dever moral.
A APAC tinha, de há mais de 30 anos, mais
precisamente 35, algumas dívidas a pagar a
várias pessoas que a ajudaram a nascer e a
crescer e sem as quais, não teria começado a
gatinhar, depois a andar titubeantemente e,
finalmente, a caminhar confiante para um
futuro que, a não ter qualquer percalço grave,
se afigura risonho.
Finalmente, no dia 21 de Novembro de 2009,
tivemos, numa festa que foi bonita, a
oportunidade de agradecer a algumas das
pessoas o seu contributo, o seu
empenhamento, a sua disponibilidade, enfim, o
seu amor a uma causa que, por ser de todos,
foi possível levar a bom termo.
As dívidas, este tipo de dívidas, não se
pagam, agradecem-se e por isso aqui quero
deixar o meu (nosso) agradecimento a:
Mário Gonzaga Ribeiro;
Irene Salgado;
Joana Vidal;
Aidé Fernandes;
José Maria Duarte Júnior;
Maria Adelina;
Maria José;
Albino Oliveira;
João Canito;
José Carlos Pereira*
e tantos outros, que não chegariam as
páginas de todo um “BOLA AMARELA”
para os nomear.
José Canha

* N.D.: Já que o próprio omitiu, refiro que o
agradecimento é também para o José Canha,
um dos fundadores da APAC.
José Casaleiro

