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A Infância em Festa 

No dia 7 de julho, a Área da Infância realizou a sua anual 
festa de Verão e de encerramento do ano letivo.  
Crianças, famílias e colaboradores viveram e partilharam 
momentos especiais, em que as crianças mostraram os 
seus talentos.  
“Quando se faz de coração, até crianças tão pequenas, 
nos tocam…” Este foi um dos comentários de um familiar 
embevecido com a dádiva das apresentações realizadas 
pelos meninos e meninas. 
Para terminar o ano em grande, as crianças da Creche e 
do Jardim de Infância fizeram um passeio ao Jardim Zoo-
lógico, no qual tiveram e viveram experiências enriquece-
doras para o seu desenvolvimento pessoal, social e espiri-
tual. • 

Colecionador de Emoções e Cocegas às Ideias 

Ao longo deste ano no Jardim de Infância foram dinamizados 
dois ateliês que complementam o projeto pedagógico, orien-
tados por uma psicóloga.  
- “Colecionador de Emoções”: partir de histórias, jogos e con-
versas as crianças adquirem uma maior consciência emocio-
nal.  
- “Cócegas às Ideias”: estimula as crianças a adquirir pensa-
mento autónomo e crítico, também a partir de histórias, jogos 
e conversas. 
Estes ateliers tiveram impacto na consciência emocional e 
relacional de todas as crianças que os integram e reconheci-
mento por parte dos pais e educadores.• 

Férias de Verão, uma porta aberta à aventura! 

Este ano as Férias de Verão da Área de Intervenção Soci-
opedagógica, foram uma aventura e um desafio e à coopera-
ção, onde tudo e todos se transformaram num lugar para 
aprender a ser, conhecer, fazer, experimentar e viver com os 
outros.  
Crianças e jovens, dos 6 aos 16 anos, puderam usufruir de 
um ambiente saudável onde a imaginação, a criatividade e a 
cooperação e o divertimento conviveram no mesmo espaço. 
Aventuras, praia, passeios, jogos ao ar livre… e muita diver-
são, sempre orientados por profissionais de excelência.• 

Pinturas no Clube Jovens 

A Juventude da área de Intervenção Sociopedagógica juntou
-se e arregaçou mangas num trabalho de requalificação dos 
muros do Clube Jovens. Depois de uma pequena ação de 
angariação de fundos para conseguirem adquirir material, 
uma venda de objetos construídos pelos juniores e jovens, 
deram início ao trabalho. O resultado está à vista de todos e 
pode ser admirado e certamente contribuiu para o bem-estar 
dos nossos juniores e jovens que usufruem do espaço do 
Clube. 
Bem-haja a todos pelo empenho e dedicação! • 
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Desafio Sénior Caminhar! 
No dia 13 de maio aconteceu a 3ª edição do Desafio Sénior, 
Caminhar, um evento intergeracional, fundamentalmente diri-
gido a pessoas seniores de Alvalade e arredores, com os 
objetivos de dinamizar a cultura da comunidade e promover a 
prática do exercício físico e o envelhecimento saudável, pro-
movido pelas instituições Centro Social Paroquial do Campo 
Grande, Centro Social Paroquial de São João de Brito, Junta 
de  Freguesia de Alvalade, PSP –  Comando Metropolitano 
de Lisboa 2ª Divisão Policial – 18ª Esquadra e Associação de 
Beneficência Casas São Vicente de Paulo e a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. 
Seniores, adultos e crianças aceitaram o desafio e caminha-
ram pelo Jardim do Campo Grande até à meta, participando 
de seguida nos Rastreios de Saúde e Bem-estar.  No final 
assistiram às atuações do grupo vocal Vozes do Centro da 
Associação de Moradores do Campo Grande e da Banda 
Sinfónica da PSP. 
Este Desafio foi mais uma vez superado! Crianças, adultos e 
idosos partilharam momentos de alegria e boa disposição e 
participaram em atividades aliciantes. 

Bem-haja a todos por esta iniciativa!  

Seniores Saudáveis  
Na Área Sénior exercita-se o corpo nas Sessões de 
Movimento, o espírito, nos Momentos de Oração e a 
mente na Estimulação Cognitiva.  
Nas sessões de estimulação cognitiva orientadas por 
neuropsicólogos, a Área Sénior tem como objetivo pre-
venir a deterioração cognitiva, ativar, exercitar e estimu-
lar o cérebro e criar novas formas de funcionamento 
cerebral. 
Nas sessões de movimento, orientadas por uma tera-
peuta ocupacional, realizam-se exercícios que ajudam 
os seniores a manter a funcionalidade e autonomia nas 
ocupações do dia-a-dia, a melhorar as capacidades 
motoras e proporcionam ainda momentos alegres de 
convívio.  
Os momentos de oração, semanais, são orientados por 
duas voluntárias que em conjunto com os seniores re-

zam, refletem e vivem momentos de introspeção.    

Ferro de Soldar 
O Centro Social Paroquial do Campo Grande estabele-
ceu parceria com a Fundação São João de Deus e le-
vou o Ferro de Soldar a casa de várias pessoas e ao 
próprio Centro.  
Realizaram-se intervenções em espaços de WC e quar-
tos, no sentido de melhorar as condições de habitabili-
dade e bem-estar das famílias e promover autonomia 
na realização de atividades da vida diária. 
Melhorar a qualidade de vida é mesmo um esforço de 
todos! 
Bem-haja a todos pelo apoio e pelo sucesso deste pro-

jeto!  

Murtas em Rede 
O projeto Murtas em Rede, promovido pelo Centro So-
cial Paroquial do Campo Grande, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor, a Geba-
lis, a Junta de Freguesia de Alvalade, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, o Centro de Saúde de Alvalade, 
realizou um Ciclo de Formação com os moradores do 
Bairro das Murtas, com diferentes Ações de Sensibiliza-
ção sobre os direitos e deveres dos cidadãos. 
Em cada sessão participaram cerca de 20 pessoas. 
Acreditamos que esta ação foi um passo importante no 
trabalho realizado no Bairro das Murtas, sendo um 

exemplo de uma verdadeira intervenção em rede.  


