
 

Fundação 
JORNAL da 

JORNAL DA FUNDAÇÃO | TIRAGEM SEMESTRAL | AGOSTO 2021 | Nº14 

Passeio SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

A implementação do novo Plano de 

Desconfinamento da ERPI - 1ª fase deu-nos 

a oportunidade de realizar o passeio tão 

aguardado ao Santuário de Fátima, nos dias 

30 de junho e 9 de julho, com dois pequenos 

grupos de utentes. Seguindo todas as regras 

de higiene e distanciamento fomos assistir 

ao terço na Capelinha das Aparições e no 

final degustar um belo almoço. Fica uma 

fotografia para mais tarde recordar e a 

esperança de novos passeios  

JORNAL DA FUNDAÇÃO | Pag.8 

O verão pede comidas leves e como tal não 

poderíamos deixar passar o mês de julho, mês 

em que se assinala o Dia Mundial da Pizza, sem 

fazer umas belas pizzas caseiras. E assim foi!  

No dia 30 de julho arregaçamos as mangas e 

fizemos pizzas para o nosso almoço com os 

ingredientes e combinações escolhidas por 

nós! O resultado não podia ser melhor, 

estavam deliciosas! Nham nham  

Dia Mundial da Pizza 



 

 

FICHA TÉCNICA JORNAL DA FUNDAÇÃO | Nº14 | Tiragem Semestral 

PROPRIETARIO FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO 

MORADA Rua Manuel Francisco Clérigo | 2460-666 São Martinho do Porto 

TELEFONE  262 985 030 | 96 3633459  | FAX 262 985 031  

E-MAIL geral@fundacaoclerigo.com  

WEBPAGE www.fundacaoclerigo.com 

HORÁRIOS 
SECRETARIA | 09h00 - 17h30 / TESOURARIA |  09h00 - 16h00 [do dia 1 a dia 8 de cada 
mês 08h30 - 17h30] * encerrada no último dia do mês 

REDAÇÃO E 
FOTOGRAFIA 

Colaboradores Área Infância e Área Sénior  
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PLANO DE DESCONFINAMENTO - ERPI - 1ªFASE 

No dia 7 de junho, iniciámos o Plano de Desconfinamento 

de ERPI- 1ª fase. O plano foi elaborado de acordo com as 

orientações da DGS e do Instituto da Segurança Social, 

poderá ser suspenso a qualquer momento, mediante 

situação epidemiológica específica. 

Esta nova fase de desconfinamento veio permitir os nossos 

utentes receberem os tão aguardados abraços e permitir 

saídas da instituição sempre acompanhados com familiares 

e amigos. Claro que estas medidas nada descuram de 

todos os cuidados, como a higienização das mãos e o uso 

da máscara. 

 

Para tal foram implementadas as seguintes medidas: 

Atividades: 

Celebração Religiosa- Missa todos os meses, 2ª terça-feira 

de cada mês; 

Cabeleireira- 1x por semana (terça-feira); 

Atividades Recreativas- passeios ao exterior (organizadas 

pela educadora social e terapeuta ocupacional)- 

quinzenalmente. 

Saídas Sociais: 

Permite que os utentes, que apresentem esquema vacinal 

completo contra a COVID-19, saiam acompanhados por 

familiares/amigos, uma vez por semana, num período 

máximo de 4 horas, sem necessidade de isolamento, nem 

de realização de teste; 

Estas saídas irão decorrer de 2ªf a domingo; 

As saídas devem ser marcadas previamente. Deve ligar para 

o número 963634470, de 2ª a 6ª feira das 10h00 às 16h00 e 

falar com o colaborador Nuno Henriques, na sua ausência a 

colaboradora Cláudia Brás; 

No dia da saída, o familiar/amigo deve apresentar o seu 

C.C. e preencher o Modelo 22.53- Registo de saída. O 

familiar/amigo que vem buscar o utente deve ser o mesmo 

que o vem trazer; 

A saída do utente é realizada pelo portão azul; 

Apelamos ao cumprimento de regras de etiqueta 

respiratória (uso obrigatório de máscara desde a saída da 

Instituição, até á entrada da mesma) e a higienização das 

mãos; 

De modo a proteger o seu familiar/amigo o mais possível, 

evite locais com grandes aglomerados; 

Sempre que apresentem sintomas de infeção respiratória, 

febre, tosse…, devem informar a Instituição para suspender 

a saída; 

Em caso de teste positivo a COVID-19 devem informar a 

autoridade de saúde local e a Instituição, caso tenham 

realizado marcação de saída. 

Visitas na instituição: 

As visitas continuarão a decorrer de 2ª a 6ª feira no período 

entre as 14h00 e as 16h00; 

As visitas poderão ter uma maior proximidade física. No 

entanto devem continuar a cumprir a etiqueta respiratória 

(uso obrigatório de máscara desde a entrada na Instituição 

até sair da mesma) higienização das mãos antes e após a 

visita; 

As visitas devem ser realizadas com hora previamente 

marcada e com a duração máxima de 30 minutos, no 

intervalo de cada visita processa-se à desinfeção do 

espaço; 

Para agendar a visita, ligar para o número 963634470, de 2ª 

a 6ª feira das 10h00 às 16h00 e falar com o colaborador 

Nuno Henriques, na sua ausência a colaboradora Cláudia 

Brás; 

As visitas decorrem, uma vez por semana (mediante 

disponibilidade de horário) e uma visita por utente; 

Não são realizadas visitas em espaços comuns, partilhados 

pelos restantes utentes, exceto em caso de utentes 

acamados, mas não em quarentena; 

Os utentes em quarentena, que se encontram em 

isolamento não poderão ser visitados; 

As visitas continuarão a decorrer no local próprio (sala de 

visitas), entrada pela porta principal da Instituição, sem 

contato com os outros utentes; 

As visitas devem deixar em local próprio géneros 

alimentares ou produtos destinados aos utentes; 

 

Apelamos ao cumprimento de regras de etiqueta 

respiratória (uso obrigatório de máscara desde saída da 

Instituição, até à entrada na mesma) e a higienização das 

mãos sempre que possível; 

Sempre que apresentem sintomas de infeção respiratória, 

febre, tosse…, devem informar a Instituição para suspender 

a saída; 

Em caso de teste positivo a COVID-19 devem informar a 

autoridade de saúde local e a Instituição, caso tenham 

realizado marcação de saída. 
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SEMANA DA LEITURA 
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Chegou a semana da leitura... 

Como já vem sendo habitual em anos anteriores, 

durante esta semana realizamos várias atividades 

para promover a leitura e o gosto pelos livros. 

Este ano todas as salas da área da infância 

escolheram uma história para explorar durante 

toda a semana. Até houve quem não encontrasse a 

história perfeita e decidisse criar a sua própria 

história, como foi o caso dos meninos da sala dos 4 

anos. Todos juntos inventaram uma história e 

fizeram as suas ilustrações que posteriormente foi 

apresentada no espaço exterior às crianças das 

outras salas. 

Através de diferentes livros, durante esta semana 

foram abordados conteúdos muito importantes 

como a cidadania, a natureza e a sua 

transformação, os medos, etc.  Foi uma semana 

muito divertida e dela surgiram trabalhos de 

expressão plástica fantásticos.  

DIA DA CRIANÇA 

O Dia da Criança é sempre um dia muito esperado 

por todos! Este ano não deixou de ser especial! As 

crianças do pré-escolar prepararam um almoço 

delicioso, pizzas! Depois almoçaram na rua e 

tiveram uma visita muito simpática, quem lhes 

serviu o almoço foi o amigo PANDA! Este dia 

também foi festejado na creche, as crianças 

participaram em atividades de expressão motora e 

plástica. Houve música, dança e muita animação! 

Foi mais um dia divertido! 

VERÃO no PRÉ-ESCOLAR 

Este ano o nosso plano de verão, tal como todas 

as nossas atividades letivas, teve de ser adaptado 

à nova realidade de forma a respeitar todas as 

normas exigidas e garantir a segurança de todos. 

Entre praia, piquenique e outras atividades lúdicas 

no espaço exterior da nossa escola, tentámos 

oferecer às crianças do pré-escolar, um conjunto 

de experiências diferentes e divertidas.  

Destacamos as descidas na rampa plástica que 

foram sempre motivo de muitas gargalhadas, o 

piquenique no Parque de Merendas de São 

Martinho do Porto, que foi divertido e agradável 

para todos, e o dia em que juntos fizemos o 

nosso almoço: PIIIZZZZAS!   
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VERÃO no CATL 

Finalmente chegou o verão!! Finalmente chegaram as férias e as nossas crianças estão ávidas de brincadeiras, 

passeios e amigos...  Entre idas à praia, banhos de mangueira, jogos com água, aulas de culinária, danças, desenhos, 

pinturas corporais, teatros, experiências e muitasssss aventuras, vamos aproveitar estes meses para tentarmos 

descansar bastante para iniciar o próximo ano letivo com o pé direito. Boas férias para todos!!!!  



Foram 5 anos (para alguns) de muitas vivências, 

aprendizagens, risos, partilhas, brincadeiras e 

até mesmo de algumas birras.  

Uma nova etapa aproxima-se repleta de 

aventuras e sucessos e quero que saibam que 

teremos todo o gosto de, ainda que um 

pouquinho à distância, acompanhar as 

conquistas e o crescimento dos "nossos" 

meninos. 

Durante cinco anos, crescemos em tamanho, 

em conhecimento, em aprendizagens e em 

amizades… que ficarão para sempre nos seus 

corações e na sua memória!  

Boa sorte para todos!!!!  
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OUTRAS ATIVIDADES 

Ao longo deste ano letivo, e cumprindo o que 

estava previsto no Plano Anual de Atividades, 

as crianças puderam celebrar o Dia do Pai, Dia 

da Mãe e Dia da Família, reforçando assim a 

importância da família como elo afetivo. 

Elaboraram também trabalhos alusivos à 

estação do ano primavera e Páscoa. 

Atividades OnLine no confinamento 

VERÃO na CRECHE 

Brincar no exterior, lugar de experiências 

sensoriais!  

O verão e o ar livre são a combinação perfeita para 

atividades sensoriais. Vários estudos têm 

demonstrado que a brincadeira no exterior 

aparece associada a maiores níveis de  

desenvolvimento das crianças e à sua 

aprendizagem.  

Para além da exploração e brincadeira livre do 

espaço exterior, as crianças da sala 1 e 2 anos 

andam de triciclo com e sem pedais, jogam à bola, 

sobem e descem estruturas, observam e exploram 

a natureza (insetos, terra, folhas) entre muitas 

outras brincadeiras. No verão aproveitam para 

brincar com os utensílios da cozinha da 

“casinha” (para fazer sopa de relva), fazer jogos 

com água, brincar descalços e até fazer 

piqueniques! O critério deve ser, tanto quanto 

possível, oferecer diversidade para facilitar que as 

crianças explorem o espaço de múltiplas maneiras 

de forma segura. 

Portugal no EURO 2020 

FINALISTAS - SALA 5 ANOS 

Neste ano difícil também houve momentos de festa e 

comemoração! Na nossa escola vivemos ao máximo os dias 

dos jogos da seleção portuguesa no Euro 2020!  

Com as cores de Portugal, fizemos coroas, bandeiras e 

desenhos para a nossa festa! Foi muito divertido e todos 

participaram!  

Se nos dissessem que íamos estar em casa 

tanto tempo sem nos vermos, nós não 

acreditaríamos! Mas a verdade é que 

aconteceu mesmo! E não foi fácil!  

E para minimizar este afastamento, fomos 

matando saudades, ainda que à distancia, sem 

beijinhos e sem abraços, mas fomo-nos vendo, 

conversando e fazendo algumas atividades 

através das plataformas online, Zoom e Padlet.  

A adesão e colaboração das famílias foi muito 

importante para que tudo corresse da melhor 

forma! E no final, podemos dizer, que fomos 

todos uns valentes! Pais, avós, irmãos, 

Educadoras e Auxiliares, conseguimos juntos 

fazer com que estes dias custassem um 

bocadinho menos a passar!  


