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E o Sonho tornou-se Realidade
Finalmente tinha chegado o tão
desejado dia da inauguração do novo
equipamento de Creche da APAC.
Dia chuvoso mas, como diz o ditado

“casamento molhado, casamento
abençoado”.

Depois de uma longa caminhada que
teve início em 2008, com a candidatura
ao programa PARES III e o arranque
da obra em Abril de 2009, eis que aqui
estava ele prontinho para dar
possibilidade a que mais 70 crianças
pudessem vir para o nosso convívio.
Gostávamos também de salientar que
esta árdua tarefa a que a Direcção e
os Corpos Sociais se propuseram, só
foi possível com o apoio de algumas
entidades, amigos e funcionários da
Instituição.
Assim, a todos vós o nosso muito
Obrigada!

Cerimónia de Inauguração: 1 - Inauguração da Creche
2 - Descerrar da Lápide

3 - Discursos Oficiais
4 - Assinatura do Acordo

Nesta edição:

APAC - Nova Creche: 1 - Pormenor do Exterior
2 - Pormenor do Interior
3 - Espaços do Berçário
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Editorial

A APAC

Tratar bem as coisas usadas de segurança e conforto para todos.
sabendo fazer coisas novas Se estas alterações são importantes num
equipamento de infância, nada poderá ser
feito em prol das crianças e famílias sem as
Para os leitores habituais do
pessoas.
“Bola Amarela”, o atraso
Também neste aspecto procurámos
desta edição certamente não
corresponder no essencial às exigências
terá passado despercebido.
José Casaleiro
das tutelas, aos anseios das trabalhadoras
Não foi intencional, mas
e ao desejo de uma resposta com qualidade,
houve motivos para tal.
indo ao encontro do projecto educativo.
Em condições normais o Boletim nº 9 teria
Neste âmbito, temos valorizado anualmente
sido editado no final de Setembro, no
as condições das trabalhadoras e
entanto, só foi editado em Dezembro.
aumentámos o quadro de pessoal em mais
Porquê?
25 funcionárias.
No passado dia 6 de Outubro, foi aberta às
Será também justo referir a continuidade
crianças a nova creche da APAC e o
da boa alimentação que servimos às
mandato dos Corpos Gerentes da
crianças sob orientação de uma empresa de
Instituição 2008/2010 estava na fase
nutrição; a melhoria da resposta na área da
final.
saúde com a contratação de um pediatra; a
Decidiu a Direcção aproveitar a saída do
implementação de actividades
Boletim para destacar o novo equipamento
complementares (Ballet, Karaté, Hip-Hop e
e fazer um resumido balanço da vida da
Dança Contemporânea) e ultimamente em
APAC nos últimos três anos.
protocolo com a CMVFX, o fornecimento de
Quando no “Bola Amarela” nº 3, informámos
refeições às escolas do Agrupamento Póvoa
que a candidatura da APAC para o Pares
de Dom Martinho (pré/ 1º ciclo) e a
III tinha sido aprovada e, num prazo de 24
organização das AECS nas escolas do 1º
meses, teria que ser construído,
ciclo do mesmo Agrupamento.
certamente muitos de vós não acreditaram.
Muitas outras acções e iniciativas poderiam
Mas nós acreditámos!
constar neste editorial. Temos a
Com o apoio da Segurança Social (Pares) e
consciência que apesar de numa conjuntura
da Câmara Municipal de Vila Franca de
muito complicada e, apesar da não
Xira, a ajuda de amigos, funcionárias e
actualização pelas tutelas, em 2010, das
Instituições, honrámos todos os
prestações sociais, do corte de verbas no
compromissos e, desde Outubro, pusemos
funcionamento do ATL no presente ano
em funcionamento duas creches e serviços
lectivo e dos efeitos do desemprego com
complementares.
reflexos nas comparticipações familiares,
Foi uma opção correcta e, a APAC, pelo seu
conseguimos com o trabalho diário
historial, mereceu a concretização desta
desenvolvido pela grande equipa da APAC,
obra.
tratar bem as coisas usadas sabendo fazer
No entanto, a APAC é um todo e
coisas novas.
procurámos nas instalações da Sede e na
Neste momento e com a Instituição
delegação dos Caniços, ampliar espaços,
estabilizada, existem condições para
abrir novas salas, arranjar recreios, campo
encarar o futuro com um optimismo
de futebol, adquirir novas viaturas e
moderado.
aparelhos de ar condicionado. Enfim,
A todos os leitores BOAS FESTAS e BOM
melhorar, criar, mantendo a “traça” no
ANO 2011.
essencial, com mais e melhores condições

Salas de 2 anos

Ficha Técnica
Direcção: José Casaleiro

Aos 2 anos a criança não pára: sobe,
desce, pula, entra e sai de pequenos
lugares, desenvolvendo assim a noção
de tempo e espaço.
A criança age intensamente sobre os
objectos e, assim, vai construindo o
conhecimento do mundo em que vive,
apreendendo conceitos através das
experiências com o meio físico e
social.
O egocentrismo é outra característica
marcante desta fase. A criança tem
dificuldade em perceber o mundo para
além de si própria, já que o está a
internalizar.
As birras são uma das formas mais
comuns de chamar a atenção. Cabe ao
educador apoiar as crianças, ouvindoas e incentivando-as nas suas
iniciativas.
Para ajudar a criança a ser, é
indispensável não só o afecto, mas
também a vocação pedagógica e a
capacidade de estar atento e
disponível com cada criança e,
simultaneamente, com o grupo.
Vera Guerreiro

O Cantinho do Lazer
Ajuda o Pai Natal a encontrar as prendas

Direcção Comercial: Paulo Mata
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A APAC estará encerrada na véspera de Natal, dia 24 de Dezembro.

Redacção: Alexandra Mendão, Anabela Fernandes,
Carla Meireles, Célia Dias, Maria
Rodrigues e Paula Carapinha

→

Na 2.ª quinzena de Novembro a APAC disponibilizou as suas
instalações, situadas na Rua Morgado da Póvoa, lote 3, 2625-229,
Póvoa de Santa Iria, para se iniciarem as consultas de terapia da
fala e de dietética e nutrição .

Revisão: Mª Luísa Caleço e Mª José Coelho

Actividades desenvolvidas pela APAC

Colónia Fechada - Praia Azul

Academia de Campo

Escola Segura

Plano de Adaptação - Creche

Colónia Aberta - Praia da Saúde

Magusto - Dramatização Teatral e Lanche

Actividades 2010

Museu da Criança

Pic-Nic na Quinta Pedagógica

Colónia de Praia - Pré-Escolar

Festa de Natal

Halloween

O comportamento social da criança: a importância de brincar
Brincar é fundamental para o desenvolvimento da saúde física, emocional e intelectual da criança, no
contacto e interacção que estabelece com os objectos, as pessoas e o mundo.
A Actividade Lúdica é um meio que promove o desenvolvimento pessoal e social da criança, um direito que
resulta de um acto natural e necessário, e também um dever que a Família e a Escola têm na criação de
tempos e espaços para brincar.
É o espaço de expressão de todas as crianças, que promove a confiança, possibilita a experimentação,
permite aprender de forma lúdica, diverte, conduz à aquisição de regras de convivência social e reforça
os laços afectivos, elementos essenciais na formação da sua identidade.
O adulto para além de observador, deve ser um sujeito activo e participante em todo este processo,
estabelecendo tempos de qualidade com a criança, que passam essencialmente pela
disponibilidade para brincar.
Não devemos esquecer, que com o crescimento surgem novos desafios e exigências próprios
da idade. Aqui, o adulto (Família e Escola) tem um papel essencial, em assegurar que a
criança possa continuar a brincar, valorizar as suas criações e as aprendizagens que daí
Desde o 1.º dia que entrámos na APAC
resultam.
dos Caniços para inscrever o nosso

OPINIÃO
Muito Obrigada

Mª José Coelho - Educadora de Infância

Eleições dos Corpos Sociais
No dia 9 de Dezembro de 2010 realizaram-se as eleições para os Corpos Sociais, para
o triénio 2010-2013, tendo sido eleita a lista A, composta pelos seguintes elementos:

ORGÃOS SOCIAIS
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

DIRECÇÃO
Presidente

José Morais / Sócio nº 1581 / Técnico
Conservação Industrial

José Manuel Casaleiro / Sócio nº 15 /
Promotor Social

José Afonso Rita / Sócio nº 86 / Técnico
Sistema Segurança Contra Incêndios

Paulo Mata / Sócio nº 845 / Militar

1º Secretário

2º Secretário

Jorge Mendes / Sócio nº 113 / Vendedor

CONSELHO FISCAL

Vice-Presidente
Tesoureiro

Margarida Guedes / Sócio nº 711/ Técnica
Recursos Humanos
Secretário

Paulo Rodrigues / Sócio nº726 / Geógrafo

Paula Marques / Sócio nº 1930 / Educadora
Infância-Formadora

Mário Fontan / Sócio nº 11 / Reformado
Carlos Santos / Sócio nº 730 / Informático

Filomena Costa / Sócio nº 2109 /
Enfermeira

David Gonçalves / Sócio nº 598 / Técnico
Manutenção Aeronaves
Lurdes Moreno / Sócio nº 1874 /
Administrativa
Anabela Botelho / Sócio nº 1937 /
Professora

António Antunes / Sócio nº 535 /
Enfermeiro
Amélia Lopes / Sócio nº 2321 / Psicóloga
Pedro Coelho / Sócio nº 2149 / Bancário
Nuno Galhardo / Sócio nº 1984 / Professor
Florbela Branco / Sócio nº 583 / Empregada
Mesa

Presidente
Vogais

Suplentes

Vogal

Suplentes

Mandatário

Espaço exclusivo dos fornecedores da APAC

João Santos / Sócio nº 1297 / Militar

pequeno João, que nos apercebemos que
não era mais uma instituição a inscrever
mais uma criança, mas que era o lugar
certo onde com toda a confiança o
nosso filho poderia crescer e aprender
a ser o jovem que é hoje e que todos
conhecem como o “Barata” e por isso
muito obrigada.
Desde Setembro de 1998 até hoje a
APAC tem sido a nossa “ retaguarda
familiar”, onde conhecemos
profissionais fantásticos com tacto,
tanto para as crianças como para os pais
e por isso muito obrigada.
A Direcção da APAC apostou sempre na
modernização e num crescimento
sustentável tanto a nível de instalações,
de equipamentos, como de transportes,
indo sempre de encontro às
necessidades dos utentes.
Fazemos votos de muitas felicidades
para a vossa nova casa, mas o que
realmente interessa é o recheio e esse
temos a certeza que continua repleto
de disponibilidade para educar e dar
afectos a todas as crianças que com
mais ou menos possibilidades
financeiras estão a contar convosco.
Da família Barata o nosso muito
obrigada à grande família APAC.
Família Barata

