
         

 

 

BOLETIM Nº 16 - Maio 2018 

Durante o mês de Maio, em Gondomar assinalou-se o Mês do 

Coração com diversas atividades promotoras de saúde, 

organizadas pela Câmara Municipal em colaboração com várias 

entidades do concelho, a nossa Instituição colaborou com as 

seguintes atividades: 

Dia 04, Comer melhor para viver melhor, realizou-se uma sessão de 

esclarecimento para beneficiárias do RSI, com a colaboração das 

nutricionistas Dr.ª Joana e Dr.ª Catarina. A ação visou esclarecer o 

público-alvo sobre os hábitos alimentares saudáveis, adoção de 

comportamentos saudáveis e gerar ganhos em saúde 

Dia 10, Cuide do seu coração, decorreu uma sessão com o tema doenças cardiovasculares, orientada pelos 

enfermeiros da UCC de Gondomar -“Coração de ouro” Enfº Tiago, Enfª Célia e Enfª Filipa. Foram abordados os 

fatores de risco e como prevenir esta doença. Por fim houve uma parte prática que consistiu em verificar o 

IMC de cada participante, pesando e verificando a tensão arterial. 

Dia 17, Ao Ritmo do Coração, os nossos utentes de CD e ERPI participaram nesta atividade, organizada pela 

Sta Casa da Misericórdia de Gondomar. 

Dia 18, Dia Mundial da Hipertensão, com a ajuda da Enf. Rita Paiva realizou-se uma sessão de esclarecimento 

para os nossos idosos sobre a Hipertensão. 

Dia 22, Dia Mundial da Luta Contra a Obesidade, a Enf Raquel Mota deu algumas dicas sobre como ter uma 

boa alimentação e as causas e consequências desta doença. 

Dia 29, a equipa de RSI promoveu uma aula de hidroginástica denominada "Exercite-se pelo seu coração". 

Esta atividade, realizada nas Piscinas Municipais das Medas, contou com a presença de mulheres beneficiárias 

de RSI e idosas que frequentam o Centro de Dia da Instituição, numa interação amigável e sensibilizadora da 

importância do exercício físico na prevenção das doenças cardiovasculares.  
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Para comemorar o Dia do Sol, no dia 03, levamos os mais pequeninos a visitarem 

o aquário da Aguda. 

No dia 04 celebramos o Dia da Mãe. Construímos na nossa 

Creche a flor “Ser tua mãe é…”, o desafio era cada uma 

das mães com a ajuda dos seus filhotes decorar a sua 

pétala. No final houve um lanche partilhado e entrega de 

um presente realizado pelos nossos meninos. 

Realizou-se no dia 07, com a ajuda da Enf. Raquel Mota, 

uma sessão de esclarecimento para os nossos utentes, sobre 

a forma correta e a importância de lavar as mãos. 

Celebramos o Dia Mundial da Dança no dia 16, idosos e 

crianças dançaram e divertiram-se ao som de várias 

músicas. 

No Centro Social, somos todos uma família, por 

isso no dia 19 a equipa da Creche juntou as 

famílias dos nossos meninos da Creche e as 

famílias dos antigos alunos para comemorar o Dia 

Internacional das Famílias. O local escolhido foi a 

Quinta das Freiras em Rio Tinto, e todos se 

divertiram muito com a realização de vários jogos 

tradicionais. No final teve lugar o lanche piquenique partilhado por todos os 

presentes. A participação foi fantástica! Obrigada às famílias! 

O Dia Internacional do Brincar, teve lugar no Jardim de Infância da Ribeira de Baixo no dia 28. Os nossos 

pequeninos foram convidados a interagir e a brincar com os mais crescidos do Jardim de Infância. 



         

 

 

 

Parabéns! 
Aquiles Morgado, António Silva, Ernestina Oliveira, Joaquim Cardoso, Ana Rosa 

Oliveira, Maria Rosa Ramos, Maria Alice Barbosa, Palmira Soares, Tiago Rodrigues, 

Gabriela Neves, David Santos, Carolina Oliveira, Tomás Cruz, Adija Faty, Gabriel 

Silva e Lourenzo França. 

01/06/2018 - Dia Mundial da Criança (Creche) 

04/06/2018 - Construção de uma Cascata (CD, ERPI e Creche) 

05/06/2018 - Dia Mundial do Ambiente (CD, ERPI e Creche) 

08/06/2018 - ”Trilhos do Sousa” (Projeto Dinamizar) 

11/06/2018 - Dia de Portugal (CD e ERPI)    

15/06/2018 - Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a 

Pessoa Idosa (CD e ERPI) 

18/06/2018 - Dia Internacional do Piquenique (CD e ERPI) 

21/06/2018 - Dia Europeu da Música (CD e ERPI) 

22/06/2018 - S. João (CD, ERPI e Creche) 

27/06/2018 - Caminhada Gramido (CD e ERPI) 

29/06/2018 - Festa Final de Ano (Creche) 

Próximas Atividades... 

 

 


