BOLETIM Nº 23 - Dezembro 2018

Em Dezembro...
Iniciamos as atividades do mês de dezembro com a comemoração do
Dia da Bolacha. No dia 04 os nossos idosos confecionaram bolachas e na
hora do lanche puderam deliciar-se.
O dia 05, foi dia de celebrar e agradecer com um miminho aos nossos
voluntários, que durante o ano nos ajudam a cuidar dos nossos utentes.
Para festejar o Dia Internacional do
Chá, no dia 14, os nossos idosos e crianças realizaram uma prova de
vários chás, acompanhados por biscoitos.
No dia 19, a equipa de RSI realizou a atividade “Preparar o Natal –
Programa de Confeção Alimentar”, que se traduziu na confeção de
duas receitas de doces de Natal, económicas e saudáveis. Esta sessão
teve como principal objetivo dotar os participantes de competências
pessoais e sociais, sensibilizando-os para a otimização de recursos
alimentares e para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis.
Entendemos que o Natal só faz sentido se o festejarmos em família, por isso, no dia 21, convidamos os
familiares dos nossos utentes para
a nossa Festa de Natal. Iniciamos o
dia

com

uma

celebração

presidida pelo Sr. Padre Pelágio
Faz Tomás. Às 12h00 realizou-se o
almoço de Natal. Da parte da
tarde, por volta das 15h00 as
nossas

crianças,

idosos,

beneficiárias de RSI e funcionários
abrilhantaram a nossa festa com
as suas atuações. De seguida
houve

um

lanche

convívio

e

entrega de um presente a todos
os utentes.

No dia 21, celebramos a chegada do Inverno, os mais pequeninos
construíram um boneco de neve.
Para finalizar, no dia 31, os nossos utentes de Cento de Dia e ERPI
realizaram um placar com os Desejos para o novo ano.
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Próximas Atividades...
04/01/2018 - Dia de Reis (CD, ERI e Creche)
11/01/2019 - Dia Internacional do Obrigado (CD, ERI e Creche)
A partir de 14/01/2019 - Agulha e Dedal (RSI)
18/01/2019 - Dia Internacional do Riso (CD e ERI)
23/01/2019 - Dia Internacional da Escrita à Mão (CD e ERI)
29/01/2019 - Dia Mundial do Puzzle (CD, ERI e Creche)
30/01/2018 – Programa de Confeção Alimentar
31/01/2019 - Dia Mundial do Mágico (CD e ERI)

Liga de Amigos
A Liga de Amigos do Centro Social Paroquial S. João da Foz do
Sousa foi criada em 2002 para ajudar o Centro Social, seja com
angariação de fundos, seja através de disponibilidade e
voluntariado das pessoas amigas desta obra.
Pode ser amigo:


Fazendo-se Sócio na Liga de Amigos;



Trabalhando em actividades da Liga;



Exercendo voluntariado no Centro Social;



Divulgando a Instituição junto da comunidade e de futuros
amigos.

A participação de todos/as é essencial! A sua contribuição fará a diferença na qualidade das
respostas sociais que desenvolvemos para a efectiva integração das pessoas em situação de
fragilidade social.

O Centro é de todos e para todos!
Obrigado!

Parabéns!
Laura Macedo, Maria Silva, Delfina Rocha, Elvira Soares, Mª Rosa Amorim,
Mª Amélia Sousa, Delfim Santos, António Coelho, Manuel Cardoso e
Francisco Campos

