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No dia 01 celebramos o Dia Mundial da Criança. Os nossos 

meninos da Creche trouxeram o seu brinquedo preferido, 

assim durante o dia puderam divertir-se e partilhá-lo com 

os seus amigos. Mais tarde, os pais juntaram-se a nós nesta 

grande festa e partilharam um pequeno lanche. 

Junho é o mês dos Santos Populares e como manda a 

tradição os nossos utentes de CD e ERPI construíram, no 

Centro de Dia, uma Cascata de S. João, no dia 04. 

Na Creche, no dia 05, comemoramos o Dia Mundial do 

Ambiente, mostramos aos mais pequenos como devemos fazer a reciclagem e proteger o meio 

ambiente. 

Para celebrar o Dia de Portugal os utentes de CD e ERPI, no dia 11, assistiram ao filme “Camões”. 

Dia 15, a equipa de RSI promoveu uma sessão intitulada por 

“A chegada do Verão”, que se traduziu na realização de 

uma caminhada pelo percurso dos Moinhos na localidade 

de Jancido. Participou nesta dinâmica um grupo de dez 

beneficiários do RSI. Após a caminhada fez-se um 

piquenique, no parque de merendas da Foz do Sousa, 

partilhado com os idosos do nosso Centro.  

No dia 14 de junho concretizou-se a sessão Oficina do Lar, 

ministrada pelas Ajudantes de Ação Directa, da equipa de 

RSI, com o objetivo de sensibilizar os nossos beneficiários 

para a temática da gestão económica. Para tal, realizou-se uma dramatização, que possibilitou alertar o 

grupo de participantes para esta questão, bem como dotá-los de estratégias para uma conveniente 

gestão do orçamento mensal. 

A 22, as crianças e os idosos marcaram com cor, alegria e 

animação, o tradicional desfile das marchas de S. João. 

“Há festa no fundo do mar”, foi o tema escolhido para a 

festa de final de ano da Creche, no dia 29. As crianças, a 

equipa e os pais abrilhantaram a festa com diversas 

apresentações. Outro momento importante foi a entrega 

do livro, do diploma e das fitas aos finalistas. No final da 

festa partilhou-se o lanche. 

Em Junho... 



         

 

 

Parabéns! 
Maria Ana Almeida, Luís Silva, Santiago Neves e Daniela Cruz 

 

 
Gostava de ter oportunidade de cultivar os seus próprios alimentos? 

Quer ocupar o seu tempo livre, com o beneficio 

de reduzir os gastos com a alimentação? 

Então não espere mais! 

Faça já sua inscrição junto da Secretaria do 

Centro Social. 

Horta Solidária 

 

Próximas Atividades... 

09/07/2018 - Ida ao Parque de Merendas de 

Travassos (CD e ERPI) 

16 a 20/07/2018 - Semana de Campo (CD e 

ERPI) 

25/07/2018 - Ida ao Parque de Merendas de 

Covelo (CD e ERPI) 

26/07/2018 - Oficina Laço Musical (RSI) 

26/07/2018 - Dia dos Avós (CD e ERPI) 


