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Em Outubro...
Durante o mês de outubro foram realizadas diversas atividades com os nossos
utentes e beneficiários do RSI.
No dia 01, comemoramos o Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da
Música. Os idosos participaram numa celebração na Igreja dos Capuchinhos
em Gondomar e os mais pequeninos fizeram música com materiais reciclados.
Para celebrar o Dia Mundial do Animal, no dia 04,
trouxemos até ao Centro Social Galinhas da Índia,
Gatos e Coelhos para serem apreciados e acarinhados pelos nossos utentes.
Foi em outubro de 2012 que iniciamos o
funcionamento do novo edifício! Na semana de 09
a 12 celebramos o 6º aniversário do Centro Social.
Todos os dias foram uma animação! Várias
atividades foram realizadas, nomeadamente: missa
de comemoração do aniversário e bolo para cantarmos os parabéns, no dia
09; uma Sessão Fotográfica com os utentes de Centro de Dia e ERPI e a sessão
“Despensa vazia, prato cheio” com os beneficiários do RSI, no dia 10; uma
manhã de Jogos Divertidos com idosos e crianças e uma peça de teatro realizada pelos beneficiários do
RSI, no dia 11; e intercâmbio com os meninos do JI da Ribeira e os utentes do Centro de Dia da Santa Casa
da Misericórdia de Gondomar, no dia 12.
Nem o mau tempo nos impediu de levar os nossos utentes a passar tardes de
convívio diferentes, sendo que nos dias 15 e 17 foram à romaria do Rosário
comer farturas.
No dia 16 festejamos o Dia Mundial da
Alimentação, tendo as crianças e os idosos
saboreado gelados artesanais que confecionamos.
No dia 18 recebemos na nossa Instituição enfermeiros do Centro de Saúde para
a realização de uma sessão de esclarecimento para os utentes de Centro de
Dia, ERPI e SAD sobre a “Prevenção de Quedas na
População Idosa”.
O Enf. Pedro Maia ajudou os nossos utentes a perceberem um pouco mais sobre
a Osteoporose, no dia 22, e o Alzheimer, no dia 25.
A Desfolhada realizou-se no dia 23, idosos e crianças animadamente
desfolharam espigas de milho à procura do milho-rei.
O que é o AVC, como prevenir e quais os seus
sinais, foi a sessão realizada no dia 30, pela Enf. Rita
Paiva. No mesmo dia a equipa do RSI trabalhou
com os seus beneficiários o tema “Reaproveitar,
Reciclando”.
Para finalizar, no dia 31, celebramos o Dia das
Bruxas e realizou-se uma sessão sobre “Saúde
Mental” para os beneficiários do RSI.
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Próximas Atividades...
05/11/2018 - Dia Mundial do Cinema
(CD e ERPI)
09/11/2018 - Costura Criativa
(RSI)
09/11/2018 - Dia de S. Martinho (
CD, ERPI, SAD e Creche)
14/11/2018 - Dia Mundial da Diabetes
(CD e ERPI)
16/11/2018 - Dia Mundial da Criatividade
(CD e ERPI)
20/11/2018 - Dia Nacional do Pijama
(Creche)
21/11/2018 - Dia da Televisão
(CD e ERPI)
29/11/2018 - Oficina da Poupança
(RSI)

Corpo Limpo Mente Sã
Durante o mês de Outubro, a equipa de R.S.I.
desenvolveu a atividade “Corpo Limpo Mente Sã”
que se traduziu na recolha de Produtos de Higiene
Pessoal para beneficiários/ utentes do Centro
Social, com a colaboração da União de Freguesias
Foz do Sousa e Covelo, da União de Freguesias
Melres e Medas e da Paróquia da Foz do Sousa.

Obrigado a todos os que colaboraram!

Parabéns!
Maria José Teixeira, Clara Oliveira, António Rocha, Benilda Aleixo,
Maria Moreira, Diogo Neves e Hugo Costa

