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DESTAQUE

XVI ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 2011
Com
a presença
de 300 idosos utentes de 21 Instituições da Ilha de
São Miguel que se dedicam
ao
apoio
ao idoso, acompanhados dos respetivos dirigentes, técnicos, funcionários,
representantes
e
Técnicos do
Instituto
para o Desenvolvimento Social dos Açores e outros convidados, a Santa
Casa da Misericórdia da Ribeira Grande realizou, a 7 de Outubro de 2011, nas
instalações do seu Centro de Dia, o XVI Encontro do Dia Internacional do Idoso.
O
Encontro
iniciou-se
pelas
12:00
horas
com
a
celebração da Eucaristia, presidida pelo Padre Manuel Galvão, ouvidor da Ribeira
Grande
e
animada
pelo
Grupo
Coral
da
Instituição
anfitriã.
Aproveitando o facto de decorrer o mês do Rosário, a Mesa Administrativa da Santa Casa, liderada pelo respetivo Provedor, Cabral de Melo, não quis
deixar de realçar o aspeto religioso das comemorações do Dia do Idoso com
a presença da imagem de Nossa Senhora durante a celebração eucarística.
Após a missa, e como é habitual, foi servido o almoço, seguindo-se uma tarde recreativa, animada, em regime de voluntariado, pelo artista Carlos Galvão.
Apesar
de
alguns
rostos
cansados,
que
retratam
as
muitas
dificuldades por que tiveram de passar ao longo das suas já longas vidas, foi notória a satisfação evidenciada por todos os participantes com as
suas manifestações expontâneas de alegria e entusiasmo durante o convívio.
Por parte da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, participaram os utentes das valências de Centro de Dia, dos Centros de Convívio das
Calhetas e da Ribeira Seca e de alguns utentes do Serviço de Apoio Domiciliário.
Em representação do Presidente do Governo Regional e da Câmara Municipal
da Ribeira Grande, estiveram presentes, respetivamente, a Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social e a Adjunta para a Educação, Cultura e Assuntos Sociais.
Victor Botelho
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Creche “O

Despertar”

NATAL NA CRECHE

A Creche “O Despertar” festejou, no passado dia 16 de Dezembro, a festa
de Natal destinada às crianças que frequentam a creche e às respectivas famílias.
A festa decorreu no salão de festas anexo ao centro de Dia, no período da tarde e em horário conveniente aos pais e familiares, de modo a participarem no evento.
As atuações iniciaram com as crianças da sala dos dois anos, seguindo-se uma atuação conjunta de todas as crianças da creche. Após a atuação final dos adultos, ocorreu a tão esperada chegada do Pai Natal. Todos
os utentes receberam um presente patrocinado pela Cofaco - Açores.
atividade
proporcionou
um
final
de
tarEsta
de
agradável com momentos de muita alegria e entusiasmo a todos os presentes.

Cláudia Raposo
Sofia Costa
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“As Sementinhas”

UM PRESENTE DIFERENTE
Numa das conversas de tapete, sobre os brinquedos preferidos
das crianças; as meninas elegeram
a “kitty” como a preferida e os meninos o “sponge bob”. Tendo em conta esta preferência das crianças, resolvemos brindá-las com este presente
e como se aproximava uma quadra
festiva nada mais adequado que
oferecer-lhes o seu boneco preferido.
Pusemos mãos à obra e confecionámos os bonecos na valência com
a colaboração dos pais, no sentido
de adquirirmos os materiais: tecidos, linhas, enchimento e tintas.
No final, foi muito compensador
ver aquelas carinhas de alegria ao desembrulhar os seus bonecos favoritos.

Clara Ferreira
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Centro Familiar

O

“Estrel

r“
a
M
a do

DESPERTAR DOS SENTIDOS
Eu vou comer, comer, laranjas e bananas……

Foi com esta canção tão familiar que a sala dos 2 anos do Centro Familiar “Estrela-do-Mar” iniciou a atividade para celebrar o dia mundial da alimentação. Não quisemos deixar passar em branco esta data e então, resolvemos “despertar” os sentidos das nossas crianças, pois a idade assim o exige, e quando digo
“sentidos”, estou a referir os 5 sentidos: olfato, visão, tato, paladar e audição. As crianças
tiveram a oportunidade de observar, cheirar, mexer e até provar vários frutos. A curiosidade foi muita, principalmente quando “ exploraram” os frutos que não são muito
usuais, nomeadamente a romã e o diospiro. Observámos caras satisfeitas e caras hesitantes. Uns foram mais aventureiros (provaram todos os frutos) outros, mais cautelosos.
Desta forma, tão lúdica e natural, trabalhámos um conjunto de objetivos, onde sensibilizámos as nossas crianças para uma alimentação mais saudável, e proporcionámos
novas experiências. Digam lá se as frutas não estavam apetitosas?! Mham….. mham!!
Susana Godinho
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VAMOS

Creche Familiar

ALMOÇAR FORA?
“Vamos
almoçar
fora?”,
perguntámos
às
nossas
crianças,
que olhavam para nós, um pouco desconfiadas e ao mesmo tempo felizes, porque perceberam que iam ter uma atividade diferente.
Este fabuloso almoço aconteceu porque uma vizinha nossa, mãe de uma funcionária desta Santa Casa, tinha a Irmandade dos Inocentes e convidou as nossas
crianças e as de outras escolas, para um convívio. Quando chegámos, tivemos direito a uma receção muito calorosa, com canções e um sorriso enorme, que nos pôs
logo à vontade. O banquete foi divinal, tudo ao gosto dos nossos meninos que
comeram e repetiram. No final do almoço, não podíamos deixar de ir visitar o quarto
enfeitado, que estava muito bonito, decorado, em honra do Divino Espírito Santo.
É de louvar a iniciativa, que deixou miúdos e graúdos satisfeitos, pois foi
sem dúvida um convívio muito divertido. E afinal, fomos mesmo almoçar fora.

Ângela Soares

Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

.

7

AT
Jardim-de-Infância e C

o“
e
L
a
s
L “Ca

MENINA OUTONO
Aquando da chegada da “menina Outono”, e para aproveitar os restantes raios de sol, que se estavam a despedir de nós, decidimos festejar da melhor maneira que sabíamos: correndo, saltando e brincando!
“Mas,
como
tornar
este
dia
diferente?”
–
perguntámos
nós.
A
vinda
da
“menina
Outono”
era
algo
importante!
Decidimos então elaborar papagaios outonais para lançar ao vento, como forma de animar, com cores garridas, a nossa comemoração!
Agora sim Outono! Estamos prontos para te receber de braços abertos! Vamos lá brincar?

Regina Tavares
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FESTA DE NATAL
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Seca

Cumprindo
a
tradição
e
com
muito
entusiasmo,
foi,
no
dia 16 de dezembro, que se realizou a festa de Natal com as crianças do jardim de infância, CATL e idosos do Centro Social e Paroquial.
A festa iniciou-se, com o nervoso miudinho dos figurantes do nosso pequeno presépio movimentado, todo trajado a rigor como a tradição manda. Depois de estarem
mais calmos, seguiu-se as apresentações dos meninos do CATL que cantaram e encantaram todos os presentes com canções de Natal, o que fez alegrar a nossa festa e
também apresentaram votos para um futuro melhor e risonho, com muita esperança.
Assim
foi o nosso convívio com todas as crianças e adultos deste centro, mas por ser Festa de Natal, é claro, que o “Pai Natal” não se esqueceu de aparecer com os seus presentes. O nosso Centro de Convívio, participou e animou a Festa e um dos seus elementos é que se vestiu de “Pai Natal“.
Carla Barbosa
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CORES DE OUTONO

Esta
estação
do
ano
sugere-nos
alguns
trabalhos
de
expressão
plástica
nos
quais
destacam
as
cores
típicas
desta
época, nomeadamente, o laranja, o castanho, o amarelo e o vermelho.
Nestes
trabalhos,
podemos
encontrar
os
elementos
protagonistas do Outono, como as folhas secas, as castanhas, entre outros.
Assim,
fizemos,
no
nosso
CATL,
a
estampagem
de
folhas secas com tintas e uma marioneta em forma de castanha.
atividades
permitiram
desenEstas
volver a motricidade fina, bem como a criatividade de cada criança.
Sandra Costa
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E QUE TAL SENTIRES-TE

Tempos
Livres “Beija-F
lor“

COMO UM IDOSO!...
O CATL “Beija flor” assistiu a uma palestra sobre o idoso. Esta serviu para incutir valores nas nossas crianças, fazendo com que as mesmas percebam a importância que
os idosos têm na nossa sociedade. Eles são a memória e cultura viva do nosso passado.
Na
parte
final
desta
palestra,
foi-lhes
proposta
uma
atividade para sentirem as dificuldades e limitações que um idoso pode ter:
- Na escrita, com o simples calçar de uma luva: e assim tentar escrever;
- Na locomoção, com um simples cordel a juntar os joelhos e tentar andar.
Leonardo Medeiros

Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

.

11

pos
m
e
T
e
Centro de Atividades d

ar“
M
o
d
s
ino
n
e
M
“
Livres

DA
IMAGINAÇÃO
FRUTO

Há muita chuva no inverno.
Inverno é triste!
Triste é a abelha.
Abelha dá mel.
Mel serve para comer.
Comer é muito bom.
Bom é o morango.
Morango é doce.
Doce é o açúcar.
Açúcar faz mal.
Mal, faço eu!
Eu sou amigo do Rodrigo.
Rodrigo não tem um dente.
Dente arranja-se no dentista.
Dentista é um doutor.
Doutor cuida das pessoas.
Pessoas são humanos.
Humanos são seres vivos.
Vivos estamos nós!
Nós comemos bananas.
Bananas são amarelas.
Amarelas são as pêras.
Pêras são um fruto.
Fruto da imaginação.
Imaginação é criatividade.
Criatividade tenho eu.
Eu jogo à bola.
Bola é redonda.
Redonda como a circunferência.
Circunferência é feita pelo compasso.

Compasso faz rodas.
Rodas são do carro.
Carro Ferrari.
Ferrari faz ralis.
Ralis são perigosos.
Perigosos são os tubarões.
Tubarões são mamíferos.
Mamíferos são animais que nascem da barriga da mãe.
Mãe é a melhor do mundo!
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Messias, 10 anos
Filipe, 9 anos
Nicole, 8 anos
Rodrigo, 6 anos
Aníbal, 9 anos
Ilídio, 5 anos

Centro de
Atividad
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PROMOVER A APRENDIZAGEM DE FORMA
LIVRE E ESPONTÂNEA
A

criação de uma Horta Pedagógica, num ambiente de CATL, tem
como principal objetivo promover a realização de aprendizagens relacionadas com o saber fazer através da experimentação e do contato com a natureza.
As nossas tarefas na horta são muitas, pois, há sempre que fazer desde semear, plantar, manter o terreno fofinho e arejado para que as nossas plantinhas cresçam saudáveis. Também tiramos ervinhas daninhas e regamos.
Como a horta é um espaço privilegiado para a Educação Ambiental, promovemos
a interdisciplinaridade, envolvendo as diversas áreas dos diferentes níveis de ensino, através de atividades que contextualizam as aprendizagens desenvolvidas no o mundo real.
Estas atividades não só são desenvolvidas com o nosso CATL, como também, com as turmas do Projeto Pedagógico de Apoio às Atividades Letivas e, em parceria com o Centro de Educação Ambiental, que complementa as mesmas com conhecimentos mais científicos, nomeadamente com o nome
científico das plantas e suas caraterísticas, fomentando a interdisciplinaridade.
Esta interdisciplinaridade também se reflete na reciclagem que está presente nas
nossas atividades e, vai desde a utilização de caixas de peixe, para semearmos algumas ervas aromáticas, à utilização de um garrafão de água para fazermos um vaso
para o Dia da Mãe. Neste vaso iremos semear salsa e este poderá ficar na cozinha a
ornamentar e, sempre que a mamã precisar, está ali mesmo para os seus cozinhados.
Helena Aguiar
Rita Almeida
Tânya Vargas

Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

.

13

Ludoteca

DEIXEM-ME RIR

Sobrecarregados, mesmo sem darem por isso, com turbilhões de mensagens negativas vindas de todo o lado, vemos as crianças interagir, tantas vezes, com uma atitude
agressiva, a lidar com assuntos simples (a partilha de uma caneta, dar a sua vez no computador, o volume do som no filme)….como se o mundo fosse acabar. No entanto, atrás
dessas manifestações, esconde-se um vulcão de alegria, de criatividade e de entusiasmo
à espera duma oportunidade para “explodir”. E são essas janelinhas que tentamos manter
abertas, proporcionando-lhes espaço e liberdade para se divertirem, brincarem, rirem...
a
dança, os jogos de grupo são sempre os nossos maioA música,
res aliados nesta tarefa de fazer as crianças felizes. Vemos que é neste ambiente em que elas se exprimem corporalmente, explorando o olhar, a audição,
a proximidade física com os outros que encontram um equilíbrio novo,
baixam as defesas e aprendem o respeito, a cooperação e as vantagens da entreajuda.
Os manuais de pedagogia estão repletos de orientações, métodos e conteúdos muito válidos, mas em última análise, a única norma realmente IMPORTANTE é permitir-nos ser um canal para que cada criança se expresse na sua essência, proporcionando-lhe o riso, a diversão e a alegria.
Isabel Amaral
Sónia Balanco
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DO NOSSO PLANETA
O Centro de Educação Ambiental da Ribeira Grande – Núcleo de
Rabo de Peixe – (CEARG) é uma iniciativa de caráter social e foi criado com o primordial objetivo de sensibilizar e promover a educação ambiental da população em geral e, muito particularmente, das crianças e jovens.
Através de atividades realizadas no CEARG, os
utentes que frequentam diariamente o
espaço,
aprendem
diversas
maneiras
de
respeitar o ambiente utilizando a política dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
Durante o início do ano letivo de 2011/2012, o CEARG recebeu visitas de turmas de Escolas e outras Instituições, da ilha de São Miguel, onde foram desenvolvidas várias iniciativas que visaram educar os formandos face à problemática do lixo.
Desde a reciclagem do papel até a atividades de laboratório, os diferentes utentes aprendem um pouco sobre a importância de protegermos o nosso frágil Ecossistema, cada vez mais afetado pela constante exploração do Ser Humano.
Assim sendo, ao longo do corrente ano e através de um processo educativo contínuo, o CEARG continuará a desenvolver ideias e promover ações que visem a contribuir para a educação das crianças e jovens que frequentam as suas
instalações, contribuindo, assim, para ajudar no crescimento autossustentado da
Região e consciencialização da correta utilização dos nossos recursos naturais.

Renato Calado
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Animação de Rua
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“FALANDO DISSO...“
Já vem sendo há muito difundida a importância da educação sexual integrada no ensino
regular. Apesar desta temática ainda não gerar consenso e ser polémica entre alguns agentes
educativos, é certo que são reconhecidos os seus
benefícios ao nível da prevenção de comportamentos de risco. Não podemos descurar que, de
facto, os Açores apresentam a mais alta taxa de
gravidez na adolescência; a violência no namoro
é realidade ainda muito vincada e os estereótipos de género têm grande peso na nossa sociedade. É neste contexto que nasce o projeto “Falando disso” que teve a duração de sete meses
(de Julho de 2011 a Janeiro de 2012) e resultou de
uma parceria entre esta Santa Casa e um grupo
de estagiárias da U.M.A.R. – Açores. Contemplando duas fases distintas – a primeira de cariz teórico, a segunda de natureza mais prática - este
projeto, que viu reconhecida a importância da
sua aplicabilidade junto dos jovens da valência
de Animação de Rua - Espaço Extremo, culminou
com a produção de uma campanha de sensibilização sobre a temática da sexualidade na forma
de elaboração de uma música ao estilo “rap” escrita pelos nossos jovens e que viria a ser gravada, posteriormente, nos estúdios da Rádio Difusão
Portuguesa (R.D.P.) e que incluiu a realização de
um videoclip. O novo “hit” com o nome “Rap Falando disso...” já começa a fazer sucesso na Vila
de Rabo de Peixe e o seu lançamento oficial na
web estará previsto no próximo mês de fevereiro.
Emanuel Brilhante
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Nos dias 10 a 12 de novembro, o CDIJ Porto Seguro, em conjunto com outros CDIJ
e outras Instituições de cariz social, através de um convite feito pela eurodeputada Dra.
Maria do Céu Patrão Neves, fez-se representar no Parlamento Europeu, em Bruxelas por
um jovem e por um técnico. Foram dois dias vividos com muita intensidade e entusiasmo. Durante a nossa visita, tivemos o privilégio de ser o primeiro grupo português a visitar o Parlamentarium, edifício este, que contém um vasto historial de toda a Europa.
A nossa ida ao Parlamento Europeu serviu também para uma troca de conhecimentos acerca da importância do mesmo, bem como da importância de sermos cidadãos ativos na nossa comunidade. Ainda tivemos o prazer de desfrutar de uma visita a
uma das mais belas vilas europeias, a Vila de Brugges, rica pela sua história, paisagem e
toda a envolvência em si. A viagem não seria completa se não pudéssemos degustar dos
famosos chocolates que um pouco por todo o lado fazem a delícia de quem visita este
país. Foi sem dúvida, uma experiência única, que nos transportou para uma realidade que
muitos de nós desconhecíamos, mas que certamente nos serviu para um maior enriquecimento pessoal. Está em nós querermos mudar, acreditar e lutar por um mundo melhor!
O nosso muito obrigado a quem proporcionou esta magnífica viagem, e quem fez
dela um sucesso.
André Teves
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CONCURSO DE TALENTOS

Os Centros de Atividades Ocupacionais (CAO´s) “Sonho Maior” e “Melodia do Mar” participaram no II Concurso de Talentos “Ondas de Fantasia”
que se realizou no dia 27 de outubro de 2011, no Museu do Tabaco da Maia.
Esta
iniciativa
é promovida
anualmente
pelo Gabinete
de Desenvolvimento Local e pelo
Centro de
Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia e destina-se a todas as Instituições que apoiam pessoas portadoras de deficiência.
Como já é habitual, este concurso é garantia de muita diversão, pois engloba
música, dança, expressão dramática e um talento frequente e especial: boa disposição.
Depois de muitos ensaios os CAO´s participaram com uma peça de teatro designada por “A Cartomante” que deu azo a muitas gargalhadas; com uma dança individual da Shakira, o “waka waka” que levou a plateia a dar um pezinho de dança e
ainda com uma interpretação musical de “O pai da criança” que levou toda a gente a
cantar. Para além de aproveitar a festa, o nosso grupo ainda trouxe prémios para casa!
Demonstrar
e
observar
talentos
é
uma
forma
dinâmica
e
divertida de juntar o útil, a aprendizagem, ao agradável e com muita diversão!

Sónia Rangel
Ana Luísa Pacheco
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.
Desde
2004,
que
os
centros
de
atividades
ocupacionais
“Sonho Maior”
e
“Melodia
do
Mar”
usufruem de
serviços de desporto, sendo estes de natação e
de
atividade física adaptada.
Neste artigo, vamos dar enfoque à natação por ser uma atividade completa e crucial para o desenvolvimento global da população dos C.A.O.’s.
A natação surge englobada no Projeto “Desporto Adaptado” que resulta de um contrato celebrado anualmente entre esta Santa Casa e os Serviços de
Desporto de S. Miguel, demarcando o início da época desportiva de cada ano.
No ano letivo de 2011/2012, as atividades de natação iniciaram
em outubro no Complexo Desportivo das Laranjeiras com um grupo de
treze clientes dos C.A.O.’s com periodicidade de duas vezes por semana.

Com a natação, pretende-se otimizar o desenvolvimento do grupo que usufrui
desta atividade tanto através dos benefícios da água, que é escolhida como meio
terapêutico por excelência, como através do ganho de competências psicomotoras.
Na natação, pratica-se técnicas de adaptação ao meio aquático, utilizando
exercícios lúdicos como instrumento de treino e de aquisição das habilidades motoras
necessárias para que se possa efetivamente aprender a nadar. Para além da componente aprendizagem, existe benefícios inerentes ao meio aquático como o relaxamento
muscular, a facilitação do movimento pela diminuição do peso do corpo e consequente
correção postural, o lazer e diversão que a própria água confere e ainda o ganho de autonomia, tanto na água como nas rotinas anteriores e posteriores, à entrada na piscina.
O trabalho na água é muito gratificante pois para além de producente, a nível da concretização de objetivos, é também muito divertido.
Fica aqui o apelo para que a população em geral adira a atividades em meio
aquático, que não têm que ser praticadas obrigatoriamente com vista a competição, mas sim como um desporto que visa o lazer e a ocupação de tempos livres.
Sónia Rangel
Ana Luísa Pacheco
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.

19

Centro de Dia

DIA DO IDOSO

Com a presença da Secretária Regional do Trabalho e Segurança Social,
Dr.ª Ana Paula Marques, que presidiu à Cerimónia do Dia Internacional do Idoso, representantes da Câmara Municipal, do IDSA e Órgãos Sociais, desta Santa
Casa, teve lugar essa comemoração, no mês de outubro, no nosso Salão de Festas.
Este dia, iniciou com a concelebração de uma Missa presidida pelo Pe.
Manuel Galvão, acompanhado pelo Pe. Norberto Pacheco, pároco da Conceição e Ribeira Seca, seguida de um almoço que proporcionou bons momentos de convívio entre utentes do Centro de Dia, dos Centros de Convívios das
Calhetas e Ribeira Seca, idosos das diversas Instituições da ilha e funcionários.
Durante e após o almoço, houve grande animação proporcionada pelo conhecido cantor e tocador, Carlos Galvão, que com a sua bonita voz, alegrou e contaminou
todos os presentes. De realçar que participou, voluntariamente, para este evento.
Este
ano,
também
se
realizou
uma Feira do Idoso
com
trabalhos
realizados
pelos
utentes
das
valências
desta
Santa Casa e outros trabalhos que foram oferecidos por alguns funcionários.
A Feira do Idoso esteve aberta durante quatro dias com uma grande
afluência por parte do público, podendo dize-ser que foi um evento muito bem sucedido, o qual proporcionou muita alegria aos idosos que colaboraram, dando-lhes ânimo e vontade em continuar a realizar novos trabalhos.
Joana Furtado
Marília Almeida
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DIA DAS

Farmácia

MONTRAS

No passado dia 8 de dezembro de 2011,
realizou-se o concurso
de
montras.
Mais
uma
vez, os comerciantes
ribeiragrandenses
demonstraram uma grande disponibilidade em participar nesta iniciativa.
Pela primeira vez e, com muito orgulho, para todos nós, foi atribuído à Farmácia da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande o primeiro prémio.
A farmácia
concorreu
com
um
presépio
feito
com
diversos
materiais de
valor antigos,
incluindo
uma
balança
e
frascos de
medicamentos.
Esta
iniciativa e ideia foram da autoria do técnico Dinarte Machado que teve, como objetivo, recriar um presépio de lapinha
Carolina Sousa
Teresa Duarte
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NATAL DO IDOSO

O mês de dezembro de 2011, foi um mês marcado por grande azáfama, pois, desde o primeiro dia, iniciou-se os preparativos para a nossa festa de Natal com os idosos.
Esta comemoração realizou-se no dia vinte e dois de dezembro com a celebração de Missa, novamente presidida pelo ouvidor Pe. Manuel Galvão, seguindo-se um almoço entre os Membros da Mesa Administrativa, idosos do Centro de Dia, dos Centros de Convívio de Calhetas e Ribeira Seca e funcionários.
Realizou-se, também, algumas atividades alusivas ao Natal: dois cânticos de Natal; o abecedário em que se formou uma árvore de Natal; e a leitura do significado das letras que compõem a palavra “Feliz Natal”, em que
participaram os idosos do Centro de Dia, em conjunto com os funcionários.
Por
fim,
procedeu-se
à
entrega
das
ofertas
(Álbuns
de
fotografias)
aos
utentes
do
Centro
de
Dia
e
Centros
de
Convívio.
Joana Furtado
Marília Almeida
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E EM FAMÍL

NATAL DOS CATL

IA...

O Natal este ano foi comemorado no Cine Teatro Miramar, em Rabo
de Peixe e contou com a presença de alguns
Membros da Mesa Administrativa desta Santa Casa. As valências CATL “Arco-Íris”,
“Meninos do Mar”, “Mundo da Criança” e CDIJ “Porto Seguro” uniram-se para
proporcionar
às nossas
crianças
e
jovens
uma festa de Natal em que estivessem todos reunidos,
visto que o Natal é tempo de partilha, de união, solidariedade e confraternização.

Para a decoração do espaço, recorremos a materiais reciclados, verduras e
à reutilização de decorações já existentes de outros anos. Uma decoração simples,
bonita e original, na qual não faltou o pinheiro de Natal, o presépio e os presentes.
As crianças e jovens colaboraram na festa com atuações diversas, nomeadamente: canções natalícias, coreografias, pequenas dramatizações, declamações de quadras alusivas à época e até uma receita de Natal.
Graças ao espírito natalício de todos os intervenientes, foi possível realizar a nossa festa de Natal, proporcionando às crianças e aos seus familiares
uma tarde de convívio repleta de momentos de alegria e boa disposição.
Sandra Costa
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Doçaria

Doçaria
Pastelaria
Contatos das Valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande
CATL “Arco-Íris“ (Rabo de Peixe)
CATL “Beija-Flor“ (Conceição)
CATL “Meninos do Mar“ (Rabo de Peixe)
CATL “Mundo da Criança“ (Rabo de Peixe)
“Casa Leo“ (Matriz)
- CATL
- Jardim-de-Infância
CAO “Sonho Maior“ (Conceição)
CAO “Melodia do Mar“ (Rabo de Peixe)
Centro de Convívio (Calhetas)
Centro de Desenvolvimento Infantil “As Sementinhas“
- Creche
- Jardim-de-Infância
Centro de Dia (Conceição)
Centro de Economia Solidária (EcoSol)
Centro de Educação Ambiental (Rabo de Peixe)
Centro Familiar “Estrela do Mar“ (Rabo de Peixe)
- Creche
- Jardim-de-Infância
Centro Social e Paroquial de São Pedro (Ribeira Seca)
- CATL
- Centro de Convívio
- Jardim de Infância
Clube de Informática (Rabo de Peixe)
Creche Familiar (Rabo de Peixe)
- Creche
- Jardim-de-Infância
Creche “O Despertar“ (Conceição)
CDIJ “Porto Seguro“
“Espaço Extremo” (Rabo de Peixe)
Farmácia (Conceição)
Ludoteca (Rabo de Peixe)
Rendimento Social de Inserção
- Rabo de Peixe
- Ribeira Grande
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