
 

         

BOLETIM Nº 41 - Abril 2021 

 

 

 

 

Em Abril... 
Estamos de volta. Com todas as medidas de segurança, demos as boas 

vindas no dia 15 de março aos mais pequeninos da Creche e no dia 05 de 

abril aos nossos idosos do Centro de 

Dia. 

A equipa da Creche celebrou no 

dia 05 o Dia Internacional do Livro 

Infantil. 

No dia 06, no Centro de Dia, comemoramos o Dia da Atividade Física com 

uma aula de ginástica. 

Realizamos com os idosos do Centro de Dia 

uma Roda dos Alimentos para festejar o Dia 

da Saúde, no dia 07. 

No dia do Café, dia 14, confecionamos para os 

nossos idosos de ERPI um batido de café e um bolo 

saudável. 

Para comemorar o Dia da Arte, os idosos de Centro 

de Dia realizaram pinturas, no dia 15. 

No dia 16, celebramos o Dia da Voz, 

proporcionando aos idosos um momento de cantigas. 

Toca a mexer, no dia 20, foi dia de Ginástica no ERPI. 
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Parabéns! 

Maria Rosa Sousa, Orlando Morais, Maria Mota, Francisca Magalhães, 

Manuel Mota, Vicente Silva, José Coelho, Laura Pereira, Aida Teixeira e 

Maria Luísa Vieira. 

Para comemorar o Dia Mundial da Terra, a equipa da Creche plantou 

ervas aromáticas em vasos pintados pelas crianças, no dia 22. 

No dia 23 festejamos o Dia Mundial do Livro 

no Centro de Dia com os idosos. No mesmo 

dia levamos aos nossos utentes de SAD, umas 

cestinhas realizadas por eles com um 

miminho. 

A elaboração de cravos e o 

diálogo sobre o tema “como viveu 

o 25 de Abril” foi a atividade realizada pelos utentes do Centro de 

Dia para recordarem o Dia da Liberdade, no dia 26. 

No dia 29, foi dia dos idosos do Centro de Dia darem um pezinho 

de dança, celebrando assim o Dia Mundial da Dança. 

Para assinalar o mês de 

abril, mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na 

I n f â n c i a ,  f o r a m 

dinamizadas diversas 

atividades com as crianças da creche. E como forma de alertar para esta necessidade, o Centro Social 

uniu-se nesta causa usando um laço azul. 


