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EDITAL

“Um novo ano cheio de
vontade e esperança!”
Nunca esquecendo a nossa importante missão e com vista ao bem –estar, qualidade de vida e conforto dos clientes, a Cercigrândola recorreu ao quadro comunitário do Portugal 2020, tendo sido aprovada a nossa candidatura. Esta
candidatura irá possibilitar a melhoria das condições das salas de atividades,
bem como da sala de convívio e outros espaços que atualmente já não vão de

Corta Mato Esencontro ás necessidades dos nossos clientes. Estamos também a elaborar os
colar
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projetos arquitetónicos para a construção de mais um equipamento social para

dar resposta ás valências de Lar Residencial e de CAO na Avenida Jorge Nunes!
[A Direção da Cercigrândola]
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Doce Docinho!
No dia 17 de Julho os nossos clientes tiveram um dia doce e diferente. Logo pela manhã saímos
da CerciGrândola rumo a Lisboa para visitar o Sweet Art Museum! Este museu é especial em

todos os aspetos, permitindo aos
nossos clientes experienciar

um

imaginário de doces e cores sem
fim. Esta iniciativa abrangeu os
nossos clientes mais dependentes,

de forma a proporcionar momentos
lúdicos e relaxantes.
[ A Psicóloga do Centro de Atividades Ocupacionais - Filipa Mateus]
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Campismo na Galé
Como já é hábito o Parque de Campismo da Galé disponibiliza todos os anos um espaço para os clientes da CerciGrândola acamparem! Para eles é sempre uma aventura diferente! Este ano, durante a
semana de 9 a 13 de Julho puderam fazer atividades como praia, piscina e karaoke. Rodeados pela

natureza, os nossos clientes “vivem” durante esta semana numa tenda gigante, juntamente com os
colaboradores. Toda a rotina muda e para eles é mais um desafio!
[A Psicóloga do Centro de Atividades Ocupacionais - Filipa Mateus]
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Concurso de Pesca
A Barragem de Rio Mourinho (Pego do Altar) em Santa Susana, este ano voltou a
receber os clientes da Cercigrândola, pa-

ra realizar o 15º Convívio Piscatório promovido pela Associação dos Pescadores
Desportivos de Grândola. A atividade decorreu a 4 de Agosto, proporcionando aos
clientes e respetivas famílias, assim

como aos colaboradores da instituição,
o convívio e a interação com a natureza. Apesar das condições adversas, por
ser um dia com temperaturas bastante
elevadas em que o peixe pouco permitiu
ser pescado, decorreu com entusiasmo
e motivação por parte dos clientes. A
atribuição das medalhas em que todos
os participantes são vencedores, decorreu no parque de merendas após o
almoço convívio, culminando com satisfação por parte de todos..
[A Psicóloga do Centro de Atividades
Ocupacionais - Filipa Mateus]
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Jogos de água da CerciGrândola
O que é que nós gostamos de fazer no verão? … Ir à
praia, fazer piqueniques, ir à esplanada, à piscina …

na nossa instituição também fazemos tudo isso e
muito mais, e por isso, este verão acrescentamos
uma atividade nova “ Jogos de água no quintal”. Estes jogos ocorreram no dia 9 de Agosto pela manhã
no exterior da nossa instituição com três jogos e

participação de duas equipas distintas. Estes jogos
de água tiveram algumas regras a cumprir. O primeiro jogo era levar a água numa concha até um recipiente; o segundo jogo, levar a água numa concha ,
mas com a particularidade de contornar obstáculos,
sem derramar a água; e por último, cada equipa tinha uma pistola de água, onde tinham de acertar
com a água num recipiente até encher. Para o próximo verão há mais “jogos de água no quintal”! Obrigada à CerciGrândola por nos terem proporcionado
esta manhã divertida e refrescante!
[Terapeuta Ocupacional -Mara Pedro]
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35º Edição do Corta Mato Escolar
Mais uma participação no corta-Mato Escolar! No dia 14 de Outubro, logo pela manhã, acompanhados
por um sol radioso pusemo-nos a caminho da escola EB 2,3 D. Jorge Lencastre de Grândola para participarmos no 35º Corta Mato Escolar de Grândola e como sempre, super-animados! Enquanto aguardávamos impacientemente pela nossa vez de participarmos, revimos amizades antigas e claro fizemos
muitas novas! Quando chegou a nossa vez demos o nosso melhor, uns a correr outros a caminhar, mas
participamos cheios de vontade! E, o melhor de tudo, é que todos receberam uma medalha para guardar com muito carinho e orgulho como fazemos ano após ano!
Já estamos a espera do próximo Corta Mato!
[A Monitora da Sala de Estimulação Sensorial — Carla Dimas]
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Estendal dos Direitos das Crianças
No dia 16 de Novembro realizámos, a convite da CPCJ de Grândola, um Estendal dos Direitos das Crianças. Este trabalho foi realizado com alguns clientes da CerciGrândola que já se encontravam alerta
para esta temática, pois já fora falada no Grupo de Auto-representação! Através de pesquisas na

internet e de partilha de ideias os clientes conseguiram recolher 10 direitos das crianças, que posteriormente foram transcritos nas peças de roupa também elaboradas por eles, sempre com a ajuda
das monitoras. Assim, os nossos clientes referem os seguintes direitos:
1.

À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.

2.

Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.

3.

Direito a um nome e a uma nacionalidade.

4.

Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e à mãe.

5.

Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente.

6.

Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.

7.

Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.

8.

Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes.

9.

Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho.

10.

Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre
os povos.

Ficamos felizes de poder participar nesta iniciativa que merece toda a nossa atenção!
[A Psicóloga do Centro de Atividades Ocupacionais - Filipa Mateus]

Página 7

CERCIGRÂNDOL@

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No dia 3 Dezembro de 2018 fomos á Escola E.B 2.3 Dom Jorge de Lencastre festejar o dia da pessoa com deficiência. Fomos com os nossos colegas e monitoras.
Quando lá chegámos, estavam á nossa espera os nossos amigos da GNR com atividades diferentes. Tinham lá cavalos para
montar. Também tinham lá uma cadela para passear. E outra para brincar, que é
uma cadela que é usada para sismos. Também andamos a distribuir marcadores para os livros onde tinham os direitos da

pessoa com deficiência. Foi um dia especial para mim e para os meus colegas.
[Cliente CerciGrândola— João Sousa]
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Festa de Natal da CerciGrândola
No dia 12 de Dezembro foi a festa de Natal da CerciGrândola. Foi uma festa bonita, estava lá os
nossos familiares e alguns convidados. Nós fizemos uma

peça de teatro que falava sobre um pinhão, que foi semeado por um agricultor que ao passar pela floresta o viu no
chão e desse pinhão nasceu um pinheirinho. E um menino
e uma menina da Aldeia foram á floresta, á procura de
um pinheiro para enfeitar para o Natal e encontraram o

pinheirinho e quiseram cortá-lo para o levar para a sua
casa. O pinheirinho começou a estremecer até parecia
que chorava e os meninos tiveram pena do pinheirinho e
enfeitaram-no ali mesmo com ajuda das pessoas da vila,
todos tiveram um Natal feliz. Depois do nosso teatro

veio o Senhor Padre cantar com a sua viola e mais duas
senhoras. As colaboradoras cantaram uma música para
nós. Depois veio o Pai Natal com as nossas prendas depois fomos para o refeitório onde havia um lanche para
todos.

[Cliente CerciGrândola— Helena Torres]
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Desfile de Pais Natais na Vila de Grândola
Mais um Natal chegou, e com ele o Pai Natal, que
tanto encanta as crianças, e os nossos clientes não
fogem à regra, eles adoram o Pai Natal, que chega
carregado de mística e de prendas. À imagem dos
outros anos, fomos convidados pela Ludoteca para
participar no desfile dos PAIS NATAIS, iniciativa
essa que tem como objetivo , juntar várias escolas
e instituições e todos os que quiserem participar,
o façam vestidos de Pai Natal. E, com espirito Natalício lá fomos nós bastante satisfeitos por participar neste evento, que tanto gostamos .

[A Monitora da Sala de Artesanato— Maria
José Godinho]
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