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COORDENAÇÃO ANA PAULA FONSECA, ANA SOUSA E FILIPA MALTEZ

Descobrir juntos
as coisas boas da vida
Fomos a um
casamento
inesquecível
na Povoação
O tema dos disfarces dos jovens do Lar de Transição que
foram ao Baile Verde e Amarelo na Povoação foi um casamento. Não faltou o Padre, a
Noiva, o Padrinho e muitos
mais. E podia ter sido um “casamento marcado por transporte ecológico”, já que a Norte
Crescente nos voltou a emprestar as suas bicicletas. 

Descobrindo valores, forças
e virtudes da Psicologia Positiva
Amanhã, comemora-se o Dia Internacional da Felicidade, dia recentemente instituído pela Organização das Nações Unidas. No
Conselho de Lar, estivemos a reconhecer o que são valores, forças e
virtudes e a tentar ver com quais nos identificávamos mais. 

Histórias
e personagens
em máscaras
e fantoches
No dia 30 de março, os meninos
e meninas do Monte Alegre vão
assistir a um Teatro de Fantoches organizado pelos alunos do
Prof. Hélder Melo, da Escola
das Laranjeiras. Gostamos muito de histórias infantis e de
aventura, sobretudo quando
podemos encarnar personagens
como aconteceu no Baile
de Carnaval. 

Preparativos para um livro
de receitas ilustrado
Os nossos tempos livres têm sido doces e coloridos, pois temos estado a aperfeiçoar a nossa receita de panquecas. Até os mais pequeninos gostam de participar. Se as editoras aceitarem a nossa proposta
escrevemo-las num livro acompanhadas de desenhos de carros. 

Ficámos
em terceiro
lugar no
concurso!
Temos uma taça e um certificado em exibição no Monte
Alegre, pois ficámos em terceiro lugar no concurso de Ecomáscaras de Carnaval do Centro Social da Fajã de Cima.
Agora, ainda ficamos mais entusiasmados para fazer brinquedos, jogos, decorações e
outro tipo de coisas em materiais reciclados.

Agradecimento por doação
de sessões terapêuticas
Queremos agradecer aos responsáveis da Clínica de São Gonçalo
Lounge Dental Care, situada no Parque Atlântico, pela oferta de
sessões de tratamento dentário à N., de 12 anos. Apesar da menina
ter muito medo de dentistas, as sessões têm corrido muito bem. 

Seja solidário. O seu donativo é importante. Colabore com a nossa obra!
Número da Conta: PT1
Email:obradopadreamericonosacores@gmail.com - Telef.:   1

