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Atividades para todos os gostos
durante as férias da Páscoa
DIREITOS RESERVADOS

Ainda não terminaram
as aulas e a expetativa
já é muita para as
atividades programadas
para as férias
da Páscoa
As férias da Páscoa das crianças
e jovens da Casa do Gaiato de
São Miguel prometem ser fantásticas. Vão começar em grande com a oferta de bilhetes por
parte da Câmara Municipal de
Ponta Delgada para que as
crianças e jovens assistam a uma
sessão do Circo Dallas.
A Junta de Freguesia de São Sebastião disponibilizou o seu polidesportivo para a realização de
uma sessão de yoga para os jovens,
a cargo do professor Pedro Neves.
A empresa “Fórmula Sim”, situada na rua da Mãe de Deus,
vai oferecer aos jovens da Casa
das Laranjeiras uma hora de simulação de condução automóvel em vários tipos de competições virtuais.
A meio das férias, os jovens vão
beneficiar do “estatuto de residentes” e entrar gratuitamente
no Centro de Interpretação Ambiental Caldeira Velha. O Centro
de Promoção Ambiental da Ribeira Grande da Santa Casa da
Misericórdia vai dinamizar no
mesmo dia uma ação de sensibilização para as crianças e jovens.
No Museu Municipal de Vila
Franca do Campo, vão poder ex-

Conhecer
para
prevenir

Ansiosos por mais uma aventura

Resultados dos trabalhos manuais realizados pelos jovens
perimentar a criar peças de barro no torno de oleiro.
O monitor Ricardo Ferreira
vai dinamizar uma tarde de
Rappel na Ferraria.
Os jovens vão ainda investir
em sessões de Paint Ball no
Parque Aventura da Norte Crescente, no Pilar da Bretanha.
Mais uma vez, a PSP de Ponta Delgada vai proporcionar aos
jovens uma demonstração cinotécnica com os cães polícia.
E, por fim, no Conselho de Lar
vão ser dinamizadas atividades
de expressão dramática para
comemorar o Dia Mundial do
Teatro.

Visita à Lagoa do Fogo

Jovem vivencia
experiência
de ser romeiro
Um dos jovens da Casa do Gaiato participou na XVII Romaria
Escolar, no dia 10 de março. O
que ele mais gostou foi da companhia dos professores Gabriela
e António Canotilho e pretende
repetir a experiência no próximo ano.
Um outro jovem participou
num workshop de Construção
de Presépios de Lapinha, promovido pelo Centro Regional de
Apoio ao Artesanato, e a cargo
do artesão António Barreto.

Presépio realizado pelo jovem

Grupo que participou na Romaria Escolar

No âmbito do Plano Anual de
Formação de 2018 da Obra do
Padre Américo nos Açores, a Associação Alternativa dinamizou
seis horas de formação aos colaboradores da instituição. A
formação decorreu de 7 a 14 de
março.
A formação “Substâncias Psicoativas”contribuiu para um
maior conhecimento nesta área.
Agradecemos à Alternativa,
nomeadamente às formadoras
Paula Lopes e Sílvia Moreira,
pela disponibilidade, pelos conhecimentos transmitidos e experiências partilhadas.

Casa promove
Colónia de Férias
nas Furnas
À semelhança dos anos anteriores, os ajudantes de lar da valência das Laranjeiras programaram
uma nova Colónia de Férias nas
Furnas.
Já estão planeadas visitas ao
Centro Interpretativo das Furnas,
ao Celeiro da Terra e à Glória Pátria. O grupo também fará os trilhos pedestres da Lagoa das Furnas e do Sanguinho, e irá
banhar-se nas águas quentes do
Parque Terra Nostra.
Agradecemos às entidades que
vão tornar possível a realização de
mais este acantonamento.
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