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COORDENAÇÃO ANA SOUSA E FILIPA MALTEZ

Modernizar
práticas laborais
No seguimento do Plano Anual
de Formação da Instituição, no
dia 11 de abril alguns colaboradores receberam apoio informático, com vista a melhorar o
sistema de Higiene e Segurança
Alimentar. Agradecemos à Cresaçor e à formadora Elisabete Pimentel. 

“O essencial é
invisível aos olhos”

Escutismo uma escola
para a vida

Duas meninas da valência Monte Alegre, de 13 e
de 15 anos, estão inseridas no Corpo Nacional de
Escutas - Agrupamento 739 Fajã de Baixo. Para
elas estar nos Escuteiros é sinónimo de inter-ajuda, de partilha, de aventura e de responsabilidade
para consigo e para com os outros, tentando fazer

do mundo um lugar melhor. Ambas têm participado em várias atividades do Agrupamento e celebraram a sua Promessa Escutista no dia 14 de
abril, em que lhes foram transmitidos os princípios espirituais, sociais e pessoais expressos na
Promessa e na Lei Escutista. 

No âmbito do Plano Anual de Atividades de 2018, a Instituição vai
comemorar o Dia Mundial do Livro que se realiza a 23 de abril. A
obra literária escolhida este ano
foi o “O Principezinho” de SaintExupéry e será feita uma leitura
recreativa às nossas crianças mais
pequeninas. 

Reflexos e coordenação
postos à prova
Nos dias 29 e 30 de março, realizou-se no Lar de
Transição e na sede das Laranjeiras um torneio de
pingue-pongue. Este torneio foi organizado no âmbito do Plano de Férias de Páscoa e contou com a
participação dos jovens e dos colaboradores, em que
todos receberam um certificado de participação. O
vencedor foi o jovem J. de 17 anos, que levou para o
Lar de Transição a tão desejada taça. Todos foram
unânimes em excluir o funcionário Álvaro, visto que,
para os jovens, este poderia ser o melhor jogador
de pingue-pongue do mundo, logo ele apenas pude
aplaudir e motivar. 

Indoor Cycling conquista
a Casa do Gaiato
A instrutora Ana Cristina Pimentel e o nosso colega Bruno Fonseca organizaram uma aula de
cycling no ginásio Healthy Life no Hotel Antília.
Esta sessão grátis ocorreu no dia oito de abril e foi
dirigida aos colaboradores e jovens da Instituição.
Foi uma aula divertida e animada, onde, para além
dos risos, gastaram-se muitas calorias. Viu-se
quem tem mais resistência e fôlego, mas todos conseguiram terminar a aula com sucesso. Tratouse de uma manhã muito diferente, que terminou
com muitas gargalhadas e perda de alguns “quilinhos” teimosos. 

Lanche oferecido pelos alunos e professsor do 11º E

A magia da Disney volta
a encantar e a maravilhar
À semelhança do ano transato,
o Prof. Hélder Torres de Mello e
os seus alunos do 11º E, da Escola Secundária das Laranjeiras,
convidaram as crianças e os jovens do Monte Alegre para assistirem a uma representação
teatral do filme da Disney “Os
Descendentes I”. Este evento

ocorreu no dia 16 de março e
também contou com um saboroso lanche, que permitiu um
convívio entre as nossas crianças e jovens e os atores e encenadores da magnífica peça teatral. As nossas crianças e jovens
sentiram-se parte de um conto
de fadas.

Seja solidário. O seu donativo é importante. Colabore com a nossa obra!
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