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JANEIRO 2019
Bullying
O que é para mim o Bullying... Na dinâmica do SPA falamos sobre
um tema muito sério o Bullying. Fizemos uma atividade onde cada
cliente partilhou a sua opinião sobre o tema: BULLING é.... " é
cuspir para a cara das pessoas e bater" (Pedro Pérez); ..." é
violência para as pessoas , é bater..." (Dário); ..." é chamar nomes
às pessoas e empurrar..."é mau, é provocar o outro, faltar ao
respeito..." (Susana); ..."é pessoas mal tratar os outros" (Mónica);
..." é bater, gritar , gozar..." (João loureiro); ..."é falar mal dos
outros e diz nomes feios aos outros..." (Cândida) ..." é bater, puxar
as orelhas, dizer nomes feios aos outros..."

Exposição Fotográfica
A Biblioteca Municipal de Faro associou-se ao 50º aniversário da
AAPACDM com uma exposição fotográfica durante o mês de janeiro.
"Foi há 50 anos que tudo começou. A nossa história, a nossa missão,
o nosso amor. Foi um amor nascido no coração de Antonieta, a
"Mãe", a mulher e a médica que um ano antes idealizou uma
associação capaz de ajudar pessoas especiais. Especiais como o seu
familiar, um jovem com deficiência mental, e todos aqueles que,
como ele, não tinham onde receber os estímulos adequados para o
seu desenvolvimento psicológico e social.
É deste amor que nasce a Associação Algarvia de Pais e Amigos de
Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM), uma criança pequena que
entretanto se fez grande."

Torneio de Preparação Ginástica com Todos
Esta iniciativa criada pela AAPACDM está a dar que falar no mundo do desporto... uma iniciativa
verdadeiramente inclusiva, segue algumas fotos do evento.
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JANEIRO 2019
Eleição dos Representantes do SPA Grupo de Auto-representantes
No dia 14 de janeiro foi dia de eleições do representante do Grupo de auto-representante SPA do CAO e no dia
21 foi dia de eleições do representante do Grupo de auto-representante SPA do CAOL.
Foram votos a sério! Tivemos um boletim de voto (fotos dos candidatos) e depois de preenchido colocamos numa
urna. Após a contagem dos votos os eleitos os eleitos para o CAO foram o André Abrantes e o Jaime e para o
CAOL foram o Dário e o Pedro Pérez. Como representantes dos CAOs vão representar e defender os direitos dos
clientes.
O André e o Jaime como representantes do CAO vão representar e defender os direitos dos clientes.
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JANEIRO 2019
VI Cross Ana Dias
No dia 20 de janeiro, os nossos atletas estiveram mais
uma vez presentes numa linda homenagem à atleta
olímpica Ana Dias. Queremos agradecer mais uma vez o
convite para estar presente neste magnifico cross, onde
somos sempre bem recebidos por todos os
participantes e em especial por quem organiza.
Obrigado ao Filipe Canário, Rui Costa e Ana Dias!

Atividades da Vida Diária
Na atividade de AVD`s (Atividades da Vida Diária) os nossos clientes fazem a sua própria refeição.
Temos confecionado uma sopa, um prato principal e uma sobremesa. Somos uns verdadeiros chefs
de cozinha, estava tudo delicioso!!!
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FEVEREIRO 2019
Jogo Adaptado de Receitas
Na residência passamos o nosso tempo a
divertimo-nos e a aprender. Jogamos a um jogo
com imagens para aprendermos a ler receitas
para cozinharmos sozinhos.

Cross das Amendoeiras
No dia 3 de fevereiro a AAPACDM participou mais
uma vez no Cross das Amendoeiras 2019, onde
tivemos os seguintes resultados: 1 lugar e 2 lugar
nas equipas mistas, 1 º e 2º lugar na prova
individual masculinos, 1 º lugar na prova feminina.
Queríamos agradecer a todos os clientes, familiares
e técnicos que contribuíram para estes excelentes
resultados.

Expressão Plástica
Na atividade de Expressão Plástica estamos a fazer trabalhos com
os sacos de café. Um trabalho feito com materiais de reciclagem e
com um resultado muito útil, bonito e personalizado.
Aqui ficam as nossas modelos a demonstrar como é chique ir às
compras.
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FEVEREIRO 2019
Violência e Bullying
no Namoro
Como neste mês se comemora
o Dia de S. Valentim, na
dinâmica de grupos estivemos a
refletir sob o namoro e o
bullying.
Estivemos a pintar exemplos de
corações magoados e tristes...
não deixem que os vossos
corações fiquem assim.

Amor na Expressão
Plástica
O amor não passou
indiferente na atividade de
expressão plástica e fizemos
corações de várias maneiras.
Ficaram lindos e cheios de
amor.

Celebração de Afetos
No dia 14 de fevereiro, foi dia de celebrar a
amizade, amor e afetos com um almoço de S.
Valentim muito especial. Este almoço, cuja
temática era o Amor, os Afetos e a Amizade,
foi realizado no Restaurante Pedagógico e no
CAO.
A decoração foi realizada pelos clientes dos
CAOS e os centros de mesas estavam lindos.
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MARÇO 2019
Festa de Carnaval
A nossa festa de Carnaval foi muito
divertida e cheia de cor e fantasias.
Tivemos muitos índios, Elvis Presley,
Super-Homem, Polícias...
Dançamos muito e estava tudo muito
bom, a decoração foi feita pelos clientes
dos CAOS e pelos Formandos da UFP e
com a música do DJ Armando.

Rancho Folclórico no Centro
Paroquial de Stª Bárbara de Nexe
No dia 20 de março o Rancho Folclórico da
AAPACDM atuou no Lar do Centro Paroquial de Stª
Barbara de Nexe, no âmbito da celebração do dia
Internacional da Felicidade.
Foi um momento muito divertido e cheio de
felicidade.
Sejam todos muito felizes.

Feliz Dia da Mulher
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MARÇO 2019
Feliz Dia do Pai
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MARÇO 2019
I Encontro de Grupos de AutoRepresentação
No dia 26 de março, o grupo de auto-representantes (SPA – Sentir,
Pensar e Agir) da A.A.P.A.C.D.M., realizou na Biblioteca Municipal de
Faro, o I Encontro de Grupos de Auto-Representação com o Tema:
"Direitos e Realidade...Um Sentir Diferente… “, que consistiu num
espaço de reflexão e discussão coletiva sobre os seus direitos.
Estiveram presentes várias instituições, nomeadamente a APPC,
Fundação Irene Rolo, Existir, Apatris e um grupo de ensino especial
do Agrupamento de Escolas João de Deus, onde os jovens
partilharam as suas experiências, sentimentos, dúvidas, conquistas,
dificuldades … enfim o seu contributo sobre o tema.
Estiveram ainda representadas as entidades parceiras, o Instituto de
Segurança Social na presença da Drª Margarida Flores e o Município
de Faro, na presença da Drª Ana Sofia Pina e o vereador Drº Carlos
Baia. Agradecemos a presença e o contributo neste encontro.
A participação de TODOS foi muito importante neste encontro que
consiste num movimento de auto-advocacy na defesa dos seus
10 direitos e pela igualdade de oportunidades. Agradecemos a
presença e participação de todos e ficam registadas as frases citadas
no Encontro “Todos Juntos somos um só” e “Todos iguais, todos
diferentes”. Obrigada, ficamos todos de coração cheio.
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