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CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2020
O Centro de Atividades de Tempos Livres - Férias de 

Verão, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Góis, entrou em funcionamento no passado dia 29 de 
junho e irá decorrer até meados do mês de setembro.

Seguindo todas as orientações da Direção Geral de 
Saúde, vamos preencher os tempos livres das crianças 
inscritas, mantendo-as ocupadas com a realização de 
várias atividades lúdico-pedagógicas e educativas.

Os nossos principais objetivos continuam a ser: criar um 
ambiente propício ao desenvolvimento de cada criança, 
por forma a ser capaz de se situar e expressar; aumentar 
as potencialidades que as crianças apresentam; promo-
ver a autoestima e desenvolver o espírito de iniciativa, 
a capacidade crítica e criativa, espírito de solidariedade, 
responsabilidade e organização; criar hábitos de vida 
saudáveis; desenvolver a autonomia e a criatividade.

Vão ser umas férias diferentes, mas igualmente diver-
tidas, repletas de muitas surpresas e aventura.

Atelier de Expressão Plástica– Santos Populares
O atelier de expressão plástica é uma das atividades 

que consta no nosso plano de atividades anual, este 
atelier tem como objetivo a realização de vários trabalhos 
manuais, normalmente associado a uma temática.

Durante o mês de junho, os nossos utentes de ERPI 
estiveram a realizar alguns adereços alusivos aos Santos 
Populares (Manjericos, sardinhas, balões, entre outros).

Neste tipo de atividades os utentes têm a possibilidade 
de se exprimir, desenvolver e estimular a imaginação e 
a criatividade através das várias formas de expressão, 
desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a 
coordenação psico-motora.

Classe de Movimento no Lar/ERPI da SCM de Góis 
A Classe de movimento é mais uma das muitas ativi-

dades inseridas no Plano de atividades anual da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis. Semanalmente, a nossa 
Fisioterapeuta Dr.ª Adriana Pinto, com a colaboração da 
estagiária de animação realizam uma Classe de Movimen-
to, na Sala de Estar do Lar/ERPI da nossa Instituição, 
em Vila Nova do Ceira.

A classe de movimento tem como objetivo promover a 
saúde e bem-estar dos utentes que possam usufruir deste 
tipo de atividades. Para além da promoção da saúde 
tem-se, também, como objetivo diminuir o sedentarismo 
e aumentar a mobilidade, a performance cardiorespira-
tória, capacidade cognitiva, a força muscular, amplitudes 
articulares e ainda a flexibilidade.

As atividades desenvolvidas são adaptadas às condições 
físicas e cognitivas que cada indivíduo apresenta.

Ao prestar-se este tipo de atividade vai promover-se a 
interação entre todos os participantes, diminuindo assim 
o isolamento.

Neste tipo de classes de movimento, existe uma com-
ponente de aquecimento, fortalecimento (através da ajuda 
de alguns objetos relacionados com a componente), e 
alongamento. Existe ainda, o incentivo ao controlo da 
respiração ao longo de todos os exercícios.

A Classe de Movimento é uma atividade importante e 
na qual os nossos utentes gostam de participar, para além 
de todos os benefícios para a sua saúde, proporciona-lhes 
vários momentos de animação e divertimento.

Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI 
da SCM de Góis

Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no 
que diz respeito ao distanciamento social, uso obrigató-
rio de máscara e etiqueta respiratória a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis providenciou uma sala própria e 
devidamente adequada ao recebimento de visitas numa 
“maior proximidade” aos seus queridos familiares.

A Instituição efetua o agendamento prévio das visitas, 
através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a 
feira em horário de funcionamento das 9h00 às 17h00) 
e 917 469 854 (Encarregadas).

Os horários das visitas mantêm-se, todos os dias, das 
15h30 às 17h00, uma vez por semana, com duração 
máxima de 15 minutos;

A visita é sempre acompanhada por um profissional 
da Instituição.

Continuamos disponíveis para realizar videochamadas 
com familiares dos utentes de Lar/ERPI da SCM de Góis

Continuamos disponíveis para quem quiser realizar 
videochamadas com o seu familiar, apenas tem de ligar 
para o nosso Lar ou enviar mensagem privada para a 
nossa Página de Facebook a solicitar. As videochamadas 
são realizadas entre as 15h30 e as 17h.

Donativos
AGRADECIMENTO
COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a 

Santa Casa da Misericórdia de Góis vem, por este meio, 
agradecer a um anónimo que ofereceu 500 euros para a 
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, que 
serão usados para garantir as melhores condições de se-
gurança aos colaboradores e utentes da nossa Instituição.

Um Bem-haja pela generosa oferta!

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, re-

conhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do 
Ceira que tem continuado a proceder à desinfeção do 
espaço exterior no nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus uten-

tes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante o 
mês de junho, com votos de saúde, bem-estar pessoal, 

Sala do CATL da SCM de Góis - Férias de Verão 2020

Sessões de Fisioterapia no Lar/ERPI da SCMGóis

Utentes de ERPI/Lar durante a Classe de Movimento

Classe de Movimento dinamizada pela nossa Fisiote-
rapeuta - Dr.ª Adriana Pinto

Atividades de animação - Sr.ª Alice Neves (utente de 
ERPI) a jogar ao Loto

Visita aos utentes do Lar de Idosos, em Vila Nova 
do Ceira

Visita aos utentes de ERPI/Lar da SCM de Góis
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social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a 
Sr.ª Lucinda das Neves Carvalho, nascida a 15 de junho 
de 1936, celebrou 84 anos de idade; a Sr.ª Preciosa 
Jesus Oliveira, nascida a 20 de junho de 1928, festejou 
92 anos de idade.

Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis expressa o seu voto de pesar e apresenta as mais 
sentidas condolências aos familiares da Sr.ª Emília dos 
Prazeres Pereira Santos (87 anos), pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 17 de junho 2020. A utente integrava a 
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 12 de setembro de 2011.

Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/
scmgois  

Desinfeção do espaço exterior do Lar/ERPI da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira

Sr.ª Lucinda Carvalho festejou 84 Primaveras

Comemoração do 92.º Aniversário da Sr.ª Preciosa 
Oliveira
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