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Editorial

Vai acontecer…

Novo ano… Novos projetos…
A APCG continua a sonhar, continua a
mudar.

6 de maio

Sempre atentos à realidade que nos
envolve, manteremos toda a nossa
determinação em concretizar os nossos
desafios, em superar as nossas metas.

No âmbito da sua Responsabilidade Social, a
APCG associa-se às Jornadas Culturais do
Agrupamento João de Meira, promovendo
atividades de caráter lúdico-pedagógico
relacionadas com a problemática da Deficiência.

Acreditamos que o mundo muda pela
mão de cada um de nós.
30 de junho

Feliz 2013!

Diana Guedes de Pinho
Diretora Técnica do Centro de
Reabilitação da APCG

Último dia para a entrega da documentação
necessária para a atribuição do escalão de
comparticipação nas consultas e serviços do Centro
de Reabilitação.

Aconteceu…
12 de janeiro

7 de março

Encontro de jovens com Paralisia Cerebral.

Início do segundo grupo Oficina de Pais.
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Cerimónia de Abertura da
CED 2013
A convite da organização da
cerimónia de abertura da Capital
Europeia do Desporto - CED 2013,
no dia 19 de janeiro, a APCG deu o
seu contributo com a participação da
Vânia Freitas na coreografia do
bailarino Marco, e o Ângelo Pimenta,
em conjunto com o Manuel Mendes,
mostraram em que consiste o Boccia!
Tudo isto num espetáculo onde
estavam representadas dezenas de
modalidades desportivas, em plena
sintonia e harmonia.
À CED 2013 o nosso muito obrigada,
em especial a Ana Sofia Azevedo e
Sandra Traquino!
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CAO canta os Reis…
No dia 4 de janeiro, como já é
habitual todos os anos, o CAO
convidou a direção da APCG e todos
os seus colaboradores para assistirem
à atividade de Reis.
Ainda durante todo o mês de janeiro,
os jovens do CAO, deslocaram-se a
várias entidades para cantar os Reis.
Foi com muita satisfação que nos
deslocamos às empresas Texal,
Kyaia, Somafer, Pereira da Cunha,
Pereira e Ribeiro, Infantário Penselo,
Colégio do Ave e Descer (Barcelos),
entre outras.
A todos aqueles que nos receberam
deixamos desde já um muito
obrigado!

no dia 18 de janeiro, participamos,
como nos anos anteriores, no VIII
encontro Intergeracional de Reis,
que decorreu na Fraterna.
Foi um dia de verdadeiro convívio!

…e festeja o Carnaval!!
No dia 7 de fevereiro, participamos
no Desfile Intergeracional de
Carnaval que decorreu no pavilhão
multiusos em Guimarães.
Desfilamos com o tema “Desporto
Adaptado”. Foi uma verdadeira
animação!

Como desfecho desta época festiva,

Conferência Dra Eulália Calado em reunião da FAPPC na
APCG
No dia 16 de fevereiro de 2013 a
Direção da Federação das
Associações Portuguesas de Paralisia
Cerebral (FAPPC) deslocou-se às
instalações da APCG.
Esta iniciativa teve como objetivo
aprofundar os conhecimentos sobre a
realidade da nossa Associação,
contactando de perto com a sua
Direção e os diferentes profissionais.
Para além disso, a Presidente da
FAPPC, Dr.ª Eulália Calado,

Neuropediatra, realizou uma palestra
sobre Intervenção e Terapêuticas
Inovadoras na Paralisia Cerebral,
onde apresentou, para pais de
clientes e profissionais, estratégias de
atuação em relação a clientes com
Paralisia Cerebral e seus familiares.
No final da palestra, realizou-se um
almoço de trabalho entre a Direção
da FAPPC e a Direção da APCG e,
da parte da tarde, a Direção da
FAPPC realizou a sua reunião nas
nossas instalações.
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Encontro de Jovens com Paralisia
Cerebral
No dia 12 de janeiro realizou-se um encontro de jovens e
adultos na Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC), com o objetivo de serem abordados e discutidos
temas como a autodeterminação e a participação, tendo-se
realizado, paralelamente, a gravação, em vídeo, de alguns
testemunhos.
Esta iniciativa foi enquadrada no projeto “Eu sou eu…”
submetido ao Instituto Nacional para a Reabilitação (INR)
pela Federação das Associações Portuguesas de Paralisia

Cerebral (FAPPC), no qual foi proposto que a APPC elaborasse
um conjunto de testemunhos em vídeo, bem como a compilação
em livro de alguns percursos de vida subordinados ao tema da
autodeterminação.
Estiveram presentes três jovens da APCG, que muito bem
representaram a instituição!

Projeto DOTAR
No dia 12 de Março, no âmbito do
projeto “Dotar”, financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, na
sequência da candidatura Educação
Especial-2012, a APCG recebeu a
visita da sala dos 5 anos do Infantário
da Somelos, onde se encontra
incluida a nossa cliente Tânia Sousa,
que teve como objetivo primordial
sensibilizar as crianças para a
problemática da deficiência, bem
como desmistificar o uso de produtos
de apoio para a comunicação perante
os pares de crianças com necessidades
educativas especiais.
Todas as crianças se mostraram
motivadas na realização das diversas
atividades que consistiram em
percursos de cadeira de rodas,
utilização e demonstração de
diferentes produtos de apoio. No final
foi relaizada uma visita às instalções
com oferta de um pequeno lanche a
todos os participantes.
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Feliz Páscoa!

Fundação Gulbenkian apoia oficinas de formação da APCG
No âmbito das candidaturas Educação Especial-2012,
promovidas pela Fundação Calouste Gulbenkian, a APCG
viu o seu projeto DOTAR ser aprovado.
Assim, nos dias 21, 22 e 23 de março, foram realizadas ações
de formação para profissionais, quer da instituição quer
externos à mesma, administradas pela Anditec, nas seguintes
temáticas:
 GRID 2;
 Boardmaker com Speaking Dinamically Pro, e
 Overlamaker.

Contactos:

Entre junho e outubro, a Imagina irá dinamizar formação em
relação aos conteúdos:

Rua Nossa Senhora de Fátima, Penselo

 Exploração de software educativo: Aventuras 2 e inVento;

4800-110 Guimarães

 Dificuldades de Comunicação e Linguagem: comunicar
com símbolos.

Telefone: 253516197
Email: geral@apcg.pt
Site: www.apcg.pt

Estas formações serão também para profissionais internos e
externos à instituição, em grupos de 20 pessoas.
E porque aprender nunca é demais, acreditamos que estas
tenham sido de grande utilidade para melhorar e aumentar as
competências dos profissionais envolvidos.

