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Um Lar Residencial para CEEONINHO
Junho de 2012 marcou o arranque
daquela que será uma atividade
estruturante que deixará certamente
marcas
na
história
recente
do
CEEONINHO. Ao fim de trinta anos a
Instituição tem em andamento o projeto
que há muito aguardava: a construção de
um Lar Residencial e de um Centro de
Atividades Ocupacionais (CAO).

Contributo do Cliente P.4
Este constitui um forte desafio para a Instituição, tanto do ponto de vista
económico como logístico. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao
longo dos anos mereceu o reconhecimento dos interlocutores e entidades
financiadoras criando um ambiente
favorável ao investimento e a criação das
infraestruturas que há muito são
ambicionadas.
Apesar do apoio financeiro através do
POPH, caberá à Instituição assumir a
parte privada do investimento, o que
implicará certamente a necessidade de
captação de receitas externas, tais como
donativos ou a promoção de atividades que venham a gerar novas receitas
especificamente direcionadas para este fim.

Contactos
Centro de Educação Especial
do Concelho de Rio Maior “O
Ninho”
Largo Padre Quartilho
2040-331 Rio Maior
Telef: 243 995 383
Email: ceeninho@gmail.com

Será este o maior desafio da história recente
do CEEONINHO, o qual virá a proporcionar
uma melhoria significativa na qualidade dos
serviços prestados, indo de encontro às
necessidades específicas dos clientes,
familiares e comunidade.
O lar terá capacidade para 24 clientes, enquanto o CAO terá para 30
clientes. Relativamente à infraestrutura, estará dotada de ginásio, cozinha,
refeitório, salas de atividades e 12 quartos duplos na zona residencial.
Ultrapassadas algumas barreiras burocráticas, as obras decorrem de acordo
com o tempo conjeturado estando a data final de construção prevista para o
final do mês julho 2013.

Endereço Web:
http://www.ceeoninho.pt/
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A Nossa Horta
Como outros municípios, também o de Rio Maior aliou-se
ao projeto das hortas urbanas que tem como principais
objetivos

promover

qualidade

de

vida

e

um

desenvolvimento sustentável na atual e difícil conjetura
social, recriar a ligação entre o campo e a cidade e
incentivar o contato com a natureza.
Assim, em Novembro de 2011 foram abertas as
candidaturas para a atribuição das hortas, ao qual o
CEEONINHO apresentou a sua candidatura. A 25 de abril do presente ano a Câmara Municipal de Rio
Maior realizou uma cerimónia, marcando o início do projeto “Horta Maior” – Hortas Urbanas de Rio
Maior. Neste dia foram anunciadas as primeiras 31 parcelas atribuídas do total de 44 disponíveis. O
CEEONINHO foi uma das candidaturas selecionadas sendo-lhe concedida uma das parcelas para
exploração como horta. O terreno apresenta um total de 1.800m, sendo que cada parcela dispõe de 40
metros quadrados (8mx5m).
Desde o início do mês de Maio que o CEEONINHO tem
“explorado” a horta, concedida pelo projeto. Já foram plantados
diversos produtos hortícolas, como couves, alfaces, alho-francês,
feijão-verde e espinafres, tendo sido colhidos já os seus frutos e
utilizados nas refeições do CEEONINHO. Os dias semanais da
atividade na horta são às segundas, terças e sextas.
Este projeto constitui uma mais-valia para os clientes da Instituição uma vez que lhes permite ter um
contato diferente com a natureza e a aprender a origem de alguns alimentos assim como algumas
técnicas de cultivo.

Aconteceu no CEEONINHO
A 27 de abril, Dia Mundial da Dança, foi comemorado com a
participação dos clientes do CEENINHO, no V Encontro “Marcar
a Diferença a Dançar” realizado no Cineteatro Almeirim, pelo
Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL). Foi mais
um dia de diversão, de convívio entre os jovens das várias
instituições participantes.
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Aconteceu no CEEONINHO
No

dia

2

visitamos

o

de

CERE

Entroncamento

encontro

clientes.

Assistimos

tivemos

do

CEEONINHO, onde foi discutido

de

o dia-a-dia da instituição e foram
aceites

a

novas

propostas

de

atividades a realizar.

depois

música

plenário

o

para

e

primeiro

no

primeiro

palestras

No dia 7 de maio realizámos o

Maio

para

dançar. Foi mais um bom
momento

de

convívio

entre os clientes destas
Instituições.

No dia 11 de maio realizou-se o XIV Encontro de Remo Indoor
Adaptado no Pavilhão Gino Desportivo da Mata nas Caldas da
Rainha. Depois fizemos uma visita à praia da Foz do Arelho onde
apesar do tempo nublado podemos aproveitar para mais um
momento de convívio numa esplanada da praia com o mar como
pano de fundo.

No dia 12 de junho visitamos

A 21 de junho realizamos

os

mais

meninos

da

Escola

do

um

intercâmbio

Outeiro da Cortiçada e no dia

interessante, com o pré-

14 eles vieram visitar a nossa.

escolar do Centro Escolar

Foi um intercâmbio muito giro

de Alcobertas.

que queremos repetir!
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Aconteceu no CEEONINHO
No dia 27 de junho visitámos
a Casa/Museu dos Patudos,
em

Alpiarça,

Distrito

de

Santarém, onde se abarca
uma das maiores coleções
de arte privadas nacionais.

No dia 29 de Junho o CEEONINHO
organizou o Arraial Santos Populares,
nas suas próprias instalações, pelo
segundo ano consecutivo, evento de
Solidariedade
convívio

Social

entre

Funcionários,

que

Pais,

Direção,

visou

o

Utentes,
e

toda

a

Comunidade Rio Maiorense.

Agenda

Contributo do Cliente

18 a 20/07/2012 Atividades livres;
20/07/2012 Festa de encerramento do
ano letivo;
31/08/2012

a

04/09/2012

Feira

da

Cebola;
10 a 14/09/2012 Colonia Balnear na
Desenho elaborado pelo cliente João
Caetano.

Praia Azul Silveira;
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