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No dia 10 de Setembro de 2012, os nossos clientes partiram para mais 

uma Colónia Balnear. Tal como, no ano anterior, a Colónia decorreu na 

Praia Azul entre os dias 10 14 de Setembro, na freguesia da Silveira, 

Torres Vedras.   

Esta atividade teve como objetivo proporcionar momentos de recreação e 

lazer aos nossos clientes, ao mesmo tempo que permitiu que estes 

desenvolvessem atividades diferenciadas em contexto balnear, 

melhorando assim diferentes competências. 

A colónia proporcionou momentos de diversão com aulas de surf, dadas 

por monitores da colónia, tardes de praia, noites de Karaoke, torneios de 

matraquilhos, caminhadas pela praia e visitas a Santa Cruz. 

O nosso colaborador Amândio Paterno e a cliente Sónia Seabra 

comemoraram o seu aniversário connosco e houve bolo para um digno 

festejo de aniversário. 

No dia 13 contamos com a visita do presidente da direção do 

CEEONINHO, Alberto Barreiros, que participou no jantar e nos momentos 

de animação que se seguiram. 

No dia 14 de Setembro, depois do almoço, deu-se por terminada a Colónia 

Balnear de 2012, e todos regressaram a Rio Maior. Á chegada os clientes 

manifestaram o seu agrado e alegria pela participação na Colónia.  

 

“A colónia foi um espetáculo, é uma zona muito jeitosa. Fomos à praia, 

fizemos caminhadas e surf. O surf foi o mais fiche. À noite fomos à 

discoteca e fizemos karaoke e comemos gelados. Juntamo-nos em grupo 

e tiramos fotografias. Senti algumas saudades, mas a mãe não podia ligar 

porque não tinha dinheiro. Estava no grupo do Terapeuta Marco. Fomos 

ver o aeroporto das avionetas, foi giro. Prefiro esta colónia porque 

estávamos mais à vontade e divertidos.” 

André Timóteo 
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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 

Endereço Web: 

http://www.ceeoninho.pt/ 
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No decorrer do ano letivo 2011/2012 aconteceu no Centro de Educação Especial “O NINHO” 

uma parceria com a Câmara Municipal de Rio Maior, a realizar na Casa Senhorial D. Miguel com 

caracter semanal. Participaram nesta atividade um grupo de 17 clientes, acompanhados por 3 

colaboradores. As sessões foram dinamizadas pela Dr.ª Ângela divididas em dois ateliers 

temáticos, o atelier do movimento e o da criatividade alterados semanalmente. 

No atelier do movimento os objetivos foram direcionados para a expressão corporal, 

expressão dramática e a musicoterapia, pois é a partir da descoberta e do conhecimento do 

próprio corpo que se desenvolvem capacidades de exploração das possibilidades expressivas do 

seu corpo em movimento. Aprender a resolver e a manifestar mensagens corporais distintas, 

descobrir o prazer através do movimento criativo como meio de comunicação, enriquecer, 

aprofundar e ampliar o seu vínculo com o meio envolvente, e desenvolver cada vez mais a sua 

autonomia. 

No atelier da criatividade, os objetivos explorados foram de expressão plástica, emoções e a 

arte de criar através da imagem como fonte de conhecimento, é uma forma de desenvolver a 

consciência critica. O pensamento flexível é um caminho para a compreensão e apreciação da 

arte! 

Foi uma experiência muito enriquecedora onde clientes e colaboradores estiveram motivados. 

Contribuindo para aumentar competências no âmbito da sensibilização para as atividades fora do 

contexto institucional, favorecendo o relacionamento interpessoal e a inclusão na comunidade 

local. 

Experiencias como esta, devem continuar a existir, pois foi muito… muito positivo! 

“Os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma”! 

Colaboradora: Rosinda Frazão 
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A Horta no nosso Centro… 

No mês de julho os clientes do CEEONINHO iniciaram a criação de uma horta na instituição. Com o 

objetivo de reutilizar os espaços exteriores os nossos Clientes colocaram em prática as suas aptidões de 

agricultores e de inchadas e ancinhos nas mãos preparam a terra para receber as plantações.  

Foi evidente a satisfação dos nossos clientes, ao obterem os frutos do seu trabalho, para mais tarde 

colherem da terra plantada as couves, salsa e feijão-verde entre outros produtos agrícolas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconteceu no CEEONINHO 

 

Mais uma vez este ano, o CEEONINHO marcou 

presença na Ferira Nacional da Cebola em Rio 

Maior. Entre os dias 31 de agosto e 4 de 

setembro, com a colaboração de clientes, 

familiares, amigos e funcionários do 

CEEONINHO dinamizou-se, mais um ano o 

espaço, cedido pela Câmara Municipal, e com o 

apoio da empresa Delta-Cafés foi possível 

angariar fundos para a nossa causa, promover a 

imagem da instituição e melhorar a relação com 

a comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 20 de julho realizou-se o almoço de 

encerramento das atividades letivas, mais um 

momento de alegria e salutar conviveu entre clientes, 

colaboradores e familiares. 

O Almoço realizou-se no pátio do CEEONINHO 

contanto com a colaboração de todos para a 

concretização da atividade. 
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Testemunhos de alguns clientes sobre a participação na Colónia Balnear 

 

  “Gostei muito da colónia porque me quero divertir com as 

minhas colegas, também fiz anos. Foi giro tomar banho, fazer 

caminhadas, dançar, quero voltar a participar” 

Sónia Seabra 

 

 

 

 

 

  “Gostei do convívio, das refeições, ir à praia de Stª 

Cruz. Gosto de ir à praia apanhar banhos de sol, 

jogar às cartas, conversar com os colegas, conviver 

com eles e 

namorar com o Eduardo que me metia creme nas 

costas e depois eu 

metia-lhe a ele.”  

Dina Quitério 

 

 

  Gostei da colónia porque fiz caminhadas, surf em cima 

de uma prancha, tomei banho na água, fui à discoteca, 

cantamos Karaoke. Gostei muito de lá estar é uma zona 

bonita. Na praia 

de Stª Cruz comi 

gelado na 

esplanada.  

          João Caetano 

 

 

 

 

  31/10/2012 Festejo do Dia de Todos os Santos; 

  09/11/2012 São Martinho; 

  21/12/2012 Festa de Natal; 

 

 

Contributo do Cliente 

Editorial CEEONINHO  

 
Telef.: 243 995 383 

 
Email: ceeninho@gmail.com 

Agenda 

 4 


