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DEZ

O CASPAE deseja a todos/as um próspero ano 2019,
repleto de sucessos pessoais e profissionais.

TRAMPOLIM E6G

12

DEZ

O Projeto Trampolim, com intervenção centrada
nas comunidades ciganas do Planalto do Ingote,
celebrou ontem 14 anos, apresentando resultados
da 6.ª Geração Escolhas (2016-18)” (In Diário de
Coimbra de 12 de dezembro, 2018). O balanço não
podia ser mais positivo: O sucesso escolar atingiu
os 87% e conseguiu uma redução notória para zero
ao nível do abandono escolar.
Com lugar na Quinta da Lágrimas, a comemoração
do 14.º aniversário contou com a presença de
representantes do consórcio que desenvolve este
projeto de sucesso que já apoiou 500 crianças e
jovens em Coimbra.

POAPMC

15
DEZ

O CASPAE realizou a 14ª entrega de produtos
alimentares no âmbito do POAPMC, que apoia 190
indivíduos em situação de carência económica

ACTIVA(R)-TE

17

DEZ

O grupo sénior de psicomotricidade e de
informática juntaram-se num convívio de Natal,
num ambiente de partilha de memórias e de
desejo de um novo ano repleto de bons momentos.
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Realizou-se no dia 12 de dezembro uma ação de
desporto escolar em Corfebol, no âmbito do Projeto
Escola Modelo de Ética no Desporto, desenvolvido
pela Federação Portuguesa de Corfebol, com a parceria
do CASPAE, IPDJ e PNED.
No dia 17 de dezembro, foi iniciada a implementação
do Projeto Baleria. Este Projeto Erasmus+ é
desenvolvido em 6 países da Europa tendo em
Portugal como promotor a Associação Be You – Centro
de Iniciativas Desportivas. O CASPAE associou-se a
este
projeto
como
parceiro
nacional
que
operacionaliza os vários CAMPUS com as crianças e os
jovens.
Começou o 1.º Curso de Treinadores de Corfebol Grau
1, em Coimbra, uma ação da Federação Portuguesa do
Corfebol com a parceria do CASPAE.

AEC CAF CATL

14

DEZ
a

30

DEZ

O espírito de Natal chegou às CAF/CATL do CASPAE,
espalhando brilho e magia. Em todas as CAF/CATL do
CASPAE, as crianças, apoiadas por equipas dinâmicas
e criativas, exploraram esta quadra natalina de
diferentes formas, apelando à imaginação, criatividade
e sentido estético.

FEV

Acompanhe-nos em
www.caspae.pt
www.facebook.com/CASPAEIPSS/
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