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O CASPAE foi convidado, mais uma vez, pelo Município de
Coimbra para participar na iniciativa "Aldeia das Oficinas",
que reúne várias Instituições do concelho no Parque Verde
do Mondego e cujo objetivo é proporcionar às crianças
várias atividades num dia que lhes é especialmente
dedicado.
Para celebrar o 18º aniversário do CASPAE, foi organizado
mais um Jantar Solidário no Solar do Bacalhau, cujos
objetivos foram o convívio e a angariação de fundos para a
campanha solidária do CASPAE.
O CASPAE foi parceiro da Delegação de Coimbra da
Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson na
promoção do Encontro Nacional do Associado 2018.
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Foi feita a apresentação dos trabalhos desenvolvidos
pela turma do 4° ano da EB1 de Eiras, no âmbito do
programa “Um Salto à Casa da Mata! – Da Natureza ao
Digital”, num livro digital com as histórias e momentos
que mais marcaram estas crianças.
Programa Scratch On Road foi notícia nos jornais
Diário de Coimbra e Diário As Beiras, em virtude da
apresentação dos projetos finais realizados no âmbito
do Programa às empresas que apadrinharam as várias
turmas envolvidas.
O primeiro dia de apresentações foi na CRITICAL
Software, onde estiveram presentes três turmas do 1.º
Ciclo, das escolas de Taveiro, Ameal e Arzila. o segundo
dia, seguiram-se as apresentações no auditório do
ISEC, reunindo as restantes turmas envolvidas neste
Programa, da EB1 de Quinta das Flores, Bairro Norton
de Matos e Areeiro
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1st Coimbra Aircraft Challenge, uma forma diferente e divertida
de comemorar o Dia da Criança no CAF/CATL ou AEC das escolas
dos Olivais, Coselhas, Póvoa, Espírito Santo das Touregas, Fala,
Areeiro, Bairro Norton de Matos, Qta. das Flores e Solum.

A ESEC foi palco da apresentação dos trabalhos finais elaborados
pelas turmas do 4° ano do Agrupamento Eugénio de Castro, na
Atividade de Enriquecimento Curricular de Iniciação à
Programação.

Portugal esteve no Open de Espanha de Águas Abertas e subiu sete
vezes ao pódio. Entre os atletas portugueses medalhados está
Alexandra Frazão da Academia Desportiva do CASPAE, em
representação da Seleção Nacional Portuguesa. Parabéns pelo
excelente desempenho dos nossos atletas que representaram a
seleção, Ana Rita Queiroz, Alexandra Couto Frazão e Matilde Alves
Florêncio, e ao Paulo Frota que tão bem representou o CASPAE.
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Realizou-se uma viagem à Festa da Cereja, com várias visitas
locais, entre Cinfães e Resende. Caldas de Aregos foi o local
escolhido para almoçar.
Realizou-se uma aula aberta de Tai Chi, no mais recente espaço
do CASPAE, na rua dos Combatentes.

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