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O CASPAE volta a ser membro externo cooptado no
Conselho Geral do Agrupamento Coimbra Sul para o
quadriénio 2018-2022. Pelo segundo mandato consecutivo
a Direção agradece o reconhecimento e confiança na
instituição.
O CASPAE, consciente da importância da capacitação da
sua equipa, promoveu mais uma ação de formação
desenvolvida pela Stone Soup e que permitiu identificar
estratégias para potenciar o desenvolvimento desta IPSS ao
serviço da comunidade.
O Projeto ExoBike, com coordenação do Professor Luís
Roseiro do ISEC e do qual o CASPAE é parceiro, foi
apresentado no 8th World Congress of Biomechanics em
Dublin. Este importante projeto permite, nomeadamente,
apoiar a reabilitação física e a locomoção de doentes de
Parkinson e Alzheimer.
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O CeAMatE esteve no Alma Shopping, numa mostra de ofertas do
ISEC. Esta oferta formativa complementar de apoio aos alunos
inscritos no ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra é
desenvolvida graças à parceria entre este o Instituto e o CASPAE.

As Águas do Centro Litoral, que apadrinharam uma turma da EB1
do Areeiro para o desenvolvimento do programa Scratch on Road,
já conta com o resultado desta feliz parceria no seu site.
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Durante o mês de julho, os CAF/CATL desenvolveram um leque
diversificado de atividades com as crianças que usufruem deste
serviço. Além das várias saídas dos centros, para a realização de
visitas a diferentes locais, as crianças contaram com a criatividade
dos monitores e a boa vontade de muitos profissionais de diversas
áreas que, amavelmente, colaboraram com o CASPAE no
desenvolvimento de atividades enriquecedoras.

Alexandra Couto Frazão, atleta da Academia Desportiva do
CASPAE, esteve em Helsínquia, na Finlândia, onde participou nos
Campeonatos da Europa de Juniores e obteve a melhor
classificação feminina de todas as atletas portuguesas presentes.
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A Câmara Municipal de Coimbra, o projecto Trampolim E6G e a
Fila K Cineclube organizaram o Ciclo Cinema ar livre no
Planalto do Ingote com sessões de cinema nos dias 19, 20 e 26.
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O Projeto Limites Invisíveis recebeu dois representantes da
Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, que vieram conhecer
de perto as ofertas educativas, formativas e de consultoria.

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