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TÉCNICOS DO CASPAE
DO CASPAE RECEBEM
FORMAÇÃO EM
CORFEBOL

No dia 2 de dezembro a Federação
Portuguesa de Corfebol promoveu
uma formação de Corfebol em
Penela, na qual o CASPAE esteve
representado por alguns dos seus
professores de Educação Física. O
Objetivo da Formação é dotar os
nossos técnicos de mais
conhecimentos para que possam
continuar a dinamizar a
modalidade da melhor forma
possível.

PROJETO TRAMPOLIM
E7G NA VISÃO

A exposição “Reclus@ 008”,
criada pelo Projeto Trampolim
(financiado pelo Programa
Escolhas), dá eco aos problemas
das crianças com pais presos e é
notícia na Revista Visão.

https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/
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TRAMPOLIM E7G
PROMOVE WEBINAR
'ECOS DA
INVISIBILIDADE :
DIREITOS DAS
CRIANÇAS COM PAIS

PROJETO QUINTAAL

RECLUSOS'

CELEBRA CONTRATO DE

O evento teve por objetivos
apresentar o Núcleo de Intervenção
Infanto Juvenil (de Coimbra, e as
metodologias de diagnóstico
participativo aplicadas e resultados
obtidos no âmbito do trabalho
desenvolvido para análise e reflexão
em torno de problemáticas
identificadas: problemas relacionais
e emocionais de crianças e jovens
com pais (pai e mãe) reclusos e o
ciclo intergeracional da reclusão.
Foi também inaugurada a exposição
fotográfica Reclus@ 008, criada por
8 crianças e jovens com pais
reclusos, no seguimento da
dinamização de um PhotoVoice.
Entre os oradores, de elevado
reconhecimento nacional, esteve
Peter Smith, Professor de Sociologia
do Direito na Universidade de Oslo,
Noruega

PARCERIA E REALIZA
1.

ª

SESSÃO DE

CAPACITAÇÃO

No âmbito do projeto QuintAAL,
procedeu-se à celebração dos
contratos, com todos os parceiros
do QuintAAL (CASS, CASPAE,
CPBESA e CSCPSMB) e com a
entidade adjudicatária Crazy Ones
Studio, Lda., concluindo assim o
processo de concurso público.
A 1ª Sessão de Capacitação do
projeto QuintAAL, sobre os
equipamentos, realizou-se dia 14 de
dezembro, com representantes de
todo o Consórcio QuintAAL (CASS,
CASPAE, CPBESA e CSCPSMB).

https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/

