
  Nos dias 3, 4, 5 e 6 de Maio realizaram-se as atividades come-
morativas do Dia Mundial da Higiene das Mãos, que tiveram lugar 
na Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração 
de Milreu, em Estoi. 
As atividades consistiram na realização de ações de sensibilizações 
para utentes, familiares e profissionais, e na elaboração de um mural 
com as opiniões dos utentes, fotografias e carimbagem de mãos. 
Foi uma atividade importante para a consciencialização de todos 
acerca dos hábitos cruciais de higiene das mãos, que previne a trans-
missão de germes e infeções. 
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 TAA— Terapia Assistida por Animais 

      A PRAVI desenvolve o seu trabalho na área da 
Proteção de Animais Vítimas de Abandono e Maus 

Tratos, a par do desenvolvimento de um programa de 
Terapia Assistida com Animais a Crianças e Idosos.  

A TAA tem o objetivo de promover o desenvolvimen-
to físico, psíquico, cognitivo e social dos utentes, promovendo o 

seu bem-estar, autoestima e comunicação.  
No dia 25 de Maio realizou-se na UCCI Milreu uma sessão 
que contou com a presença dos utentes da unidade, que 

receberam efusivamente a Drª Sandra Cristina 
(Terapeuta de TAA da PRAVI) e as terapeutas caninas 
Jamaica, Nina e Noa, a quem deixamos o nosso sincero 

agradecimento. 
https://www.facebook.com/Pravi-Faro-Nucleo-de-TAAs 
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No dia 17 de Junho realizou-se, na UCCI Milreu, pelas 15h, o Arraial dos 
Santos Populares. 
Uma festa cheia de animação e boa disposição que contou com a 
presença de outras instituições (Centro Cultural e Social de Sta. Bár-
bara de Nexe e Casa de Repouso Quinta da Bemposta), de ex-
utentes, familiares e amigos. 
Destacam-se as diversas atuações: As crianças do ATL “Os Vivaços”, 
com a sua coreografia em andas; Os utentes da Unidade que canta-
ram e tocaram a música “Cantigas da Rua”, com os instrumentos que 
construíram; O trio de Fado, clarinete e guitarra, constituído por um 
familiar e amigos de um utente; E ainda o grupo de marchas popula-
res da Casa do Povo de Moncarapacho.  
Sem o contributo de todos não teria sido possível proporcionar um dia 
tão especial e significativo aos nossos utentes. 
O sucesso desta festa também se deve à vossa participação. 
A todos o nosso sincero e profundo agradecimento! 
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FARO 
- Creche 

- Jardim de Infância 
- ATL 

 MONTENEGRO 
- Creche 

- Jardim de Infância (Nova 
Valência!) 
OLHÃO 
- Creche 

- Jardim de Infância 

Atividades do centro infantil de Olhão: 
7 de Junho – Teatro “O Monstro das Cores”: 17h, refeitório do Centro Infantil;  

17 de Junho – Festa de Finalistas: 17h, espaço exterior do Centro Infantil; 

20 de Junho – Ação de sensibilização para os pais: “Cuidados com o sol” – 

19h, refeitório do Centro Infantil; 

22 de Junho – Festa da Música: 16h, refeitório do Centro Infantil; 
23 de Junho – Festa da Ginástica: 16h, pavilhão do Ginásio Clube Olhanense. 

Atividades do centro infantil de Montenegro: 
1 de Junho - Comemoração do "Dia da Criança": 
(manhã) Dramatização da história "O coelhinho branco e a cabra ca-
brez", grupo de crianças do Jardim Infância; 
(tarde) Festa com música ao vivo para crianças e pais. 
18 de Junho - Festa de encerramento do ano letivo, com piquenique na Fon-
te Férrea; 
23 de Junho - Formação: "Alimentação e relação 
com a fala"; 
24 de Junho - Comemoração dos Santos Popula-
res: desfile das marchas (por salas) com acompa-
nhamento de uma acordeonista. 


