É com todo o prazer que partilhamos aqui, alguns momentos, que tanto nos
enriqueceram, a todos!
Algumas atividades

1- Desporto
2- Pulseiras
3- T-shirt
4- Origamis
5- Oficina do barro
6- Grafite
7- Pinturas faciais,
8- Expressões/artes
9- Defesa pessoal
10- Peddy Paper
11- Yoga
12- Cinema
13- Colour Run
14- Almoços/agradecimentos/último dia

Terminada esta aventura, aqui ficam registadas algumas considerações:

Todos os alunos foram unânimes que gostaram/adoraram muito estes 8
dias.
•

Testemunhos
- “Não me senti sozinho e descobri coisas novas; o que gostei mais foi a
atividade da oficina do barro e o que gostei menos foi a sessão de
cinema”;
- “Tudo foi bom; o que gostei mais foi do Peddy Paper, gostei de tudo”;
- “Gostei destes dias porque conheci pessoas novas e atividades
interessantes; o que gostei mais foi o Peddy Paper e o filme; o que não
gostei tanto foi a plantação e da dança, foi tudo muito simples”;
- “Foi uma coisa nova, gostei de tudo”;

-“Foram dias divertidos, estar com os amigos, fazer atividades
diferentes/divertidas, atividades ao ar livre,”;
- “O que gostei mais foi a Oficina do barro, comida, grafite, peddy paper,
pipocas/algodão doce, Colour Run”;
- “O que não gostei tanto, foi a plantação, o filme e os balões”.

REFLEXÃO E PARTILHA FINAL

Os nossos agradecimentos especiais às jovens da Casa da Juventude de
Guimarães, a cada assistente operacional, professores, alunos, juntas de
freguesias, Teach For Portugal e a todos os que estiveram envolvidos, quer
direta ou indiretamente, neste desafio!

A parceria, a inclusão, a articulação e a entrega fazem a diferença! Não
esquecer a importância da partilha, da reflexão, da alegria e do espírito crítico!

Foi desafiador para todos nós, estes 8 dias. Porém, quando podemos
contar com a compreensão e apoio de todos, o trabalho torna-se mais leve e
realizável!
Em Abação foi/é possível sonhar, abrir horizontes e realizar desejos …

Um bem-haja a todos, pela incrível participação, apoio, disponibilidade e
imenso empenho, nestes últimos dias de junho, nada melhor para o
encerramento do ano letivo!
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