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6.1. Projeto “Sábados no CADIn” 
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PROJETO DE ESTÁGIO 
 
 

Introdução 
 
O projeto "Sábados no Cadin" insere-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado em 
Reabilitação Psicomotora, realizado no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil 
(CADIn). 
Este projeto surge como um desafio proposto às estagiárias de modo a trazerem algo 
diferente à instituição, envolvendo a população apoiada nos núcleos das Perturbações do 
Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e no núcleo da Dislexia e Outras Dificuldades 
de Aprendizagem. O projeto dirigiu-se a estes núcleos em específico, uma vez que 
representam os núcleos onde as estagiárias estavam inseridas, podendo contar com o 
apoio dos membros desses núcleos. 
Nestes dias, pretende-se criar um ambiente de partilha, cooperação e interação social 
onde as crianças podem realizar diversas atividades lúdicas em contexto de grupo. 
 
 
Caracterização da Instituição 
 
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIn) é uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS), de utilidade pública. O grande objetivo deste centro prende-
se com a integração de indivíduos com Perturbações do Desenvolvimento na 
comunidade, incluindo as escolas e as famílias, exercendo ações pedagógicas e 
terapêuticas (CADIn, 2005; Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003). A sua missão 
é não só ajudar na integração da criança com Perturbação do Desenvolvimento na 
comunidade, mas também no estudo do desenvolvimento infantil, estimulando a atividade 
intelectual em crianças na pré-primária, primária e adolescentes com um 
desenvolvimento convencional (Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003).  
O CADIn pretende ser o mais abrangente e especializado possível, tendo uma equipa 
multidisciplinar que abrangem as áreas de pediatria do desenvolvimento, neuropediatria, 
pedopsiquiatria, reabilitação psicomotora, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 
da fala. Na área do neurodesenvolvimento, esta instituição atende indivíduos com 
dificuldades de aprendizagem e atrasos na aquisição das competências psicomotoras, 
desde a infância à idade adulta. Assim, promoveram-se abordagens clínicas e 
instrumentos de avaliação e intervenção de diagnóstico e acompanhamento até à idade 
adulta (CADIn, 2005 & 2011).  
Em termos da avaliação técnica, esta exige que se tenham profissionais com 
competências em áreas específicas abrangendo diversas perturbações, que vão desde a 
Dislexia e a Hiperatividade ao Espectro do Autismo e os Défices Cognitivos (CADIn, 
2005). 
 
 
Enquadramento teórico 
 
"O brincar é uma característica inerente aos seres humanos" (Almeida & Shigunov, 2000, 
p. 1). 
A atividade lúdica é a principal atividade da infância, não só pelo tempo despendido pela 
criança mas também pela influência desta atividade no desenvolvimento e socialização 
infantis que darão a oportunidade de novas descobertas (Cordazzo & Vieira, 2007; 
Almeida & Shigunov, 2000). Este tipo de atividade possui benefícios emocionais, 
intelectuais e culturais que influenciarão o adulto e a sua capacidade de obter êxito no 
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trabalho, pois estas duas relacionam-se com as necessidades intrínsecas do ser humano 
(Almeida & Shigunov, 2000). 
Segundo Vygotsky (1991, citado por Cordazzo & Vieira, 2007, p. 93), "a brincadeira cria 
as zonas de desenvolvimento proximal e [...] proporcionam saltos qualitativos no 
desenvolvimento e na aprendizagem infantil". A partir dos 6/7 anos, a criança começa-se 
a interessar por jogos com regras de caráter cooperativo que promovem a socialização 
desde esta idade até à fase adulta (Almeida & Shigunov, 2000). 
 
 
Descrição do Projeto 
 
Pretende-se realizar dois sábados temáticos, com atividades lúdicas direcionadas para 
crianças com Perturbações do Desenvolvimento do e da Aprendizagem, acompanhadas 
no CADIn nos núcleos das Perturbações do Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e 
da Dislexia e outras Dificuldades de Aprendizagem. 
Este projeto terá lugar no auditório do CADIn, entre as 9h30 e as 17h00 nos dias 24 de 
Março e 21 de Abril, do presente ano. As atividades serão divididas em dois tempos, com 
intervalos entre as 10h30 e as 11h, e as 15h30 e as 16h00. O período de almoço está a 
cargo dos pais e realiza-se entre as 12h30 e as 14h00.  
Os pais e irmãos das crianças poderão fazer parte da iniciativa, estando presentes e 
acompanhando a criança. 
As atividades a desenvolver foram pensadas de acordo com as características da 
população. Tais atividades baseiam-se em temas como a música, a dança, histórias e 
trabalhos manuais, entre outros. 
 
 
Divulgação 
 
Com o intuito de divulgar o programa aos pais e às crianças, realizar-se-ão panfletos 
informativos que serão colocados na receção do CADIn. Também serão passados esses 
mesmos panfletos para as técnicas dos núcleos onde as estagiárias se inserem, de forma 
a poderem passar a informação às crianças que acompanham e aos respetivos pais. Da 
mesma forma, as estagiárias transmitirão a informação aos pais e crianças com os quais 
têm contacto, no final das sessões. Por último, a divulgação passará também pela 
internet, através do Facebook do CADIn. 
 
 
Objetivos 
 
Este projeto tem como principais objetivos a promoção da cooperação, entreajuda e 
interação social entre os participantes, partindo de atividades lúdicas baseadas em 
diversas formas expressivas. Pretende-se criar um espaço onde a criança se sinta 
confortável, segura e com confiança para interagir com o outro. 
 
 
População 
 
Pretende-se formar dois grupos distintos, cada um com um máximo de oito crianças. Um 
dos grupos será destinado a crianças com idades compreendidas entre os quatro e os 
sete anos, e o outro grupo destinado a crianças na faixa etária dos oito aos doze anos.  
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Plano das atividades 
 
Planeamento das Atividades – 24 de Março 
População dos quatro aos sete anos 
 

9
h
3
0
-1

0
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Plasticina: (15min) 
- Em círculo, fazer a figura em plasticina que foi previamente 
demonstrada em plasticina e no cartão 

Plasticina 
Cartões com 
figuras 

Dança das Mãos: (10min) 
- Coloca-se uma música agitada, e as crianças dançam aos 
pares de mãos dadas. Depois dançam 4 a 4 e no fim, todos 
numa roda 

Música agitada 

1
1
h
 –

 1
2
h
3
0
 

Avião Maluco: (20min) 
- Formar duas filas, frente a frente, com um arco no meio (o 
arco contém 8 objetos) 
- o último elemento de cada fila, tem que contornar o espaço 
do jogo, realizando o percurso: 
(1) Percorrer o banco sueco, (2) saltar pelo arcos, (3) passar 
pelos bastões, (4) saltar no trampolim, (5) lançar a bola 
- Quando chegarem novamente à sua fila, têm de passar por 
baixo das pernas dos outros jogadores e chegar ao meio, 
retirando um objeto do arco 

Fita para o chão 
Bola 
Arcos 
Banco Sueco  
Trampolim 
Bastões 
Pinos 
Cesto 
Objetos 

Bola Dançante: (10min) 
- Em círculo, as crianças agarram todas no lençol que 
contém a bola 
- Ao som da música, movimentar o lençol sem deixar cair a 
bola 

Bola 
Lençol 
Música calma e 
agitada 

Mexe o Corpo: (20min) 
- Dançar ao som da música 
- Quando esta parar, é dada uma instrução seguida de 
demonstração, todas as crianças têm que reproduzir o 
pedido 

Música 

 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Acordar: (5min) 
- Deitados no chão, fazer os movimentos, como se 
estivessem a acordar 
- É dada a instrução de e.g. mexer a cabeça, os braços, as 
pernas, … até se levantar 

Música de fundo 
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Orquestra: (30min) 
- Ao sinal, as crianças fazem barulho com as mãos e/ou pés, 
parando ao sinal de Stop 
- Divide-se em 3 grupos, e repete-se o procedimento 
- Depois, pede-se que ada um vá buscar um instrumento e 
que toque ao sinal e para ao Stop 
- Alguém (o “Maestro”) faz uma sequência de sons que todos 
vão ter que imitar em conjunto – todas as crianças fazem de 
“Maestro” 

Sinal de Stop 
Instrumentos 

Construção do Boneco: (20min) 
- Divididos em 2 grupos, cada grupo escolhe um elemento 
para fazer o contorno do corpo e depois todos acrescentam 
os pormenores, pintam, etc. 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

Shake Shake Shake: (20min) 
- Dançar livremente ao som da música 
- O “Rei” manda depois dançar de uma dada maneira, 
demonstrando 
- Os restantes têm que seguir o “Rei” e imitá-lo 
- Todos têm oportunidade de ser o “Rei” 

Músicas 
Chapéu do “Rei” 

1
6
h
-1

7
h
 

Construções: (20min) 
- Com os materiais disponíveis, realizar uma construção 
livremente 

Canetas, lápis, 
tesoura, cola, 
papel colorido, 
blocos de 
espuma, palitos, 
rolos 

Cartaz: (30min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 

Planeamento das Atividades – 21 Abril 
População dos oito aos doze anos 
 

9
h
3
0

-1
0
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 

Encontra o teu Canto: (15min) 
- Cada canto da sala tem um cartão com uma cor – amarelo, 
vermelho, azul e verde; 
- Cada criança tem colado na testa um círculo com uma 
dessas cores, mas não sabe qual é; 
- Elas têm que ir para o canto correspondente à cor que têm, 
pedindo informações umas às outras, sem falar. 

Cartões de cores 
amarelo, 
vermelho, azul e 
verde 
Círculos de cores 
amarelo, 
vermelho, azul e 
verde 
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Cadeira Humana: (15min) 
- As crianças encontram-se em roda, sentadas nas cadeiras; 
- São feitas várias perguntas, e.g. “Quem mora em Lisboa?”, 
“Quem gosta de chocolate?”, “Quem tem irmãos?”, etc; 
- As crianças que responderem positivo, levantam-se e 
sentam-se na cadeira à direita, caso a cadeira esteja 
ocupada, a criança senta-se ao colo da outra. 

Cadeiras 

1
1
h
 –

 1
2
h
3
0
 

Avião Maluco: (20min) 
- Formar duas filas, frente a frente, com um arco no meio (o 
arco contém 8 objetos) 
- o último elemento de cada fila, tem que contornar o espaço 
do jogo, realizando o percurso: 
(1) Percorrer o banco sueco, (2) saltar pelo arcos, (3) passar 
pelos bastões, (4) saltar no trampolim, (5) lançar a bola 
- Quando chegarem novamente à sua fila, têm de passar por 
baixo das pernas dos outros jogadores e chegar ao meio, 
retirando um objeto do arco 

Fita para o chão 
Bola 
Arcos 
Banco Sueco  
Trampolim 
Bastões 
Pinos 
Cesto 
Objetos 

Toca e Cola: (15min) 
- As crianças estão espalhadas pela sala e dançam ao som 
da música. 
- Quando a música para, é-lhes data uma instrução, e.g. 
“Braço direito com braço direito”, “Cabeça com cabeça”, e 
duas as duas as crianças têm que realizar o pedido. 

Músicas 

Robot: (30min) 
- Uma criança faz de “robot” e encontra-se no meio de um 
caminho que tem alguns obstáculos, e tem que chegar a uma 
das pontas onde se encontra um objeto que tem que 
apanhar. 
- As outras crianças encontra-se à volta e vão dar as 
indicações para  o “robot” chegar ao objeto, através de 
códigos que são previamente combinados entre todas, e.g. 
braços abertos para andar para a frente; bater palmas para 
andar para a direita, etc. 

Cordas 
Pinos 
Objeto 

Eu Fui…: (20min) 
- As crianças estão em roda, sentadas em cadeiras. 
- É dito que se vai construir uma história e que começa por 
“EU fui…” 
- Uma das crianças continua a história e assim por diante. 

- 

 

1
4
h
 –

 1
5
h
3
0
 

Atividades Material 

Dinâmica dos Crachás: (10min) 
- Escrever o nome e desenhar; 
- Tirar do saco um cartão e ir à frente buscar o seu cartão e 
dizer algo que gosta 

Crachás + fios 
Canetas, lápis 
Saco 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Profissionalizante 2011/2012 – CADIn 

 186 

A Cobra: (10min) 
- As crianças encontram-se de mãos dadas e em forma de 
meia lua, de modo as pontas não se tocarem. 
- Durante 1 minuto, a criança que é “cabeça” da cobra tem 
que apanhar a criança que está na outra ponta, que é o 
“rabinho”. 
- Caso a criança não consiga, coloca-se outra em primeiro 
lugar. 

Música de fundo 

Orquestra: (30min) 
- Ao sinal, as crianças fazem barulho com as mãos e/ou pés, 
parando ao sinal de Stop 
- Divide-se em 3 grupos, e repete-se o procedimento 
- Depois, pede-se que ada um vá buscar um instrumento e 
que toque ao sinal e para ao Stop 
- Alguém (o “Maestro”) faz uma sequência de sons que todos 
vão ter que imitar em conjunto – todas as crianças fazem de 
“Maestro” 

Sinal de Stop 
Instrumentos 

Construção do Boneco: (20min) 
- Divididos em 2 grupos, cada grupo escolhe um elemento 
para fazer o contorno do corpo e depois todos acrescentam 
os pormenores, pintam, etc. 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

Conta Certa: (15min) 
- É dito às crianças que no chão só pode estar no chão um 
dado número de mãos, pés e rabos. 
- Elas têm que arranjar estratégias para concretizar o pedido. 

Música de fundo 

1
6
h
-1

7
h
 

Shake Shake Shake: (20min) 
- Dançar livremente ao som da música 
- O “Rei” manda depois dançar de uma dada maneira, 
demonstrando 
- Os restantes têm que seguir o “Rei” e imitá-lo 
- Todos têm oportunidade de ser o “Rei” 

Músicas 
Chapéu do “Rei” 

Cartaz: (30min) 
- Colorir o papel de cenário que tem o nome CADIn 
desenhado 
- Escreverem o nome deles, fazerem as mãos, desenhos 
livres, etc… 

Papel de Cenário 
Canetas, lápis, 
tesouras, cola, 
papel colorido 

 
 
 
Recursos Necessários 
 
 
 Recursos humanos 
 
Para o funcionamento do projeto serão necessários voluntários para acompanhar as 
crianças, além das duas estagiárias do CADIn. Estes voluntários virão do Mestrado em 
Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana e ajudarão na 
monitorização das atividades, acompanhando as crianças ao longo das mesmas. Com 
antecedência, ser-lhes-á explicado o plano das atividades e fornecida informação acerca 
das crianças que participarão no projeto. 
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 Recursos materiais 
 
Serão requisitados materiais necessários às atividades na Faculdade de Motricidade 
Humana, sendo que outros serão elaborados pelas estagiárias.  
 
 
 Recursos Logísticos 
 
As atividades terão lugar no auditório do CADIn. 
 
 
Organização do projeto 
 
A concretização das atividades com as crianças estará sob a responsabilidade das 
estagiárias curriculares do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da FMH e contará com 
a ajuda de voluntários que frequentem o mesmo Mestrado. Juntos, garantirão a 
coordenação de todas as atividades assim como a preparação do material antes da 
concretização das mesmas. Algum do material será fornecido pelas estagiárias, enquanto 
outro será requisitado na Faculdade de Motricidade Humana. 
 
 
Avaliação do projeto 
 
A avaliação do projeto, no grupo dos quatro aos sete anos será feita mediante a colagem 
de smiles alusivos a sentimentos (feliz, indiferente e triste). No grupo dos oito aos doze 
anos, a avaliação será feita pelo preenchimento de uma checklist. Estas avaliações 
realizar-se-ão no final de cada atividade. 
Para ambos os grupos, será pedido aos pais que preencham um questionário que tem 
por objetivo recolher a opinião destes acerca da iniciativa em si isto é, o impacto que teria 
na vida do quotidiano se tal iniciativa fosse prolongada por todos os sábados, a 
importâncias deles participarem com os seus filhos num contexto lúdico e a possibilidade 
de transporem as atividades para o ambiente familiar. 
 
 
Fatores externos 
 
Existem alguns fatores que poderão condicionar a realização deste projeto, tais como as 
disponibilidades do auditório do CADIn e dos pais.  
 
 
Reflexão 
 
Apesar do grande interesse mostrado pelos pais, de terem levado panfletos e de terem 

pedido informações na receção, a concretização das inscrições não chegou a ser 

suficiente para a realização do projeto. Assim, o maior obstáculo à concretização do 

mesmo foi a incompatibilidade da agenda dos pais. 
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ANEXOS 

Panfletos 
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Ficha de avaliação do grupo dos 4 aos 7 anos 
 

Nome ____________________________________________  Idade _____ anos 
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Ficha de avaliação do grupo dos 8 aos 12 anos 
 

Nome ____________________________________________  Idade _____ anos 
 

Atividade 

 
Gostei 

 
Gostei mais ou 
menos 
 

Não  
gostei 
 

    

    

    

    

    

    

    

 
  

http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
http://www.google.pt/imgres?q=pouce&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=561&tbm=isch&tbnid=mTLRsFfEiTOXdM:&imgrefurl=http://www.caribeboat.com/index.php?id=13&lng=eng&docid=nW-xb0jOwAalyM&imgurl=http://www.caribeboat.com/userfiles/image/ok pouce.jpg&w=225&h=225&ei=Xp3IT7P9OsO1hAfbi8X1Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=2&dur=765&hovh=180&hovw=180&tx=103&ty=100&sig=108382392233536950359&page=5&tbnh=177&tbnw=153&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:76,i:238
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Questionário de avaliação dos pais 
 

 
Pai/Mãe da criança ____________________________ com a idade _____________ 

 

 
1) Esta iniciativa teria impacto positivo, caso se prolongasse por mais sábados? 
 

 Sim 

 Não 

 
 1.1) Se sim, qual(ais) seria(m) esse(s) impacto(s)? 
 

 Oportunidade de lazer do seu filho 

 Mais tempo livre para si 

 

 
Outros: __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 

 
2) Caso tenha participado nas atividades, responda às seguintes questões: 
 
 2.1) Acha que poderá reproduzir algumas das atividades em casa, com o seu 
filho? 
 

 Sim 

 Não 

 
  2.1.1) Porquê? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 2.2) Que importância atribui ao facto de participar com o seu filho nas atividades? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Consentimento informado 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade 

de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar o consentimento para a 

participação do/da seu/sua filho/a no nosso projeto "Sábados no CADIn", realizado no 

auditório do CADIn no dia 24 de Março. Este projeto tem por objetivo a concretização de 

atividades lúdicas que proporcionem, à criança, momentos de lazer, cooperação e 

partilha num ambiente promotor da interação social. 

 

Informações 
 

 
As estagiárias responsáveis pelo projeto têm a informar que é da responsabilidade dos 

pais: 

- Assegurar as deslocações até ao CADIn; 

- Providenciar os lanches da tarde e da manhã (a realizar no CADIn) e o almoço das 

crianças. 

O plano das atividades a realizar pode sofrer alterações, caso as estagiárias entendendo 

serem necessárias. 

 

 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                     ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  
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Consentimento informado 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade 

de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar o consentimento para a 

participação do/da seu/sua filho/a no nosso projeto "Sábados no CADIn", realizado no 

auditório do CADIn no dia 21 de Abril. Este projeto tem por objetivo a concretização de 

atividades lúdicas que proporcionem, à criança, momentos de lazer, cooperação e 

partilha num ambiente promotor da interação social. 

 

Informações 
 

 
As estagiárias responsáveis pelo projeto têm a informar que é da responsabilidade dos 

pais: 

- Assegurar as deslocações até ao CADIn; 

- Providenciar os lanches da tarde e da manhã (a realizar no CADIn) e o almoço das 

crianças. 

O plano das atividades a realizar pode sofrer alterações, caso as estagiárias entendendo 

serem necessárias. 

 

 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                     ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  
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Pedido de colaboração 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade 

de Motricidade Humana, vimos por este meio solicitar a sua colaboração no projeto de 

estágio "Sábado no CADIn", a realizar no auditório do CADIn. Trata-se de dois sábados, 

dias 24 de Março e 21 de Abril, em que serão apresentadas atividades lúdicas a crianças 

acompanhadas no CADIn, com o objetivo de lhes proporcionar momentos de lazer, 

cooperação e partilha num ambiente promotor da interação social. A sua colaboração na 

monitorização das atividades que lhe seriam previamente apresentadas seria, para nós, 

uma mais-valia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratas pela sua colaboração e com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

        _______________________________                     ________________________________ 

                      (Sónia Gaio)                                                    (Susana Santos)  

 
 
 
 


