CENTRUM F Centro de
Solidariedade
Social de Fornos
Endereço:
LUGAR DA CÊPA FORNOS
4550-360 CASTELO DE PAIVA
CONTACTOS:
Móvel 916842543
Email: centrum-f@sapo.pt

Fundada a 31 de Março de 2004 presta
apoio a Comunidade através dos seguintes
serviços:
AAAF - Atividades de Animação e de Apoio a Família para crianças, na faixa etária dos 3 aos 6 anos de
idade, que frequentam o Pré-Escolar. Consideramse atividades de animação e de apoio à família as
que se destinam a assegurar o acompanhamento
das crianças na educação pré-escolar antes e ou
depois do período de atividades educativas e
durante os períodos de interrupção destas atividades.
AEC’s - Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico para crianças
na faixa etária dos 6 aos 10 anos. O Programa de
Atividades de Enriquecimento Curricular visa complementar, de forma lúdica e pedagógica, o tempo
extra curricular de permanência das crianças na
escola, contribuindo para o seu desenvolvimento
educativo . Na EB1 da Cêpa estão em funcionamento como Atividade Física e Desportiva, Inglês e
Lúdico - Expressiva.
Refeições Escolares - para as crianças que frequentam o Jardim de Infância de Fornos e a EB1 da
Cêpa.
Estes serviços de Apoio a Infância são executados por esta Instituição através de Protocolo de
Colaboração com o Município de Castelo de Paiva.

Cantinho dos Séniores

Serviço de Refeições e Catering

No ano 2013 tentando recuperar-se o que foi

Através de uma candidatura a Medida de Emprego
“Empresas de Inserção” demos inicio, em Fevereiro

um dos primeiros serviços/atividades desta
Instituição criou-se o “Cantinho dos Séniores”. Espaço de Convívio destinado a População Sénior com Atividades de Animação promovendo-se o Envelhecimento Ativo. A

Jun-

ta de Freguesia de Fornos é Promotora
deste Projeto sendo a nossa Instituição a Executora do mesmo. Funciona nas instalações da
Junta de Freguesia de
Fornos no período
das 14h00 - 17h00.

de 2011, ao projeto Serviço de Refeições a Comunidade por um período de 7 anos. Este projeto permite a
integração de 5 trabalhadores por ciclos de 2 anos ou 2
anos e meio tendo-se privilegiado a contratação de
pessoas residentes na freguesia de Fornos.
Esta Empresa de Inserção disponibiliza a Comunidade
refeições e seus derivados a preços mais baixos apostando-se na qualidade e requinte nos serviços de catering que são contratados.
Com a execução deste projeto permite-nos a exploração do Bar da Academia de Musica de Castelo de Paiva
e da Piscina do Castelo.

É assegurado pelo Centrum F o desenvolvimento das

Fazemos ainda serviços de catering conforme

atividades, por plano de atividades, assim como o

as necessidades do cliente por orçamento

transporte e lanche.

detalhado. Nestes poderão estar incluídos a

São objetivos deste Projeto:

decoração do espaço, equipamento e anima-

- Promover o bem-estar social numa convivência sã e

ção. São vários os eventos em que poderá con-

num ambiente saudável, minimizando o efeito dos

tar com um serviço de qualidade num almoço

problemas;
- Fomentar as relações interpessoais a fim de evitar o
isolamento;
- Melhorar as condições de vida para que se sintam
física e mentalmente capazes de viverem com uma
certa autonomia e independência;
- Proporcionar momentos de lazer por forma à manutenção do bem-estar biopsicosocial;
- Ajudar o Idoso a sentir-se útil e válido no conjunto
cultural onde vive.

ou jantar de convívio, festas de aniversario,
casamento ou batizado.

