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Dia das Mães
O CAPS AD III confeccionou flores suculentas para presentear as Mamães. Juntamente com seus
usuários e colaboradores preparou uma homenagem as Mães, confeccionando cartazes com
"adjetivos" simbolizando o significado da palavra "MÃE". Obrigado a todos pela colaboração, que
mesmo não podendo reunir as Mamães, não deixaram de expressar o que elas representam.
Parabéns Mamães pelo seu dia!

#TBT: Dia das Mães 2018 e 2019

LIVE CAPS AD III

Em alusão ao Junho Paraná sem Drogas o CAPS AD III - Regional realizou no dia 18/06, uma LIVE sobre o
tema: "Dependência Química em Tempos de Pandemia", com Psicólogo Eduardo Guerreiro, Pedagoga
Samantha Rodrigues e Educadora Física Ana P. Felipetto. Agradecemos a participação de todos, a LIVE ficou
salva na página do Facebook CAPS AD III.
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18 de Maio – Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Em alusão ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio, usuários e
colaboradores do CAPS AD III, afixaram cartazes na Avenida Macali com frases referentes ao
tema e distribuíram banners ao longo do muro no Projeto Meu Campinho!

DICA CAPS AD III:

OFICINAS TERAPÊUTICAS
Atividade Educadora Física -Jogo das
cores
Objetivo: trabalhar coordenação motora,
consciência corporal, lateralidade,
percepção visual e auditiva, equilíbrio,
atenção e concentração.

OFICINAS TERAPÊUTICAS
Atividade Pedagoga - FAMÍLIA

Minha família para mim, foi e sempre será meu porto
seguro. Meus pais sempre me incentivaram em todas as
minhas escolhas e sempre estiveram do meu lado.
Foi uma grande decepção para eles quando cai no
mundo do vício, mas levantei minha cabeça, assumi
meus erros, mudei minha vida e minha rotina e hoje eu
sei que eles se orgulham de mim. Minha filha que é a
pessoa que eu mais amo na minha vida tem dois
aninhos e me ensina todos os dias coisas novas, minha
maior motivação ao levantar todos os dias é saber que
ela depende de mim e que eu sempre vou ser o maior
exemplo pra ela, como meu pai sempre foi para mim.
Então família é a base de tudo e de todos, por mais que
tudo dê errado, nossa família estará ali de braços
abertos.
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