
Regressões e Dinâmicas de Grupo

Animações psicológicas

Responsabilidade:
A orientação será feita por pessoa credenciada,  sabendo-se que a própria 
gerente da "Terraços da Beira"  é Psicóloga, podendo apresentar 
o seu diploma.

Objectivo:
Os trabalhos terão como principal função proporcionar um maior 
conhecimento de si e necessariamente um maior Bem-estar.

Metodologia e funcionamento:
Para que as pessoas se relacionam entre si, deverá haver à tarde, um momento 
para proporcionar uma clima mais ameno e de mais con�ança entre as pessoas, 
o qual poderá ser uma caminhada à volta da aldeia, ou/e a visitar as hortas da 
aldeia, para que à noite, que também ela é intimista, se desenvolva a actividade. 
Uma coisa sem a outra não funciona em pleno. 
Deverá haver o momento de stabelecer a con�ança e o momento de fazer a actividade.

Meios 
Qualquer uma das actividades poderá funcionar com trabalhos de grupo, 
meios auditivos, audiovisuais  etc

 Composição:
O grupo não deverá ultrapassar as 15/17 pessoas, masculinas e femininas.

2014

Programação 

Setembro
Dia 27  - Sábado 
Apresentação Pública 
Chanfana, Trouxas de Chanfana, vinho da terra 

Outubro
Dia 11 - Sábado 
Caminhada e Regressão Psicológica:     
Saco de merenda.
Dias 25, 26 - Sábado  e Domingo: 
Passeio Gondramaz;  almoço 
Museu   da  Chanfana e passeio ao Parque Biológico 
da Serra da Lousã

Novembro
Dia 08 - Sábado 
Caminhada das Castanhas: saco de merenda  
Dia09 dom Magusto  e Coser a Broa 
Dia 30 - Domingo 
Abutres T-Shirts ; Chanfana; Fazer Trouxas  de Chanfana

Dezembro
Dia13 - Sábado 
Caminhada e Regressão Psicológica ou    
Dinâmica de Grupo: saco de merenda 2015
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