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Tempos de Pandemia, tempo de
oportunidades para todos.
Aproveitando o contexto favorável à
digitalização e desburocratização das
tarefas, os Serviços Sociais já estão a
permitir a validação das inscrições
através da inserção de password,
evitando-se o preenchimento de uma
autorização de débito por cada
atividade. O único documento que
precisa de preencher, será a
denominada autorização de débito
genérica, aquando da primeira vez
que faça uma inscrição. Depois desse
preenchimento, todas as outras
inscrições podem ser validadas
através da autorização digital. Melhor
no tempo, menos burocracia, e
ecologicamente responsável.
Até breve e muita saúde…
Nuno Gonçalves

CONVERSAS DE FOTOGRAFIA
E
AULAS DE VIOLA | ONLINE
As Aulas de Viola e Conversas de
Fotografia Online registam aderentes
de todo o país
Aproveitando as novas tecnologias e
em face das limitações geográficas e
de mobilidade existentes temos
vindo a promover o acesso à cultura
através dos meios digitais.

Os participantes (8) oriundos
de diversas localizações
(Lisboa, Açores, Aveiro,
Porto) têm aproveitado para
desenvolver
as
suas
habilidades musicais e na
escolha da melhor imagem
para fotografar. Para futuro
fica mais um canal de
distribuição das propostas
dos SSMG, talvez aquele
que é mais equitativo e
democrático.

PEDAGOGIA EM TEMPOS DE
COVID-19
Apesar das restrições, nos seus tempos livres e
em todas as circunstâncias, aproveite para
fazer coisas de que gosta e cuide de si
e dos seus:
➢ Ouça música, cante e dance;
➢ Faça atividade física ou exercícios mentais;
➢ Veja um filme, série ou documentário;
➢ Leia um livro ou escreva uma crónica;
➢ Fale com amigos e familiares por telefone;
➢ Faça cursos de línguas ou culinária online;
➢ Dê azo à sua imaginação e rentabilize o seu
tempo da melhor forma.
Lembre-se que é um agente de saúde pública…
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