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Parque Infantil requalificado

Author : isabel

O Parque Infantil, situado na Rua 5 de Outubro, nº 2, em Góis reabriu ao público após obras de
requalificação promovidas pela Junta de Freguesia local, entidade responsável pela sua manutenção.
Entretanto e de acordo com nota informativa da Junta, “recentemente notou-se a necessidade de uma
intervenção mais profunda, nomeadamente no que concerne ao cumprimento da legislação em vigor”,
pelo que, sublinha, “toda a estrutura foi substituída, com a excepção de um carrossel com cavalinhos,
tendo mesmo assim este último sofrido a colocação de um piso rotativo em conjunto com a estante
estrutura, de forma a evitar quedas e possíveis lesões”. A mão-de-obra ficou unicamente a cargo dos
colaboradores da Junta de Freguesia, tendo todavia sido gastos cerca de 15 mil euros em aparelhos para
apetrechar a referida infra-estrutura. Assim sendo foram adquiridos dois animais com mola, um escorrega
com ponte suspensa e rede de deslize, dois baloiços e um tabuleiro com o jogo do galo, este ultimo
implementado com uma finalidade. “O objectivo é para que os adultos que acompanham as crianças
possam interagir com elas”, explicou aos jornalistas Graciano Rodrigues, visivelmente feliz por ver as
crianças do Centro Social Rocha Barros e da Misericórdia de Vila Nova do Ceira a brincarem no dia da
abertura. “Alem de ter uma vertente lúdica, este jogo dá também alguns ensinamentos”, frisa o
presidente da Junta de Freguesia de Góis reafirmando que dessa forma, “o adulto brinca mesmo com a
criança ao invés de se limitar a empurrar o baloiço, por exemplo”. Note-se que este espaço, cujos muros
também foram requalificados, e colocados pneus nas zonas laterais, para que as crianças fiquem mais
seguras, permite a utilização em simultâneo de pelo menos 14 crianças, ou adolescentes, sendo
direccionado essencialmente para uma faixa etária entre os 2 e os 14 anos.
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Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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