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Na primeira semana do programa “Férias de Verão da ADSL”, que decorreu no mês de junho, proporcionamos 

às crianças diversas dinâmicas de grupo que visaram a apresentação e conhecimento entre a equipa de moni-

tores e as crianças. As meninas e os meninos puderam ainda experienciar um leque diversificado de ativida-

des, quer no interior, quer no exterior do espaço onde decorre o programa de férias. 

Todas as atividades são pensadas com o objetivo de garantir que este tempo seja passado de forma produtiva, 

divertida e onde as crianças possam ser elas mesmas, utilizando “o brincar” como forma de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal.   

Prova disso, são as imagens que se seguem, onde apresentamos algumas das atividades educativas-culturais/

lúdico-pedagógicas desenvolvidas. 

>“Quem é quem?”  

 

 

 

 

Programa “Férias de Verão 2017” 
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> “Brincadeiras na Areia” 

 

 

> ”Vamos Cultivar a Horta” 
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> “Visita da ACAPO” 

 

 

 

> “Vamos Brincar?” 
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> “Jogos e mais Jogos…” 

 

Os registos não são suficientes para transparecer toda a alegria, companheirismo, brincadeira e aprendizagem 

que estes dias trouxeram para as crianças que frequentaram as “Férias de Verão da ADSL”. 

Durante este mês vamos continuar a proporcionar bons momentos e construir recordações felizes, com novas 

atividades e iniciando o período do “Vamos à praia”.  

Aproveitámos para agradecer todo o apoio prestado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, pela 

Junta de Freguesia de Gondarém e  ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) - Viana do Castelo.   

 

A DIVERSÃO CONTINUA… 
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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parceria com a Associação de Pais 

do Centro Escolar da Vila, dinamizou mais uma vez o “Programa de Férias”, no período das férias da Páscoa para 
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“Modelos por um dia” 
Para além das habituais atividades dentro das instalações do Espaço Sénior, como as aulas de ginástica dina-

mizadas à quarta-feira de tarde, o ateliê de pintura/trabalhos manuais, a prática de jogos de tabuleiro e de 

cartas, entre outas, no mês de Junho os nossos utentes foram desafiados a colaborarem na Prova de Aptidão 

Profissional de uma aluna finalista do curso de Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publi-

cidade da ETAP – Escola Profissional, Unidade de formação de V. N. Cerveira. Assim, a aluna Marta Pedrosa 

propôs um desfile de moda intitulado “Geração Ativa”, onde os vários idosos institucionalizados desfilaram 

com roupas temáticas fornecidas pela loja social de Vila Nova de Cerveira. 

Os idosos do Espaço Sénior de Gondarém divertiram-se imenso, sentindo-se uns verdadeiros “modelos” e pro-

tagonistas da tarde. Agradecem à aluna Marta e desejam-lhe um futuro profissional bastante promissor. 
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