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Crianças dos 3 aos 13  
 

Junho - Julho - Setembro 
 

MAIS INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES 

 CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  
ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA -
PÓLO II  
CAMPOS  
4920-013 - CAMPOS VNC  

T. 251795086  
F. 251795086  
E. ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  
W. www.adslcerveira.com  
F. www.facebook.com/adslcerveira 

O espaço de atividades e tempos livres dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cervei-

ra encontra-se em funcionamento desde o dia 18 de Junho de 2012. 

Até ao momento, as crianças já beneficiaram de um vasto leque de atividades educativas, pedagógicas, lúdico, culturais. Entre 

elas, salientam-se as visitas ao Núcleo Museológico e Museu do Bombeiro em Valença, ao Centro de Monitorização e Interpretação 

Ambiental de Viana do Castelo, as aulas de ginástica, capoeira e os diversos ateliers dinamizados no centro A.T.L. 

Todos os interessados que apresentem ainda intenção de inscrever crianças no A.T.L. devem dirigir-se à Associação.  



 

Fotos ATL de Verão 2012 
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Fazer culinária com as crianças beneficia-as de várias formas, foi nessa medida que o A.T.L. de Reboreda teve essa iniciativa que realizar 

com os meninos esta iniciativa. 

No desenvolvimento da literacia - ao lermos a receita, estamos a introduzir novas palavras no vocabulário das crianças e a promover a 

alfabetização. É um processo que desenvolve importantes conexões visuais: as crianças aprendem a identificar palavras e a associá-las aos 

itens alimentares adequados. Seguindo os passos da receita, podemos trabalhar a capacidade de atenção, a escuta e a compreensão. 

Na iniciação à matemática - a culinária ajuda a expandir as competências matemáticas. Por exemplo, contando os copos de leite necessá-

rios para fazer a receita de arroz doce, ou quantas laranjas são precisas para fazer o sumo de laranja para toda a turma. Aqui, eles adqui-

rem também as noções de medida - cheio, meio e vazio; muito, pouco ou nada. Este é, portanto, um ótimo momento para as crianças 

aprenderem a contar, identificar e classificar objetos. Ao reunir uma variedade e quantidade de alimentos ou utensílios de cozinha num 

recipiente e pedir às crianças para irem buscar este ou aquele ingrediente provoca uma atividade que incorpora a associação de palavras 

pela identificação de objetos de forma adequada e a diferenciação dos outros objetos. Também podemos utilizar a culinária para ensinar às 

crianças a noção de velocidade (misturar algo muito rápido ou lentamente) e de tempo (a cozedura deste bolo é feita durante todo o tempo 

de repouso). 

Nas noções de segurança - ao cozinharem, as crianças aprendem a importância da segurança na cozinha: aprendem quando as coisas estão 

quentes e que devem esperar até os alimentos esfriem para os poderem consumir. Também a lavagem das mãos é reforçada com esta ativi-

dade. 

Na aquisição de hábitos de alimentação saudável - as atividades de culinária ajudam as crianças a experimentar novos sabores; desta 

maneira, as crianças provam alimentos que nunca provariam de outra forma. É importante incentivar as crianças a provar toda esta gama 

de novos sabores, a trabalhar com eles demonstrando como são saudáveis e como fazem o corpo crescer.  

E aí em casa que tal dar a oportunidade do seu filho ser o Chef de vez em quando? 

O pequeno Chef no A.T.L. Reboreda 
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Boas práticas de igualdade no trabalho e no emprego 

 

 

Uma boa prática em matéria de Igualdade de Género no trabalho e no emprego resulta de uma ideia, preferencialmente inovadora, que 

se apresenta como solução para um determinado problema, num determinado contexto. Estas, na sua conceção e implementação, deve-

rão ser participadas, adequadas e úteis para os/as trabalhadores/as e para a empresa, acessíveis, apropriáveis e sustentáveis ao longo do 

tempo. 

As organizações socialmente responsáveis assumem cada vez mais a promoção da igualdade de género, e da conciliação do trabalho e 

da vida familiar e pessoal integrando na sua gestão políticas e práticas nestes domínios. 

As organizações que investem nestas matérias optam por uma estratégia que lhes traz benefícios e vantagens competitivas, enquanto 

organizações compostas por mulheres e por homens, por trabalhadores e trabalhadoras. 

BOAS PRÁTICAS DE IGUALDADE DE GÉNERO 

Adoção de medidas de discriminação positiva em favor do sexo sub-representado no recrutamento e seleção 

Promoção de forma sistemática de contratação de homens e mulheres para áreas onde estejam sub-representados/as 

Promoção de uma representação mais equilibrada de homens e mulheres nas diversas categorias profissionais, principalmente nas 

de quadro de chefia, formalizando uma política que a enquadre 

Tratamento de forma sistemática de toda a informação relativa aos recursos humanos da entidade desagregada por sexo 

Implementação de Planos de Ação para a Igualdade 

Utilização de linguagem e imagens inclusivas em todos os processos de comunicação interna e externa da entidade 

Promoção de ações de formação interna e de ações de sensibilização em igualdade de género que abranjam o maior número de 

trabalhadores/as dos diferentes níveis e categorias profissionais da entidade, inclusive para os cargos dirigentes 

Sensibilização de raparigas estudantes para enveredarem áreas das tecnologias e engenharias onde estão sub-representadas 

Incluir nos mecanismos de avaliação de satisfação (clima social e organizacional) aos/às trabalhadores/as questões em matéria de 

Igualdade de Género e de Conciliação; 

Adoção de medidas específicas que favoreçam a reintegração na vida ativa de trabalhadores/as que tenham interrompido a sua 

carreira por motivos familiares 

Adoção de normas que assegurem o respeito pela dignidade de homens e de mulheres no local de trabalho e que os/as protejam em 

caso de comportamentos indesejados, manifestados sob a forma verbal, física, de índole sexual ou outra, criando igualmente medi-

das reparadoras 

Adoção de medidas que reduzam na organização as disparidades salariais entre mulheres e homens 
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WORKSHOP  
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No âmbito das ações do Projeto “Cria-te” foi dinamizado durante o presente mês um Workshop subordinado ao tema “Formação, Opções 

Profissionais e procura do 1º emprego dos Jovens” com uma turma PIEF no Colégio de Campos. 

 Esta ação que foi dinamizada em dois períodos distintos visou facultar informações aos Jovens sobre oportunidades a nível forma-

tivo e profissional, possibilitando a auto - reflexão e a consciencialização dos seus interesses e preferências. Objetivo também o desenvol-

vimento de um conjunto de técnicas de procura ativa de emprego com vista adoção de uma postura ativa em busca de trabalho. Através 

dos testemunhos de diferentes profissionais, solicitando-se ainda a participação dos Encarregados de Educação perspetivou-se refletir 

sobre o mundo profissional e as oportunidades existentes, bem como aquilo que as entidades patronais esperam dos seus colaboradores ou 

dos candidatos a ofertas de emprego. 

Uma das sessões dinamizadas contou com a presença da Dra. Susana Carvalho, do GIP de Vila Nova de Cerveira e o Psicólogo 

Marco Fernandes do Centro Social e Paroquial de Gondarém que contribuíram para enriquecer o Workshop. A eles, ao Diretor do Colé-

gio de Campos, aos elementos responsáveis pela turma PIEF, bem como aos Professores, o Projeto “Cria-te” expressa desta forma o seu 

agradecimento por colaborarem nesta ação. 

“FORMAÇÃO, OPÇÕES PROFISSIONAIS E PROCURA DO 1º EMPREGO DOS JOVENS” 


