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    JÁ JÁ CHEIRACHEIRA  AA  NATAL!NATAL!  

...Fique por dentro da atividade que temos vindo a realizar  
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EM 2011 FOI ASSIM... 
 

 

Espaço Jovem “Festa de Natal 2012” 

 

 No próximo dia 15 de Dezembro de 2012, pelas 15h00m, a população de Loivo terá novamente motivos para sorrir e 

se divertir, numa tarde recheada de actividades alusivas ao espírito natalício, acompanhadas de um delicioso lanche convivío 

nas comemorações da festa de Natal do Espaço Jovem. 

 Conte com uma festa animada pelas crianças, jovens, residentes, equipa técnica e outros participantes, onde será 

envolvido pelo espírito do Natal e muitas surpresas! 



 

A.T.L.- “Férias de Natal 2012” 

 
 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira pretende 

dinamizar uma vez mais, em parceria com a Associação de Pais do Centro Escolar da 

Vila, e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, um espaço de 

Actividades e Tempos Livres, no período de interrupção lectiva das férias de Natal para 

as crianças do concelho.  

Tal como em anos transactos irá funcionar nas instalações do antigo Jardim de Infância 

de Reboreda, no período compreendido entre as datas de 17 a 21 e 26 a 28 de Dezembro e dia 02 de Janeiro de 2013, no 

horário das 08h30m às 17h30m. 

As inscrições irão decorrer no Centro Escolar da Vila, nos dias 05 e 07 de Dezembro, no horário compreendido entre as 

16h00m e as 18h00m, ou a todo o momento na Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira. 

As crianças irão dispôr de um plano de actividades contemplado com actividades culturais – recreativas, lúdico – 

pedagógicas, desportivas variadas, sobretudo alusivas à época Natalícia. Jogos, dinâmicas de grupo, e visitas ao exterior são 

ainda outras oportuinidades das quais poderão usufruir.    

 Além disso serão acompanhadas por uma equipa de Recursos Humanos constituída por auxiliares de Acção Educativa, 

Psicólogos e outros técnicos superiores. 

 Aposte numas férias diferentes para os seus Educandos, aposte no nosso A.T.L. .  

 

 

 

E TU? VAIS FICAR EM CASA? OU VENS-TE DIVERTIR CONNOSCO? 
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Crianças dos 3 aos 13  
 

Dezembro 2012 

Janeiro 2013 
 

Jardim de Infância  

de Reboreda 
 

COM O APOIO DE: 

Município de Vila  
Nova de Cerveira 

Associação de Pais do  
Centro Escolar da Vila 

Junta de Freguesia  
de Reboreda 



 

 
 
MAIS INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES: 
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PROGRAMA ATIVIDADES TEMPOS LIVRES 2012 

Dezembro 
Dias 17 18 19 20 21 

08:30-10:00 Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche 

10:00-11:00 Apresentação do Grupo 

“Músicas de Natal”  
“Vamos aos Moinhos da 

Gávea” 

“Anjinhos de Natal” 

Construindo o 
“Pinheirinho” 

11:00-12:00 “Regras” Actividades Escolares 

12:00-13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00-14:00 Hora do Descanso Hora do Cinema “Músicas de Natal” “Postal de Boas Festas” Decoração de Natal 

14:00-15:00 
Actividades Escolares 

Composição “O Pai 
Natal” 

“O meu Presépio” Decoração de Natal 
“A máquina do Tem-
po”-Fundação Bienal”  15:00-16:00 

16:00-17:30 
Lanche/”A barba do Pai 

Natal” 
Lanche/Hora da brinca-

deira 
Lanche/”Adivinhas de 

Natal” 
Lanche/Desenhos de 

Natal 
Lanche/Hora da brin-

cadeira 

Dezembro  Janeiro 

Dias 26 27 28 02 

08:30-10:00 Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche Acolhimento/Lanche 

10:00-11:00 

Actividades Escolares  Hora “Sempre em Forma” Hora do Cinema “Viva 2013” 

11:00-12:00 

12:00-13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00-14:00 “Conto de Natal” Hora do Descanso Hora da brincadeira 
Hora da brincadeira  

14:00-15:00 
“Desejos para 2013” Actividades Escolares Aventura no  

“CMIA-Viana do Castelo”/
Lanche 

15:00-16:00 
Festa de Despedida 
 “ATL Natal 2012”  16:00-17:30 Lanche/”Vamos Dançar” Lanche/Jogos de Tabuleiro 
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O Plano de Atividades e o Orçamento para 2013, da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de 

Cerveira foi aprovado na Assembleia Geral do passado dia 14 de Novembro de 2012, por unanimidade, nas instalações da 

mesma, sita no Pólo II da Zona Industrial de Cerveira, Centro de Apoio às Empresas, 4920-012 Campos. 

O Plano de Atividades é elaborado e aprovado anualmente em Assembleia Geral. As atividades que a associação pro-

move e conduz têm natureza diversa e centram-se quer na execução de projetos, Opções e Cria-te do Programa de Respostas 

Integradas do Instituto da Droga e Toxicodependência, “Género! Promover a Igualdade … Reduzir a Diferença” proje-

to financiado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no âmbito da medida 7.3 do Programa Operacional 

Potencial Humano, Formações Modulares Certificadas financiadas também pelo POPH, quer na dinamização de respostas de 

cariz ainda mais social, através do centro de Atividades e Tempos Livres de Reboreda, nos períodos de interrupções letivas e 

o Espaço Jovem no Bairro Social da Mata Velha. 

As orientações assinaladas no plano de Atividades do ano anterior mantêm-se, prosseguindo a Associação com a 

intenção clara de direcionar os seus esforços para a promoção de atividades que respondam às necessidades sociais da comu-

nidade. 

O Plano de Atividades reflete o trabalho de todos os que, com a sua dedicação, souberam imprimir a sua dinâmica e 

engenho a este nosso projeto associativo. 

PPLANOLANO  DEDE  AACTIVIDADESCTIVIDADES  EE  OORÇAMENTORÇAMENTO  20132013  

O Treino de Competências é uma das acções que o Projecto “Cria-te” contempla, com 

a finalidade de promover nos consumidores em processo de reinserção e corresponden-

tes famílias, uma série de competências que lhes permitam agir como pessoas mais 

autónomas e contribuir para o estabelecimento de relações interpessoais mais asserti-

vas nos vários contextos em que estejam inseridos: Família, Escola, Emprego e Comu-

nidade. 

Uma vez detectadas lacunas ao nível de competências parentais, procedeu-se ao desen-

volvimento de um programa destinado à sensibilização para práticas educativas paren-

tais e à promoção de competências assertivas na relação Pais – Filhos, no sentido de 

aumentar a eficácia na parentalidade e prevenir a adopção de práticas desajustadas. E, 

ainda, apelar à responsabilização familiar de todos os membros da Família de forma a 

evitar conflitos e potenciar relacionamentos mais funcionais no seio intra e extra familiar com práticas de supervisão e educa-

ção parental assertivas. Desenvolvimento do sentido de pertença à Família, com o fortalecimento de laços familiares, através 

da união e cooperação familiar.    

Esta acção de grupo encontra-se a decorrer com um conjunto de agregados familiares do concelho de Valença com o 

apoio da equipa de RSI local. 

  

Treino de Competências ParentaisTreino de Competências Parentais 

““SSERER  FFAMÍLIAAMÍLIA”” 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

«A Igualdade de Género tem importância em si mesma porque a capacidade de viver a vida que se deseja e ser poupado 

da privação absoluta é um direito humano básico e deve ser igual para todos» in: Relatório Mundial sobre a Igualdade 

de Género e o Desenvolvimento em 2012 (Banco Mundial) 

 

Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”, a cumprir a sua missão e função de participação cívi-

ca e social ativa.  

 

 No passado dia 28 de Novembro realizou-se a última sessão do grupo IV da Ação de Sensibilização em Igualdade 

de Género, dando por terminada uma ação que envolveu cerca de 64 mulheres. Esta iniciativa tinha como grande objetivo 

sensibilizar para a temática, transmitindo conhecimentos e conceitos às participantes, de forma a que estas estejam cons-

cientes da importância do tema, da necessidade da adopção de certos comportamentos mais igualitários e ainda o papel 

preponderante dos agentes envolvidos na área tem tido para quebrar com as desigualdade existentes na sociedade actual.  

 Segundo o Dinamizador da ação, Tiago Martins, pode constatar-se uma evolução durante o processo de transmis-

são de conhecimento. Apesar da primeira abordagem poder ser algo depreciativa, após a apresentação e disseminação dos 

conceitos e temáticas envolvidas da igualdade de género, chega-se ao final das 12 e pode observar-se, na grande maior das 

participantes, uma diferença na forma como abordam a temática, especialmente aquelas que se apresentavam algo céptica 

em relação ao valor da ação.  

 No mês em que o Pai natal entrará na casa de todos os cerveirenses, a ADSL Cerveira tem programada uma agen-

da intensiva para o projeto, dando início à Ação de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a um total de 128 

homens. O grupo I inicia no dia 3 de Dezembro, sendo realizada no Auditório da Biblioteca Municipal de Valença. O Gru-

po II, por sua vez irá inicial no dia 10 e que se irá realizar no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira.  

Aos homens interessados em participar ou á população em geral que esteja interessada em saber um pouco mais do projeto 

“GÉNERO: Promover a igualdade… Reduzir a Diferença”, convidámos a que visitem a nossa página no facebook (http://

www.facebook.com/adslcerveira) ou que entrem em contacto pelo 251795086 ou igualdade-genero@adslcerveira.com. 

 Em conjunto com o IEFP de Valença, vão dar início 12 Ações de Sensibilização de Igualdade de Género, de 12ho-

ras cada uma (4 ações para grupo de mulheres e 8 ações para grupos de Homens), com o período de execução previsto ser 

entre Outubro de 2012 a Janeiro de 2013 e que visam a sensibilização para certas atitudes e comportamentos que tornem os 

participantes envolvidos nas ações verdadeiros agentes activos na promoção da igualdade de género na região.  
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