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Este mês em destaque…. 
Pág. 1|Atividades no Centro de Dia—Espaço Sénior 
Pág. 2| Visita “Semana Santa em Braga”   
Pág. 3|“Programa de Férias da Páscoa” 
Pág. 4| Candidatura “ Mais Igualdade = Melhor Cidadania” 
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 A Páscoa, festa religiosa, marca a ressurreição, vida nova entre os cristãos! 

A decoração pagã da Páscoa foi realizada pelos utentes do Espaço Sénior de Gondarém, em contexto de ativida-

de ocupacional, os utentes optaram por desenvolver trabalhos com materiais reciclados e o produto final foi o 

coelhinho da páscoa recheado de amêndoas para comemorarem esta época festiva. 
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No âmbito do grupo “Dar vida aos Anos” os utentes do Espaço Sénior tiveram o privilegio de visitar a cidade de 

Braga , onde assistiram a uma missa Pascal na Sé de Braga e ainda tiveram tempo para realizar um passeio de 

“comboio” por alguns dos pontos mais emblemáticos e turísticos da cidade.  

Os utentes do Espaço Sénior manifestaram-se agradados com esta iniciativa que fomentou o convívio e o disfru-

tar de um dia diferente do habitual, aproveitando para agradecer por este meio, o transporte disponibilizado 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Visita “Semana Santa em Braga”  
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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 

as crianças do concelho.  

O ”Programa de Férias da Páscoa” decorreu entre 21 de Março e 1 de Abril de 2016, envolvendo um total de 33 

crianças, do ensino pré-escolar e 1º ciclo. Estes 8 dias de férias foram preenchidos com um conjunto de ativida-

des diversificadas, intercaladas entre atividades lúdico-pedagógicas realizadas nos espaços do ATL ou através de 

visitas ao exterior. Entre as principais atividades realizadas destacam-se a leitura de contos, atividades de culiná-

ria, jogos ao ar livre, atividades manuais para a realização de lembranças da páscoa, aulas de dança e ginástica. 

Sendo a infância e a pré-adolescência a fase de maior «absorção» e influência do que está à sua volta, realizaram

-se visitas a locais de interesse cultural e social importantes para o seu processo educacional. Salientam-se as 

visitas à Biblioteca Municipal, à Fundação Bienal de Cerveira para uma visita guiada à exposição “Um distrito um 

sorriso” e a participação no atelier de construção do “Judinhas” nos Paços de Concelho sob a coordenação da 

equipa das Comedias do Minho. 

Tal como vem sendo habitual nos programas de férias, promoveram-se ainda atividades intergeracionais através 

de atuações de dança das crianças para os utentes do Espaço Sénior, possibilitando ainda a interação e convívio 

da Páscoa entre ambas as gerações. 

Aproveitamos uma vez mais para agradecer à Junta de Freguesia de Gondarém e à Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira todo o apoio prestado na realização do “Programa de Férias da Páscoa”. 

No verão estaremos de portas abertas com novas aventuras! 

 

 

Programa de “Férias da Páscoa 2016” 
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Tendo por base a experiência que a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira 

(ADSL) e as entidades parceiras adquiriram ao longo da última década no desenvolvimento de atividades e proje-

tos de igualdade de género na região do Alto Minho, e atentos ao facto que muito há a fazer no que concerne às 

questões de género na nossa comunidade, é intenção da instituição apresentar uma nova candidatura ao Progra-

ma Operacional Inclusão Social e Emprego.    

O desenho do projeto “Mais Igualdade =Melhor Cidadania” tem uma duração de 30 meses, com início previsto 

para Setembro de 2016 e término em Fevereiro de 2019 e propõe alcançar os seguintes objetivos:  

Objetivo nº 1 | Combater a segregação sectorial, profissional e social; 

Objetivo nº 2 | Alteração de estereótipos relativos aos papéis de género; 

Objetivo nº 3 | Elaboração de um estudo sobre a conciliação trabalho-família e fomentar as práticas inovado-

ras sobre a conciliação da vida profissional, e familiar junto do tecido organizacional; 

Objetivo nº 4 | Promover a mudança de mentalidades, alteração de atitudes e práticas discriminatórias na 

comunidade. 

Candidatura “ Mais Igualdade = Melhor Cidadania” 
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