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O programa “Férias de Verão 2017” teve fim em meados de setembro, altura em que as nossas crianças 

regressam à escola.  Terminou com o sentimento de dever cumprido, pois proporcionámos neste período ati-

vidades muito enriquecedoras para o desenvolvimento e crescimento saudável das crianças permitindo-lhes 

desligar das rotinas exigentes do ano letivo.   

Durante o mês de agosto e primeira quinzena de setembro foram diversas as atividades desenvolvidas, Work-

shops, Oficinas, Ateliers, Jogos Tracionais, Visitas Temáticas, Caminhadas entre muitas outras… Destacámos a 

Visita à “Porta do Mezio” nos Arcos de Valdevez, as Idas aos Repuxos, Atelier de Música realizado pela Profes-

sora Cíntia, os banhos na piscina, sem esquecer a festa dos ATL’S do concelho e a NOSSA Festa de Despedida. 

Todas as atividades são pensadas ou ajustadas considerando os interesses e necessidades do grupo de crian-

ças que frequenta as Férias da ADSL. É nosso objetivo que este período de férias seja repleto de aprendizagens 

e  de forma divertida, crie momentos de reflexão e consciencialização para algumas temáticas. A equipa da 

ADSL considera fundamental atender às particularidades de cada um e acompanha a integração de cada crian-

ça no grande grupo. 

Não podíamos encerrar este ciclo sem agradecer a todos os que colaboraram para a realização de mais um 

“Programa de Férias de Verão da ADSL”. Prometemos voltar nas férias de Natal com ideias inovadoras e com a 

alegria de sempre!  

Deixámos agora alguns registos fotográficos dos nossos dias de Verão… 

 

Programa “Férias de Verão 2017” 
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> “Vamos Brincar!” 
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> “Idas aos Repuxos e Banhos na Piscina” 

> “Atelier Música dinamizado pela Professora Cíntia” 
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Vão ter inicio no mês de outubro dois cursos de formação financiada, nas instalações da ADSL , o Curso de Cos-

tura (UFCD 1776—Iniciação à Confeção de Peça) e Curso de Inglês  (UFCD 0628—Língua Inglesa—Técnicas de 

Escrita)  em regime Pós– Laboral das 19h às 22h.  Inscrições a decorrer!  
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Atividade Física  
 
Neste mês de setembro o professor Luís Araújo recomeçou as aulas de ginástica, que se dinamizam todas as 

quintas-feiras da parte da tarde no Espaço Sénior de Gondarém. A prática de exercício físico é essencial, 

sobretudo na 3ª idade, para prevenção de algumas doenças bem como o fortalecimento do sistema muscular, 

evitando lesões e aliviando dores articulares. 
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NeuroSénior 
 

No passado dia 20 de setembro os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram presenteados com uma 

“mala” do projeto NeuroSénior desenvolvido pelo professor primário Rui Santos. O NeuroSénior integra uma 

caixa com atividades de estimulação cognitiva, que ao ser desmontada, cada uma das suas faces tem uma ati-

vidade com desafios simples, de resposta intuitiva que ajudam o idoso, com ou sem demência, a realizar a 

tarefa. 

Este projeto conquistou o Prémio Inovação da segunda edição da mostra 100% Alto Minho promovida pela 

Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL). 
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