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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 

Julho foi um mês recheado de ações educativas-culturais/lúdico-pedagógicas no espaço de atividades e tempos livres de Rebore-

da, dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira. 

As crianças que frequentaram o A.T.L. durante o presente mês participaram, tal como no mês anterior, num conjunto de ativida-

des que visaram sobretudo a promoção de comportamentos saudáveis e uma ocupação dos tempos livres assertiva, entre elas, salientam-se 

as idas à praia, ao parque do Castelinho, as visitas ao Convento de San Payo e ao Aquamuseu, o conto aos Seniores no Lar Maria Luísa 

pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, a participação na comemoração do Dia dos Avós, a ação de formação 

prática “Desafiando os Sentidos – A Deficiência Visual” da responsabilidade da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portu-

gal, a “Manhã Saudável” no pavilhão municipal, as aulas de ginástica, dança, entre outras e os diversos ateliers realizados. 

O A.T.L. das férias de Verão 2012 retoma o seu funcionamento no período compreendido entre as datas de 3 a 12 de Setembro. 

Caso tenha interesse em inscrever o seu educando durante este espaço de tempo no nosso A.T.L. devem dirigir-se à Associação de Desen-

volvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira ou contactar para os números 251795086/963937778. 
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Atitudes e Posturas profissionais 

 

 

 No decorrer da história, o mundo do trabalho passou por vários tipos de transformações. Estamos vivendo uma verdadeira 

revolução nas atividades humanas, após o advento da informática e da globalização. As novas tecnologias e as novas formas de conhe-

cimento estão transformando, em definitivo, a sociedade contemporânea e, no centro destas transformações, encontram-se as empresas 

e as formas de organização do trabalho. 

 Durante este processo, há uma busca constante por novas estratégias – que conduzam as empresas a um nível mais elevado de 

eficiência e de eficácia. Essa busca por novas formas de organização do trabalho, novos estilos de comportamento e novas estruturas 

organizacionais está modificando o contexto das organizações. 

O atual panorama do mundo dos negócios sugere uma alta competitividade entre as empresas que, para alcançar as metas estabeleci-

das, procuram analisar o ambiente onde estão inseridas, estudar a concorrência atual e potencial e avaliar estratégias de parcerias. Inter-

namente, procuram observar o comportamento dos colaboradores, como ponto de partida para entender sua forma de interação e a 

maneira como ocorre a troca informações. 

Para se adequar à nova realidade, as empresas vêm investindo na busca de soluções e mudanças significativas, que se rever-

tam em organizações mais dinâmicas e flexíveis, voltando sua atenção para o aumento da competitividade e para a valorização do 

“fator humano”. Já é possível perceber um interesse maior do empregador no desenvolvimento das habilidades de seus profissionais e 

na valorização de questões como participação, qualificação e comprometimento dos trabalhadores.  

 Na estrutura organizacional, sistemas e processos precisam ajustar-se a uma realidade mais dinâmica e complexa. É possível 

observar mudanças significativas na organização do trabalho, tais como políticas diferenciadas aplicadas a diferentes grupos de traba-

lho, com o aumento de uma série de exigências. Como consequência deste processo, a empresa conta com a transformação no perfil 

profissional de seus colaboradores, caracterizada por uma flexibilidade maior para responder às mudanças. 
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 As crianças e jovens que frequentam o Espaço Jovem tiveram a oportunidade de participar durante o presente mês de Julho, na 

ação de sensibilização “Desafiando os Sentidos – A Deficiência Visual” e no conjunto de atividades de índole mais prática que a consti-

tuem, da responsabilidade da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. 

 Destaca-se no desenrolar desta ação a oportunidade que os participantes tiveram em experienciar situações similares a rotinas 

diárias de indivíduos que possuem deficiências a nível visual, tendo o público-alvo aderido com interesse e entusiasmo a esta iniciativa. 

 Em nome de todos os participantes na formação desencadeada e dos técnicos do Espaço Jovem presentes, agradecemos desde já 

à ACAPO a disponibilidade em desenvolver as atividades na nossa instituição. 

 

 

 

 

“ACAPO NO ESPAÇO JOVEM” 
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O Dia dos Avós celebrado no mês de Julho, não foi esquecido no “Espaço Jovem”.  

As crianças e jovens coloriram um postal alusivo à data, terminando com uma mensagem pessoal para os seus avós, transmitindo assim 

os seus pensamentos e sentimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    “DIA DOS AVÓS” 


