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Com o começo deste novo ano Letivo de 2015/2016, a Associação de Desenvolvimento Social volta a ceder uma vez por semana a cozi-
nha e a sala, devidamente equipadas, do Espaço Sénior de Gondarém, de forma a se poderem dinamizar as atividades planeadas pelos 
alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira.  
Foi celebrado no ano Letivo de 2013/2014, um protocolo de colaboração, entre as duas entidades, com o objetivo dos alunos na disci-
plina de atividades da vida diária em contexto real, de acordo com a planificação dos currículos específicos individuais, numa perspetiva 
de preparação para a vida ativa, poderem desenvolver as atividades planificadas. 
Esta atividade prática, devidamente estruturada, visa a aquisição e o desenvolvimento de competências funcionais básicas essenciais ao 
dia a dia, em contextos diferenciados. A promoção da autonomia, cooperação interpares, comunicação intergeracional, organização/
uso correto dos materiais e a gestão económica que deve presidir nas escolhas dos produtos, são também objetivos a alcançar.  
A continuação deste protocolo é apenas mais uma prova de que a ADSL aposta nas atividades intergeracionais, uma vez que reconhece 

a importância que estas atividades têm na transmissão de valores e divulgação de conhecimento. Se por um lado as crianças e os jovens 

beneficiam de um aumento do interesse pela aprendizagem, de uma melhoria do relacionamento com uma geração mais idosa e de 

uma desmistificação das representações sociais negativas, relacionadas com o envelhecimento, que têm vindo a emergir na nossa 

sociedade, por outro, fomenta-se nos utentes do Espaço Sénior, a sua inclusão social, favorecendo a sua autoestima, promovendo um 

envelhecimento ativo.  

No passado dia 24 de Setembro, os utentes do Espaço Sénior participaram num Picnic em San Campio, Espanha. O passeio iniciou com 
uma visita ao recinto e à Igreja da qual a maioria dos utentes desconhecia. Para relaxar e animar a manhã, realizaram-se alguns jogos tra-
dicionais como jogos de cartas e dominó. Após o agradável almoço ao ar livre, os mesmos usufruíram de uma aula de ginástica realizada 
pela Professora Liliana.  
A ADSL aproveita, não só para agradecer à Camara Municipal de Vila Nova de Cerveira, por organizar estas iniciativas, que envolvem as 
várias instituições do Concelho, e possibilitam a confraternização de todos os utentes e a oportunidade de se reverem, bem como a dispo-
nibilização de transporte para a deslocação a S. Campio. 

Atividades Intergeracionais no Espaço Sénior de Gondarém 
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Picnic San Campio 
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“GRUPO DE INTERAJUDA” 

“… porque com os outros aprende-se o sentido do possível, enquanto quando se está 

sozinho tudo parece impossível!” 

A intervenção do projeto “Cria-te” no âmbito do grupo de Interajuda de Vila Nova de Cerveira vem decorrendo quinzenalmen-

te desde o mês de Março, contando com a parceria da equipa PLA de Vila Nova de Cerveira e a colaboração na sua dinamização de pro-

fissionais do Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo. 

FREQUENTE O GRUPO DE INTERAJUDA! 

 

Perspetiva-se implementar no concelho de Caminha um novo grupo de Interajuda com indivíduos com problemas ligados ao álcool a 

partir do presente mês. Será um grupo de caráter fechado, com um programa estruturado e número de sessões definidas e que contará 

com a parceria da UCC do Centro de Saúde de Caminha e o CRI de Viana do Castelo na sua dinamização. Pretende-se que ao longo das 6 

sessões de grupo se abordem diversos conteúdos associados ao álcool, bem como se promovam um conjunto de técnicas e estratégias 

que permitam aos utentes comportarem-se de forma mais assertiva relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas. A frequência nas 

sessões, paralelamente aos temas abordados, pretende ajudar o utente a ultrapassar o sentimento de “ser o único” e o isolamento 

característico dos consumidores de álcool. Por outro lado, pretende-se que o grupo (enquanto grupos de pares) ajude cada um dos seus 

elementos no processo de mudança e que cada indivíduo sirva na sua comunidade de suporte para a recuperação/tratamento de 

outros consumidores de PLA.  

  Projeto Cria-te  
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 “FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

APOIOS 

No passado dia 18 de Setembro finalizou mais um Programa de Férias de Verão da ADSL. Durante este período de férias letivas, as 

crianças do nosso programa de férias tiveram a oportunidade de gozar de um conjunto de atividades educativas-culturais/lúdico-

pedagógicas como visitas guiadas a diversos centros, como foi o caso do Centro Interpretativo da Serra de D`Arga, ao Aquamuseu, entre 

outros… disfrutar da praia, do parque de lazer do Castelinho e de inúmeras atividades e brincadeiras que lhes proporcionaram momen-

tos de alegria e diversão. 

 Os Encarregados de Educação manifestaram-se de forma positiva relativamente às atividades proporcionadas, ao espaço físico 

onde a ADSL promove as atividades, bem como à equipa de recursos humanos responsáveis por tornar os meses de Verão dos seus 

educandos uma verdadeira «festa», cheia de pequenas e grandes aventuras. 

Não podemos dizer «adeus», sem antes agradecer às entidades parceiras, que apoiaram a associação, nomeadamente a Junta de 

Freguesia de Gondarém, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Associação de Pais do Centro Escola de Cerveira.  

  

Associação de 
Pais do Centro 
Escolar da Vila   
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Agenda Outubro 
(a decorrer) | UFCD « Processos e Técnicas de Costura (50 H)» 
Ação de Sensibilização—Alzheimer—Espaço Sénior Gondarém 
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2º Acção - Processos e técnicas de costura 

Objetivos: Identificar e aplicar processos de costura à mão e à máquina. 

Conteúdo Programático: 

Técnicas básicas de costura 

Costura à mão  

Costura à máquina  

 Aplicações da costura à mão  

 Aplicações da costura à máquina 

 

Regalias: 

Subsídio de refeição de 4,27€ 

Certificado de formação 

 

Destinatários: Adultos Empregados com habilitação até 12º ano. 

Inscrições: Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira (ADSL) 


