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Município de Vila   
Nova de Cerveira 

Associação de 
Pais do Centro 

Escolar da 
Vila   

COM O APOIO 

Freguesia de 
Gondarém 

Aproxima-se o fim do Programa “Férias de verão”, mas a diversão ainda não terminou. Durante o mês de Agosto as nos-

sas crianças usufruíram de muitas atividades, como um Peddy-Paper onde pequenos e graúdos competiram, disputando a 

sua sabedoria. 

Para relembrar ou até mesmo aprender alguns conceitos sobre reciclagem, participaram no «ateliê da reciclagem». 

Tiveram a oportunidade de passar uma tarde 

no Centro de Monitorização e Interpretação Am-

biental de Viana do Castelo, onde participaram 

de uma verdadeira caça ao Tesouro. Foi uma tar-

de bem diferente e muito animada. 

Como não poderia deixar de faltar, as crianças 

do Programa “Férias de Verão” participaram num 

Workshop infantil “Apresentação de instrumentos 

musicais”, através da 17ª Bienal de Cerveira. Consi-

deraram um momento muito divertido com música 

à mistura. 
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Verão no Espaço Sénior 

Convívio Familiar 
No passado dia 31 de Agosto realizou-se nas instalações do Espaço Sénior de Gondarém um convívio, intitulado “Festa 

da Família”, que contou com a presença não só dos utentes que frequentam este espaço, mas também dos seus familiares. 

Foi uma tarde diferente, cheia de emoções e animação, que contou com muita música e dança à mistura.  

 

Através da realização deste convívio pretendeu-se uma maior aproximação dos familiares ao Espaço Sénior de Gonda-

rém, de forma a conhecerem melhor este espaço e perceberem o trabalho que está a ser dinamizado com os utentes.  

No seguimento do seu processo de atualização dos canais de comunicação com a sua população de abrangência, a ADSL 

Cerveira indica que já se encontra on-line o seu novo website, depois do anterior ter sofrido uma  significativa alteração de 

conteúdos, estética e funcionalidades. A partir de agora basta aceder a www.adslcerveira.com para 

ficar a par da nossa atividade, do desenvolvimento dos projetos em curso, das 

oportunidade de aprendizagem que estão disponíveis, assim como outras informa-

ções úteis.  

Com um website moderno e dinâmico, a ADSL Cerveira, está agora mais perto 

da população, estando apenas à distância de um clique!  

Novo site da ADSL Cerveira 
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(a decorrer) | ATL Verão 2013  
Local:  Escola Primária de Gondarém 

 

18/09/2013 | Início da UFCD «Técnicas de Animação 
Local: CAE Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira  

Siga-nos também no 

/adslcerveira 


