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“FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

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

Agosto as nossas crianças usufruíram de muitas atividades, como tertúlias onde pequenos e graúdos disputaram 

a sua sabedoria, passeios ao ar livre, dança e muito desporto e ainda fomos ver a atuação do “Rancho Infantil 

de Gondarém” a atuar numa superfície comercial da zona.  

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

clagem». 

Tiveram a oportunidade de passar uma manhã na Biblioteca Municipal, onde os meninos participaram na hora 

do conto “ O Macaco de Rabo Cortado” , uma história muito divertida, onde no final cantamos a musica do 

macaco “mariola”. Foi uma manhã bem diferente e muito animada. 

Como não poderia deixar de faltar, as crianças do Programa “Férias de Verão” participaram numa visita guiada 

à 18ª Bienal de Cerveira. Consideraram um momento muito divertido para despertar emoções. 



Miminho do Rúben 

Para além das habituais tardes com atividades diversificadas para os utentes do Espaço Sénior, como por 

exemplo o ateliê de pintura, as atividades de trabalhos manuais, e os jogos tradicionais de forma a proporcio-

nar-lhes momentos de diversão e descontração, este mês os utentes foram presenteados com uma atuação de 

dança no nosso amigo Rúben de Sá. Para animar mais esta tarde, o Rúben aproveitou para em conjunto com as 

crianças que frequentam o nosso programa de férias de Verão criar para os utentes uma coreografia musical, 

que  que em muito os animou. 

“Meio Laboral: Educação e Promoção da Saúde Laboral” 
 

O Workshop subordinado ao tema “Meio Laboral: Educação e Promoção da Saúde Pessoal” foi dinamizado 

no dia 28 de Agosto, em parceria com o Centro de Saúde de Caminha, nas instalações desta entidade. 

Esta ação de sensibilização/informação destinou-se a utentes que se encontram em acompanhamento 

pelo Projeto “Cria-te” que evidenciam escassas competências ao nível da promoção da saúde pessoal. 

Estiveram presentes nesta ação utentes dos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, que vem sen-

do acompanhados pelo projeto “Cria-te” e no Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo, sendo a 

ação dinamizada pelas técnicas do projeto e por uma Enfermeira. Além disso, a Enfermeira – Chefe do Centro 

de Saúde de Caminha também se envolveu em todo o processo de articulação para dinamização do Workshop.  

O objetivo central da ação visou a sensibilização dos utentes para a educação e promoção da saúde pes-

soal em meio laboral: desde o processo de procura de emprego à efetiva reinserção. Mais especificamente: 

Aumentar a capacidade dos indivíduos para controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar. 

Fomentar o desenvolvimento de rotinas e hábitos de higiene mais assertivos; 

Sensibilizar para a importância da higiene pessoal em meio laboral; 

Sensibilizar para a pertinência de cumprir normas de higiene no local de trabalho; 
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