
Festa de Natal da ADSL 17-12-2011 

 Foi no passado dia 17 de Dezembro, no "Espaço Jovem" na Mata Velha, que realizamos a nossa festa de Natal.  

 A equipa da ADSL,  juntamente com as crianças que frequentam o nosso espaço,  preparam um conjunto de actividades para 

tornar a festa num dia especial para todos os presentes, as quais se juntaram a actuação do grupo de bombos "Os canarinhos” e do 

Grupo de "Cavaquinhos de Lovelhe". Numa tarde que contou com a presença animada do Presi-

dente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, o Engº José Manuel Vaz Carpinteira, e da Vereadora 

com o pelouro da educação, Dra. Sandra Pontedeira, foi servido um pequeno lanche a todos os 

participantes no final da tarde. 

 Agradecemos, uma vez mais, a colaboração inexcedível das empresas do nosso conce-

lho na organização, pois sem esta ajuda não era possível realizar esta festa 

Até para o ano! 
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Bem-vindo 2012  
 

 É por acreditarmos no potencial de todos aqueles que contactam connosco diariamente que vamos enfrentar um ano de desa-

fios e oportunidades com todo o entusiasmo e dedicação. É com esse espírito que trabalhamos e desenvolvemos projectos que respon-

dem às necessidades sociais da nossa comunidade. 

 Mas, antes de iniciarmos o ano “a todo o gás”, importa reflectir sobre actividade efectuada durante 2011. Foram promovidas acções 

de formação que abrangeram mais de 140 formandos apostando em áreas tão distintas como o Empreendedorismo Feminino, a forma-

ção para a inclusão, a educação e formação de adultos, entre outras. Foram realizadas as Actividades de Tempos Livres, na freguesia de 

Reboreda, o “Espaço Jovem” da Mata Velha, e foi dada continuidade aos projectos “Cria-te” e “Opções”. Arrancou-se ainda com o Pro-

jecto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”. E é com a certeza de continuarmos este trabalho e abraçarmos novas 

ideias que entramos no novo ano, apelando a todos os nossos colaboradores, clientes e amigos que contem connosco para mais um 

ano de parceria.   

 A todos um bom ano! 

 A Equipa ADSL 

Presépios de Natal 

 Os Formandos do Curso de EFA de Acompanhante de Crianças elaboraram um 

presépio do grupo “Dar vida aos Anos”. A realização deste presépio, contou com a 

colaboração de todas as IPSS’s do Concelho de Vila Nova de Cerveira. 

  O trabalho final está exposto até ao dia 9 de Janeiro, no Turismo de Cerveira, 

em conjunto com mais presépios realizados pelas Freguesias do Concelho, para toda a 

comunidade ter a possibilidade de os visitar.  



“Treino de Competências Pessoais, Sociais e Profissionais  
orientadas para a Empregabilidade” 

 O Treino de Competências é uma das acções que o Projecto “Cria-te” contempla, com a finalidade de promover nos Jovens/

Adultos uma série de competências que lhes permitam agir como pessoas mais autónomas e contribuir para o estabelecimento de rela-

ções interpessoais mais assertivas nos vários contextos em que estejam inseridos: Família, Escola, Emprego e Comunidade. 

 Uma vez detectadas lacunas ao nível de competências pessoais, sociais e profissionais nos utentes em acompanhamento psi-

cossocial foi desenvolvido um programa que serviu de base para dinamizar as sessões de “Treino de Competências Pessoais, Sociais e 

Profissionais orientadas para a Empregabilidade” de que foram alvo. Neste sentido foram efectuadas durante o mês de Dezembro de 

2011, 6 sessões com a duração de 90 minutos cada, alusivas ao tema supracitado. 

 As sessões decorreram nas instalações da Escola EB 2,3/S de Valença e tiveram como destinatários 10 utentes deste Concelho 

nos quais foram detectadas lacunas a este nível, apresentando-se obviamente todos eles desempregados e com dificuldades ao nível da 

reinserção social. 

 O resultado final destas sessões, para cada um dos utentes, foi a construção de um dossier pessoal com diferentes instrumen-

tos personalizados de acordo com a realidade de cada um, e outros, com o intuito de facilitar o processo de procura de emprego, em 

suma a reinserção social. 

A.T.L. -  Férias de Natal 2011 
 

 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, em parceria com o Município de Vila Nova de Cer-

veira e com a Associação de Pais do Centro Escolar da Vila desenvolveu, mais um ano, um espaço de Actividades e Tempos Livres - 

Férias de Natal, para um total de 10 crianças do 1º ciclo e 7 crianças do Pré-escolar do concelho de Vila Nova de Cerveira.  

 O espaço de A.T.L, na sua vertente mais educativa, visou promover o desenvolvimento da personalidade da criança, através de 

actividades sócio-educativas adequadas aos interesses e necessidades das crianças e Criar componentes educativas que permitem a 

criação de actividades e desenvolver as suas capacidades de forma orientada. 

 Agradecemos desde já, todo o apoio que o Município de Vila Nova de Cerveira, mais uma vez, concedeu para a concretização 

deste espaço de A.T.L., acrescentando que sem esse apoio este espaço não se poderia realizar. 

 

 Mais uma vez os formandos do curso EFA de Acompanhante de Crianças proporcio-

naram um momento de diversão às crianças do Espaço de Actividades e Tempos Livres, no 

período de interrupção lectiva de Natal, desenvolvida pela ADSL em parceria com a Associa-

ção de Pais do Centro da Vila. 

 Neste sentido, apresentaram no passado dia 23 de Dezembro um musical alusivo 

ao Natal. Esta actividade foi aberta aos encarregados de educação, que tiveram a possibili-

dade presenciarem o espectáculo em conjunto com as crianças. 

Musical de Natal 
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 “As perspectivas de empregabilidade e melhoria das condições de vida dependem, em grande parte, do 

investimento que as pessoas fazem na sua valorização pessoal e profissional” 

 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em colaboração com o IEFP de Valença e os Gabinetes de 

Inserção Profissional da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, vai promover nos próximos meses acções de sensibilização que 

visam auxiliar a população da sua zona de influência a melhorar as suas perspectivas de empregabilidade. No âmbito do Gabinete de 

Atendimento à Mulher Empreendedora - Projecto "GÉNERO: Promover a Igualdade... Reduzir 

a Diferença!", irá decorrer já no próximo mês de Janeiro a primeira acção para a Promoção de 

Competências em Empregabilidade, dirigida a mulheres em situação de desemprego. Serão 

acções com uma duração total de 12 horas, divididas em 4 sessões de 3 horas cada, onde 

serão abordadas questões fundamentais relativas à procura de emprego, nomeadamente, 

aquisição de competências para uma entrevista de emprego, documentação a ser utilizada, 

bem como ferramentas chave sobre o mercado de trabalho. Inicialmente será realizada uma 

acção piloto, em Vila Nova de Cerveira, para se verificar a adequação dos conteúdos progra-

máticos às reais necessidades sentidas pelas participantes. A todas as interessadas deixamos 

aqui uma palavra de incentivo e sugerimos que estejam atentas pois a participação é limitada. 

 

Workshop Valorização Pessoal e Profissional 

Para mais informações sobre o workshop: 

E. Igualdade-género@adslcerveira.com 

W. www.facebook.com/GAE.ADSLCerveira 

Co-financiado Organização Apoios 

www.facebook.com/adslcerveira  

Agenda Janeiro 2012 
 
WORKSHOP VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 
[GABINETE DE ATENDIMENTO À MULHER EMPREENDEDORA] 
DIA 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO NO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA. 
 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE NATAL 
[PROJECTO “CRIA-TE”] 
ATÉ DIA 09 DE JANEIRO 
EXPOSIÇÃO DOS PRESÉPIOS DE NATAL ELABORADOS PELOS FORMANDOS DO CURSO EFA, CONJUNTAMENTE COM OUTRAS FREGUESIAS DO CONCELHO. 
TURISMO DE CERVEIRA 
 

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO 
[PROJECTO “GÉNERO: PROMOVER A IGUALDADE… REDUZIR A DIFERENÇA!” 
A INICIAR EM JANEIRO 
LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO, DE FORMA A SEREM 
DADAS OPORTUNIDADES IGUAIS A AMBOS OS SEXOS, NOS MAIS DIVERSOS CONTEXTOS DA VIDA, SEJA NO TRABALHO, EM CASA OU NA VIDA PÚBLICA 

http://www.facebook.com/adslcerveira

