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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

MUNICÍPO DE NISA OFERECE DIA INESQUECÍVEL A CRIANÇAS 
DO CONCELHO 

 

A Câmara Municipal de Nisa celebrou o Dia Mundial da Criança, oferecendo um conjunto 

diversificado de actividades lúdicas e culturais destinadas a todas as crianças do 

concelho do ensino Pré-Escolar e 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. 

A Praça da República, em Nisa, foi transformada num grandioso parque de diversões 

onde centenas de crianças, em ambiente de alegria e diversão, tiveram oportunidade, 

pelo terceiro ano consecutivo, de voltar a sentir o prazer de andar de carrossel e 

“carrinhos de choque” - algo que estava arredado das práticas lúdicas no centro da vila -, 

complementado por uma discoteca infantil, criada exclusivamente para o evento, para 

gáudio de todos. 

A grande surpresa destas comemorações foi a reprodução e exibição das figuras da série 

televisa “Vila Moleza”, levando as crianças a entrar no mundo encantado dos seus heróis, 

cujo conteúdo incentiva a prática de uma vida e alimentação saudável que serviu de 

mote para as inúmeras actividades desportivas desenvolvidas em torno daquela 

temática. 

A diversão continuou ao longo de toda a manhã e prolongou-se durante a tarde com 

visitas à Feira do Livro proporcionando às crianças o contato com os livros e a leitura e a 

oportunidade de assistir, gratuitamente, no Cine Teatro, ao recente filme da Disney “O 

livro da selva”. 

As comemorações do Dia Mundial da Criança são o expoente máximo das múltiplas 

iniciativas que o Município de Nisa oferece à comunidade educativa pelo que ao reforçar 

a programação do evento com iniciativas diferenciadoras, dando-lhe uma dimensão 

lúdica e cultural, é assegurado às crianças do concelho de Nisa o direito a brincar como 

elemento essencial para um desenvolvimento harmonioso e pleno da personalidade. 


