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Workshops “Ensinar a estudar:  
estratégias para pais” 

  

EMPREGO	
	
Gabinete	de	apoio	ao	
Empreendedorismo	
Terças-feiras,	9h30	–	12h00	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	
Gabinete	de	atendimento	
J.F.	de	Parada	de	Gatim	
Quintas-feiras,	9h30	-	12h00	
	
Gabinete	de	atendimento	
J.F.	de	Marrancos	
Sextas-feiras,	9h30	–	12h00	
	
GEPE	–	Cartas	de	
Apresentação	
02	de	nov.	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	
Apresentação	do	relatório	
das	Necessidades	de	
Formação	do	Concelho	
	

FAMÍLIA	
	
Oficinas	Intergeracionais	
IPSS’s	do	Concelho	de	Vila	
Verde	
	
Workshop	“Estudar?	Eu	
sonsido!”	
07	nov.	-	EPATV	
	
Workshop	“Criatividade	e	
desenvolvimento	de	ideias”	
ESVV	e	EPATV	
	
Workshop	“Estudos	de	
mercado”	
ESVV	e	EPATV	
	
Semana	da	eliminação	da	
violência	contra	a	mulher	
21	a	25	nov.	
	
Semana	da	pessoa	com	
deficiência	
28	a	30	nov.	

EM	AGENDA:	
	

Nos	dias	18	e	25	de	outubro,	o	CLDS-3G	Vila	Verde,	em	parceria	com	o	Agrupamento	
de	Escolas	de	Vila	Verde,	dinamizou	dois	workshops	para	encarregados	de	educação	
com	o	tema	“Ensinar	a	estudar:	estratégias	para	pais”.	Esta	iniciativa	teve	por	objetivo	
sensibilizar	 os	 pais	 para	 a	 necessidade	 de	 um	 acompanhamento	 constante	 do	
desenvolvimento	 escolar	 dos	 filhos,	 bem	 como	 apresentar	 estratégias	 para	 a	
promoção	de	um	estudo	mais	eficaz	em	casa.	Estes	workshops,	dinamizados	na	sede	
do	Agrupamento	de	Escolas	de	Vila	Verde	e	na	Escola	Básica	Monsenhor	Elísio	Araújo	
(freguesia	de	Pico	de	Regalados),	foram	gratuitos	e	realizados	em	horário	pós-laboral.		
	
Nos	workshops	abordaram-se	 estratégias	que	visam	um	acompanhamento	 e	apoio	
mais	 eficazes	 no	 processo	 de	 estudo	 e	 desenvolvimento	 escolar	 dos/as	 filhos/as	 e	
debateu-se	a	necessidade	de	que	este	acompanhamento	seja	regular	e	adequado	à	
idade,	nível	de	escolaridade	e	necessidades	de	cada	criança	e	jovem.		
Entre	as	estratégias	que	se	abordaram,	destacamos	aqui	algumas	das	atitudes,	que	
podem	 ser	 adotadas	 por	 parte	 dos	 encarregados	 de	 educação	que	pretendam	um	
acompanhamento	mais	ativo	do	percurso	escolar	dos	seus	filhos/filhas:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
O	 grupo	 de	 participantes	 em	 ambas	 as	 edições	 desta	 iniciativa	 foi	 heterogéneo	 e	
contou	 com	a	presença	de	pais/mães,	 favorecendo	um	debate	muito	 enriquecedor	
onde	se	partilharam	experiências	e	as	diferentes	visões	sobre	o	tema.		
	
De	um	modo	geral	o	feedback	foi	muito	positivo	e	houve	a	opinião	de	que	o	workshop	
foi	uma	oportunidade	de	conhecer	novas	formas	de	promoção	do	estudo	em	casa	e	
em	família	foi	consensual.	
	
	

• Fale	sobre	a	escola	e	atividades	educativas	nas	conversas	familiares.	
Demonstre	interesse.	

• Reconheça	com	o/a	seu/sua	filho/a	a	importância	de	gerir	o	tempo.	
• Planifiquem	o	estudo	de	acordo	com	as	atividades	do	dia-a-dia.	
• Elogie	o	estudo	feito	com	vontade	e	dedicação.	
• Mantenha	uma	atitude	positiva,	evitando	a	crítica	e	a	zanga.	
• Recompense	pelo	esforço	e	pelos	pequenos	sucessos.	
• Exponha	os	trabalhos	ou	testes	bem-sucedidos	num	local	onde	a	família	os	

veja,	assinalando	sobretudo	os	êxitos.	
• Se	o/a	seu/sua	filho/a	não	quer	estudar,	converse	com	ele/a	e	ouça	o	que	

ele/a	tem	para	lhe	dizer.	Peça-lhe	propostas	de	solução.	Considere	as	
possibilidades.	

Candidaturas	até	dia	16	de	
dezembro	
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Como	construir	o	currículo?	
	
É	 a	 partir	 do	 currículo	 que	 estabelecemos	 o	 primeiro	
contacto	 com	o/a	 empregador/a	e,	 por	 isso,	 devemos	
construí-lo	 com	 todo	 o	 rigor,	 evidenciando	 os	 nossos	
pontos	 fortes	 a	 nível	 educacional,	 profissional,	 bem	
como	as	nossas	aptidões	e	competências.		
	
Neste	 sentido,	 a	 5ª	 sessão	 do	 GEPE	 -	 Grupo	 de	
Entreajuda	para	a	Procura	de	Emprego	foi	subordinada	
ao	tema	“Construção	do	currículo”	e	os/as	participantes	
puderam	 conhecer	 as	 várias	 etapas	 de	 construção	 do	
currículo	 europass,	 que,	 não	 obstante	 o	 facto	 de	
existirem	outros	modelos,	este	assume-se	como	o	mais	
consensual	a	nível	europeu.		
	
Durante	 esta	 sessão	 os/as	 participantes	 conheceram	
alguns	 cuidados	 a	 ter	 na	 elaboração	 do	 currículo,	 que	
poderão	 ser	 fulcrais	 para	 se	 sobressaírem	 face	 à	
concorrência	no	mercado	de	trabalho	que,	diariamente,	
se	 torna	 mais	 competitiva,	 nomeadamente	 a	
importância	de:	
		

• uma	linguagem	clara	e	concisa;	
• uma	 	 formatação,	 pontuação	 e	 apresentação	

cuidadas;	
• uma	fotografia	profissional	e	apropriada;	
• estar	adaptado	a	 cada	empresa/função	a	que	

se	candidate;	
• estar	em	constante	evolução	e	atualização.		

	
Na	parte	final	da	sessão	foi	dado	espaço	para	que	cada	
participante	criasse	o	seu	próprio	currículo	retirando,	no	
momento,	 as	 dúvidas	 que	 surgiam	 durante	 a	 sua	
construção.	
	
A	próxima	sessão	do	GEPE,	subordinada	ao	tema	“Cartas	
de	Apresentação”,	será	realizada	no	dia		
2	de	novembro,	às	14h30,	nas	Instalações	Municipais	do	
Serviço	de	Ação	Social	de	Vila	Verde.	A	sessão	é	gratuita	
e	aberta	a	todos/as	os/as	interessados/as.	
 

 

 
 

	

Direitos	Humanos	

	
	
No	âmbito	da	evocação	do	Dia	Internacional	dos	Direitos	
Humanos,	 iremos	 promover,	 em	 parceria	 com	 a	 Rede	
Social	e	o	Plano	Municipal	para	a	Igualdade,	a	realização	
de	uma	exposição	com	trabalhos	realizados	pelos	alunos	
do	1.º	ano	do	1.º	CEB	dos	Agrupamentos	de	Escolas	do	
concelho	de	Vila	Verde.	A	exposição,	que	terá	lugar	na	
Biblioteca	Municipal	de	Vila	Verde,	irá	abrir	portas	a	12	
de	dezembro	e	encerrará	a	09	de	janeiro	de	2017.	
O	 objetivo	 desta	 atividade	 passa	 por	 sensibilizar	 e	
refletir	 acerca	 dos	 direitos	 humanos	 e	 da	 sua	
importância,	 motivando	 a	 participação	 das	 crianças,	
para	a	realização	de	trabalhos	alusivos	a	esta	temática.	
Desta	forma,	ao	longo	do	mês	de	outubro,	deslocamo-
nos	 às	 diferentes	 escolas/turmas	 do	 concelho	 de	 Vila	
Verde	 para	 explicarmos	 aos	 alunos	 os	 objetivos	 da	
atividade,	 o	 conceito	 dos	 Direitos	 Humanos	 e	 o	
significado	 de	 cada	 um	 dos	 direitos	 constantes	 da	
Declaração	 Universal.A	 cada	 uma	 das	 escolas/turmas	
foram	atribuídos,	aleatoriamente,	os	diferentes	direitos	
constantes	 da	 Declaração	 Universal,	 de	 forma	 a	
assegurar	 a	 representatividade	 dos	 30	 artigos	 que	 a	
constituem.	
Todos	 os	 trabalhos	 realizados	 serão	 utilizados	 na	
referida	 exposição,	que	 será	 aberta	 à	 comunidade	em	
geral.	
	

	

 


