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Oficinas	Intergeracionais		
“Profissões	e	Ofícios”	
 

 
  

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	–	Entrevistas	de	
emprego	
07	de	dezembro	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	

EM	AGENDA:	
	

Durante	 o	 mês	 de	 dezembro,	 promovemos	 a	 atividade	 Oficinas	
Intergeracionais	 “Profissões	 e	 Ofícios”,	 com	 o	 objetivo	 de	 proporcionar	 um	
momento	de	interação	e	aprendizagem	entre	os	mais	velhos	e	os	mais	novos.	
Pretendeu-se,	com	a	realização	da	atividade,	que	os	mais	velhos	partilhassem	
com	as	 crianças	as	profissões	e	ofícios	que	desempenharam	na	 sua	altura	e	
que	 se	 assumiam	 como	 extremamente	 relevantes	 e	 que	 hoje	 são	 pouco	
reconhecidas	e/ou	valorizadas.		

O	desafio	foi	 lançado	às	diferentes	IPSS´s	do	concelho,	tendo	sido	realizadas	
três	oficinas	intergeracionais:	

• “Confeção	da	Broa”,	em	colaboração	com	o	CSP	de	Covas,	o	Jardim	
de	Infância	de	Atães	e	a	Junta	de	Freguesia	do	Vade;	

• “Olaria,	Agricultura,	Carpintaria	e	Tricô”,	em	colaboração	com	CSP	
de	Cervães	e	o	Centro	Escolar	de	Cervães;	

• “Ofícios	de	Cesteiro,	Pedreiro,	Mineiro	e	Oleiro”,	em	colaboração	
com	 CS	 de	 vale	 do	 Homem	 e	 o	 Jardim	 de	 Infância	 e	 a	 EB1	 de	
Lanhas.	 Inscrições	até	dia	16	de	

dezembro	

12	dez.,	14h30	
Biblioteca	Municipal	Prof.	
Machado	Vilela	

COMUNIDADE	
	
Apresentação	do	Relatório	
de	Avaliação	das	
Necessidades	de	
Voluntariado	
05	dez.,	10h00	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
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Semana	Contra	a	Violência	na	Mulher	
	
O	 concurso	 de	 fotografia	 intitulado	 “Na	 Ótica	 do	
Amor”,	 foi	dinamizado	pelo	Município	de	Vila	Verde,	a	
Associação	 Conviver	 e	 o	 ClDS-3G	 Vila	 Verde,	 com	 o	
objetivo	 de	 comemorar	 o	 Dia	 Internacional	 da	
Eliminação	da	Violência	Contra	as	Mulheres. 

Esta	 iniciativa	 pretendeu	 consciencializar	 a	 sociedade	
civil	 para	 o	 flagelo	 social	 da	 Violência	 contra	 as	
Mulheres,	 fomentando	 o	 potencial	 artístico	 e	
fotográfico	 dos/as	 participantes.	 Ao	 longo	 da	 semana	
dedicada	ao	tema,	foram	exibidas,	nas	redes	sociais,	as	
5	 fotografias	 finalistas	 selecionadas	 pelos	 jurados	
Carlos	 Araújo	 (Desitraço),	 Jorge	 Oliveira	 (Diário	 do	
Minho)	e	Sara	Pereira	(RUM).	 

A	fotografia	da	autoria	de	Bruno	Braumann,	do	Centro	
Social	 e	 Paroquial	 de	Moure,	 recebeu	 o	 1º	 prémio	 do	
concurso	“Na	Ótica	do	Amor”,	no	2º	lugar	ficou	Ângelo	
Almeida	 e	 no	 3º	 lugar	 Sofia	 Cruz.	 Foram	 ainda	
atribuídas	 menções	 honrosas	 a	 Rui	 Cruz	 e	 a	 Ângela	
Lopes,	 numa	 sessão	 que	 decorreu	 esta	 sexta-feira	 no	
auditório	da	Escola	Profissional	Amar	Terra	Verde. 

No	 âmbito	 das	 atividades	 inseridas	 na	 Semana	 da	
Eliminação	 da	 Violência	 contra	 a	 Mulher,	 dinamizamos	
ainda	 em	 parceria	 com	 a	 Rede	 Social,	 no	 dia	 24	 de	
Novembro,	 o	 workshop	 de	 Defesa	 Pessoal,	 um	 curso	
teórico-prático	 de	 iniciação	 –	 controlo	 e	 imobilização,	
no	pavilhão	desportivo	Playgreen,	em	Sabariz. 

"É	possível	imobilizar	e	controlar	o/a	agressor/a	(sem	o	
uso	de	violência),	debilitando-lhe	a	força	e	diminuindo-
lhe	 a	 vontade	 de	 maltratar"	 -	 esta	 foi	 a	 máxima	 do	
workshop	de	defesa	pessoal.	 

 

Workshops	do	Concurso	de	Ideias	

No	 sentido	 de	 fomentar	 um	 espírito	 empreendedor	
que	 desperte	 os/as	 alunos/as	 do	 ensino	 secundário	 e	
profissional	 para	 um	 mercado	 de	 trabalho	 exigente,	
desenvolvemos	 dois	 workshops	 onde	 se	 abordaram	
temas	que	 gravitam	 em	 torno	do	 empreendedorismo:	
“Criatividade	 e	 desenvolvimento	 de	 ideias”	 e	 “Estudos	
de	mercado”. 
 
Estes	 workshops,	 desenvolvidos	 na	 ESVV	 e	 na	 EPATV,	
permitiram	aos/às	participantes	gerar	ideias	em	grupo,	
reconhecer	 conceitos	 próprios	 associados	 à	
criatividade	 por	 um	 lado,	 e	 por	 outro,	 identificar	
instrumentos	 de	 análise	 de	 mercado,	 elaboração	 de	
uma	análise	 SWOT	e	 conhecer	um	modelo	de	projeto	
simplificado. 
 
Esta	 iniciativa	 pretendeu	 ser	 um	 apoio	 na	 elaboração	
dos	 projetos	 a	 serem	 apresentados	 no	 Concurso	 de	
Ideias	“Eu	sou	empreendedor/a”.	 
 

 

Workshop	“Estudar?	Eu	consigo!”	
	
A	adoção	de	métodos	de	estudo	com	vista	à	otimização	
de	resultados,	tem	sido	temática	recorrente	no	âmbito	
da	 nossa	 ação	 junto	 da	 comunidade	 escolar.	 O	
workshop	 “Estudar?	 Eu	 consigo!”	 foi	 mais	 uma	
iniciativa	 que	 procurou	 fomentar	 junto	 dos	 alunos	 da	
EPTAV	uma	atitude	mais	positiva	face	a	um	estudo	que	
se	 pretende	metódico	 e	 regulado	 no	 tempo.	 Assim,	 o	
principal	 objetivo	 desta	 iniciativa	 foi	 desenvolver	
competências	de	 controlo,	planeamento	e	organização	
do	 estudo,	 onde	 se	 abordaram	 questões	 como	 a	
organização	 do	 local	 de	 estudo,	 gestão	 do	 tempo	 de	
estudo	e	a	programação	do	estudo	para	os	momentos	
de	avaliação. 
 


