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SESSÕES	SOBRE	
EMPREENDEDORISMO	
NA	EPATV	
 
EPATV,	17	de	janeiro	

  

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	–	Empreendedorismo	
01	de	fevereiro,	14h00	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	
Grupo	de	Intervenção	
“Manda-te:	emprego”	
	E.B.	2,3	de	Prado	
	
	
	

FAMÍLIA	
	
Grupo	de	Intervenção	
“Vamos	Prevenir”	
	E.B.	2,3	de	Prado	

	
Workshop	
“Parentalidade	positiva”	
	E.B.	2,3	de	Vila	Verde	
16	de	fevereiro,	18h30	

	
	

COMUNIDADE	
	
Levantamento	das	
associações	concelhias	
	

	

EM	AGENDA:	
	

No	passado	dia	17	de	janeiro,	o	CLDS-3G	Vila	Verde	deslocou-se	à	
EPATV	para	dinamizar,	com	cada	uma	das	turmas	de	12ºano	desta	
escola,	uma	sessão	subordinada	ao	tema	do	empreendedorismo.	
	
A	 um	 passo	 de	 entrarem	 no	 mercado	 do	 trabalho,	 esta	 sessão	
pretendeu	demonstrar	 aos/às	 participantes	a	 importância	de	 ser	
dinâmico/a,	criativo/a	e	proativo/a	 tanto	na	procura	de	emprego	
como	também	na	sua	própria	escola	e	até	durante	o	período	de	
estágio.	Assim,	os	principais	objetivos	desta	sessão	visavam,	para	
além	 de	 desmistificar	 o	 conceito	 de	 empreendedorismo,	
incrementar	 nestes	 jovens	 atitudes	 empreendedoras	 e	 torná-los	
conscientes	de	que	“ser	empreendedor”	não	é	algo	inato,	mas	que	
se	constrói	com	o	tempo	e	com	o	empenho	de	cada	um/a.		
	
Esta	sessão	faz	parte	de	um	conjunto	de	iniciativas	que	têm	sido	
promovidas	pelo	Observatório	para	a	Empregabilidade	da	EPATV	
no	âmbito	do	projeto	“Step	1,	Projeta	o	teu	Futuro”,	com	o	intuito	
de	 incrementar	 uma	 maior	 autonomia	 e	 espírito	 crítico	 dos/as	
jovens	quanto	às	suas	escolhas	no	futuro.	

Gabinete	CLDS-3G	Vila	Verde	de	apoio	ao	
EMPREENDEDORISMO	
	
Rua	Dr.	João	Macedo	Cunha,		
4730-760	Vila	Verde		
Terças-feiras	das	9h30	às	12h00	
	



CLDS-3G	Vila	Verde	Em	Notícia	//	Janeiro	de	2017	

	

 Como	 gerir	 birras	 e	 como	 lidar	 com	 o	
Comportamento?	

 
Realizamos,	 no	 passado	 dia	 23/01/2017,	 na	 EB	
2,3	de	Prado,	um	workshop	subordinado	ao	tema	
“Como	 gerir	 birras?	 Como	 lidar	 com	 o	
comportamento?”.	A	realização	deste	workshop,	
dirigido	aos	pais	e	encarregados	de	educação	dos	
alunos	do	ensino	pré-escolar	e	do	1.º	CEB,	contou	
com	a	presença	de	cerca	de	60	participantes.	
Estratégias	 como	 o	 elogio,	 para	 promover	 a	
frequência	 de	 comportamentos	 desejáveis,	 o	
ignorar	 as	 birras	 e	 outros	 comportamentos	
negativos,	o	saber	dizer	“não”	de	forma	assertiva	
e	 como	 forma	 de	 definição	 de	 limites,	 a	
importância	 da	 consistência	 entre	 os	 diferentes	
educadores	 na	 aplicação	 das	 regras	 e	 a	
necessidade	 de	 implicar	 as	 crianças	 nas	 suas	
escolhas	 e	 consequências	 do	 seu	
comportamento,	 foram	algumas	das	estratégias	
abordadas	e	que	visam,	não	só	o	controlo	do	mau	
comportamento,	 mas	 também	 a	 promoção	 de	
comportamentos	positivos	e	adequados.	
Assumindo	que	os	problemas	de	comportamento	
consistem	 em	 padrões	 de	 comportamento	 tão	
difíceis	que	ameaçam	as	relações	normais	entre	a	
criança	 e	 quem	 a	 rodeia,	 foi	 salientado	 que	 a	
intervenção	 nesta	 questão	 deverá	 resultar	 de	
uma	 ação	 conjunta	 e	 de	 responsabilidade	
partilhada	 entre	 todos	 os	 educadores,	
salvaguardando	o	princípio	de	que	 não	 se	deve	
misturar	castigo	com	afeto.	
O	 workshop	 decorreu	 de	 forma	 bastante	
interativa,	 permitindo	 e	 facilitando	 a	 troca	 de	
experiências	entre	os	presentes.	
	

Apresentação	das	atividades	em	
CLAS	VV	
	
No	 âmbito	 da	 reunião	 ordinária	 do	 Conselho	
Local	de	Ação	Social	de	Vila	Verde,	no	dia	13	de	
janeiro,	apresentamos	o	Relatório	de	Atividades	
referente	ao	segundo	semestre	de	2016,	durante	
o	 qual	 foram	 realizadas	 um	 total	 de	 19	 ações.	
Nesta	reunião,	procedemos	ainda	ao	pedido	de	
alteração	 dos	 indicadores	 de	 realização	 das	
atividades,	 integradas	 no	 plano	 de	 ação,	
considerando	 as	 orientações	 do	 PO	 ISE,	
disponibilizadas	 em	 novembro	 de	 2016.	 Esta	
apresentação	 realizou-se,	 dentro	 da	
obrigatoriedade	 legal	 reiterada	 na	 Portaria	
179B/2015,	 Art.º	 15	 Capitulo	 IV,	 referente	 à	
Implementação	 das	 Ações	 e	 Acompanhamento	
do	CLDS-3G.	

	
	
SEGUNDA	FASE	
Com	o	arranque	do	novo	ano	iniciou-se	também	
uma	 nova	 fase	 do	 concurso	 de	 ideias	 “Eu	 sou	
empreendedor/a”.	 Desta	 feita,	 as	 equipas	 a	
concurso	 terão	 que	 dar	 vida	 às	 ideias	 que	
propuseram	na	candidatura	de	participação.	 
 
Esta	 segunda	 fase	 do	 concurso	 (até	 dia	 15	 de	
março)	 implica	 a	 elaboração	 de	 um	 projeto	
estruturado,	 onde	 se	 identifiquem	 os	 recursos,	
competências	 e	 parcerias	 necessários	 à	
implementação	 das	 ideias.	 Pretende-se	 que	 os	
participantes	 sejam	 capazes	 de	 clarificar	 as	
atividades	 e	 processos	 subjacentes	 à	
implementação	da	ideia,	bem	como	caracterizar	
os	 clientes	 (público-alvo)	 e	 os	 canais	 de	
comunicação	 para	aproximar	 o	produto/serviço	
dos	mesmos.	Em	suma,	exige-se	nesta	 fase	um	
estudo	de	mercado	simplificado	que	dê	“corpo”	
às	ideias	e	as	enquadre	no	mercado	para	o	qual	
foram	idealizadas. 
 
	


