
 

EM NOTÍCIA 
Ed. N.º 20, Jun. de 2017 – www.cprn.pt/clds3gvilaverde 

 

 

 

Formação para a mudança 
Rosa Vieira // EPATV  

Em parceria com o CLDS-3G Vila Verde, a Escola Profissional Amar Terra 
Verde promoveu, recentemente, na Casa do Povo de Ribeira do Neiva 
uma formação para Cuidadores de em Contexto Formal. 

Esta iniciativa teve como objetivos principais a estimulação do potencial 
profissional de cada elemento do grupo de participantes, bem como, a 
promoção de boas práticas ao nível do exercício diário das suas funções 
profissionais. 

Neste sentido, foram desenvolvidas ao longo de cinco sessões de 
trabalho temas que julgamos ser ajustados às necessidades 
evidenciadas pelo grupo em questão, e que de um modo geral são 
comuns a quem trabalha nestas áreas com estes públicos-alvo, mais 
especificamente: o ambiente de trabalho - auto-conhecimento, 
comunicação, trabalho em equipa e supervisão; o impacte positivo 
de uma abordagem centrada na Pessoa na relação diária com o 
utente e a importância de conhecimentos atualizados em termos de 
suporte básico de vida. 

A EPATV, enquanto estabelecimento de ensino que abraça várias 
dimensões do conceito de Educação, quer na qualificação de 
públicos mais jovens para trabalharem futuramente nestas áreas 
profissionais, quer pela requalificação escolar e profissional que 
promove junto das camadas mais adultas através do Centro 
Qualifica considera cada vez mais importante apostar-se numa 
intervenção preventiva, com o intuito de, deste modo, se 
promoverem/potenciarem boas práticas nos diversos contextos 
profissionais. No entanto, isto só será viável se se investir na formação, 
reciclagem de conhecimentos e práticas de uma forma contínua, 
pois a rotina, a mecanização das tarefas e as dificuldades que estas 
nos vão impondo à medida que o tempo passa, para além dos 
desafios inerentes à interação com pessoas, impõe essa 
necessidade, quando queremos garantir a eficiência profissional e o 
bom ambiente de trabalho numa organização. 
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Workshop “A Internet e os Jovens: prevenção e 
segurança 
Quando nos debruçamos sobre a temática da Internet podemos dizer 
que estamos perante “um novo planeta com vida”, onde os utilizadores 
coexistem em duas dimensões: o mundo real e o virtual. No mundo virtual 
existem, à semelhança do mundo real, perigos que exigem o nosso 
estado de alerta, sobretudo quando somos jovens e “presas” mais 
vulneráveis. 
São mediáticos vários casos de falhas de segurança nas redes 
informáticas e multiplicam-se os problemas associados à vulnerabilidade 
das crianças e jovens neste mundo virtual, onde as más intenções têm 
oportunidade de singrar com grande facilidade. 
Esta problemática foi o mote para a realização de um workshop, na 
Escola Secundária de Vila Verde, com encarregados de educação. O 
workshop realizou-se no dia 07 de junho, e teve como objetivo alertar 
para os perigos que a internet representa nas classes mais jovens e quais 
os procedimentos de segurança para prevenir comportamentos de risco 
na internet. No final da sessão foi possível perceber o quão importante é 
debater este tema junto dos encarregados de educação, dada a sua 
falta de conhecimento sobre uma grande parte dos perigos da internet. 
 

GEPE: Abordagem ao Mercado de 
Trabalho e Análise SWOT 
No mês de junho realizamos duas sessões do GEPE, Grupo 
de Entreajuda para Procura de Emprego. No dia 7 de 
junho a dra. Dulce Campos abordou com os/as 
participantes o passado, o presente e o futuro que se 
prevê no âmbito do mercado de trabalho. No dia 21 de 
junho a sessão a dinamizadora dra. Paula Santos ajudou 
os/as participantes a identificarem os seus pontos fortes, os 
pontos fracos (ambiente interno) bem como as 
oportunidades e as ameaças (ambiente externo). 


