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Nos campos de férias deste ano decidimos levar as crianças e jovens das 
IPSS de Vila Verde numa viajem pelos quatro cantos do mundo sem saírem 
do lugar. Para o efeito, convidámos voluntários e estagiários internacionais 
que lhes deram a conhecer os seus países, a sua cultura, língua, tradições e 
religiões através de um jogo (quiz), da música e da exposição de alguns 
objetos dos seus países (moedas, amuletos, trajes, doces, etc.). 
Esta experiência foi proporcionada por jovens oriundos da Alemanha, Brasil, 
México e Turquia, a quem agradecemos a participação e dinamização 
desta atividade, e de quem recolhemos estes testemunhos: 

 

 

 

 

 

  

 

 

EMPREGO 

FAMÍLIA 

COMUNIDADE 

Estágios de Verão 
Alunos dos 9.º anos 

GEPE – Sessões: 
5.ª – Comunicação e 
trabalho em equipal  
6.ª – Gestão de 
conflitos 

Dia[s] Positivo[s] em 
Família  
Grupo de Intervenção 
Photovoice 

 

Biblioteca Itinerante 

“Eu achei muito boa a proposta de atividade, uma vez que promove 
interação entre diversas culturas aqui presentes. Me surpreendeu o 
interesse dos jovens participantes no meu país e no que eu tinha a lhes 
contar. (…) Nunca esquecerei o que um garoto disse ao provar o meu 
brigadeiro: “qual o segredo para fazer um doce tão bom?”. 

Beatriz Celiberto, Brasil 

“(…) Aprendi que existe sempre uma 
forma de comunicar. Para as crianças 
foi uma excelente experiência, pois 
tomaram contacto com diferentes 
nações o que é ótimo para a 
tolerância cultural.” 

Maria Kittelmann, Alemanha 

“Ver aquelas crianças tão 
interessadas na minha cultura/país 
foi fantástico! Estavam tão 
contentes e isso impressionou-me.” 

Ece Turkyilmaz, Turquia 
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Inst. Mun. do Serv. de 
Ação Social - Vila 
Verde 

Terças-feiras 
9h30 – 12h00 

Gabinetes de 
atendimento geral 

J.F. de Parada de 
Gatim 

Quintas-feiras 
9h30 – 12h00 

J.F. de Marrancos 

Sextas-feiras 
9h30 – 12h00 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Workshop Mediação Familiar 
Realizou-se ontem, 12 de Julho, nas instalações municipais do serviço 
de Ação Social, o workshop de estratégias de mediação familiar, com 
a dinamização da Dra. Carla Mucha, mediadora de Conflitos – Jurista, 
mediadora em diversos Julgados de Paz e mediadora dos Serviços de 
Mediação Familiar e do Sistema de Mediação Penal do Ministério da 
Justiça.  

Esta iniciativa, destinada a técnicos/as, teve como objetivo abordar 
as estratégias direcionadas para a mediação dos conflitos familiares, 
em articulação com as equipas que intervêm com as famílias e/ou as 
suas crianças.  

A participação neste workshop foi gratuita e contou com a 
participação de 15 técnicos/as onde estes tiveram oportunidade de 
colocar dúvidas, questões e experienciar a pré mediação através da 
dinâmica roleplay. 

 

Oficinas intergeracionais  
Neste mês de julho realizamos duas oficinas 
intergeracionais, uma alusiva à preparação do 
tremoço em colaboração com as crianças do 
jardim de infância e os/as idosos/as da Casa do 
Povo de Pico de Regalados e outra alusiva ao 
artesanato e à arte de costurar, com os/as 
idosos/as e as crianças da Casa do Povo de Escariz. 

As oficinas, tal como tem sido hábito, culminaram 
com um lanche que intensificou o convívio entre 
os/as mais velhos/as e os/as	mais	novos/as.	 

CLAS: apresentação de 
atividades 
No âmbito da reunião ordinária do 
Conselho Local de Ação Social de Vila 
Verde, no dia 20 de julho, apresentamos 
o Relatório de Atividades referente ao 
primeiro trimestre de 2017, durante o qual 
foram realizadas um total de 39 
atividades, que implicaram um total de 
1664 participantes.  

 


