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Tarde Gulosa na Casa do Povo do  
Pico de Regalados 
 

No passado dia 28/02, promovemos na Casa do Povo do Pico de 
Regalados, um workshop sobre “Compotas Artesanais”. Destinado à 
comunidade em geral, a dinamização deste workshop contou com 
a colaboração das formadoras Antónia Garcia, Natália Costa e 
Filomena Abreu, do projecto Somos+ da Cruz Vermelha Portuguesa – 
Centro Comunitário da Vila de Prado. Perante uma assistência de 
cerca de 13 participantes, as formadoras confecionaram compotas 
de abóbora e frutos vermelhos, havendo lugar no final para uma 
doce degustação. 

 

 

  

 

 

 

EMPREGO 

COMUNIDADE 

Formação “Primeiros 
Socorros” 
Casa do Povo do Vade 

  

Workshop “InterNET para 
o bem e para o mal”  
Agrupamento de Escolas 
de Prado  

Workshop “Gestão de 
Conflitos”  
Agrupamento de Escolas 
de Prado 

Grupos de Intervenção 
“comptências sociais”  
Agrupamento de Escolas 
de Vila Verde 

Biblioteca Itinerante 

FAMÍLIA 
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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 

Centro Comunitário 
de Prado 

Segundas-feiras 
(quinzenalmente) 
9h30 – 12h00 

 

J.F. de Marrancos 

1.ª quinta-feira de 
cada mês 
9h30 – 12h00 
 

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

No início do 2º período, o CLDS – 3G Vila 
Verde deslocou-se ao Agrupamento de 
Escolas da Vila de Prado para realizar dois 
grupos de intervenção, um direcionado 
para o 6ºano, sobre a prevenção de 
comportamentos de risco na adolescência 
e outro para o 9ºano, com o intuito de 
estimular atitudes empreendedoras nos 
jovens. 
O grupo de intervenção para os 6ºs anos 
intitulado “Cá entre nós” era composto por 
quatro sessões semanais onde se 
abordaram as seguintes temáticas: hábitos 
e estilos de vida saudáveis; afetos e 
sexualidade; consumos e tomada de 
decisão assertiva. O grupo de intervenção 
para os 9ºs anos intitulado “O teu futuro já 
mexe” era, igualmente, composto por 
quatro sessões, e debateram-se os seguintes 
temas: empregabilidade e mercado de 
trabalho; atitudes empreendedoras; 
competências e percurso profissional. 
De caracter prático e interativo, com 
recurso a vídeos, fotografias e dinâmicas de 
grupo, cerca de uma centena e meia de 
alunos/as foram abrangidos por estas 
atividades, considerando-as de interesse 
face ao estágio de vida em que se 
encontram e rumo a um futuro que se 
adivinha exigente e competitivo. 

Demos início à segunda edição do concurso 
de ideias “Eu sou empreendedor@”. 
À imagem da primeira edição, o concurso foi 
aberto a todos os alunos/as do ensino  
 
 
secundário de Vila Verde e procura promover e premiar atitudes 
empreendedoras que resultem numa ideia original e inovadora. 
A primeira fase do concurso, respeitante à candidatura e apresentação 
sumária da ideia, teve como prazo limite dia 09 de fevereiro. Nos 
próximos meses desenrolar-se-ão as etapas que se seguem, sendo que 
até ao dia 23 de março todos os participantes deverão entregar um 
projeto com as linhas gerais para a implementação da ideia. 
 


