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A terceira edição dos Estágios de Verão revelou-se, mais uma vez, 
uma atividade com um impacto muito positivo. 
Os Estágios de Verão têm permitido uma maior abertura e relação 
da escola com o exterior, nomeadamente com o tecido 
empresarial do território, e vice-versa. Têm sido uma oportunidade 
para a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais 
em contexto real de trabalho, considerando as características e 
especificidades dos alunos (14-16 anos). 
O sucesso desta iniciativa reflete-se não só na procura que excede 
as vagas disponíveis, por parte dos alunos, mas também na 
receptividade por parte das empresas. Veja as opiniões e 
comentários que recolhemos junto dos estagiários na 2.ª página, 

  

!

EMPREGO

COMUNIDADE

Ciclo “TPE”  
14 de agosto, 14h00 
Vila Verde

Seminário Virtual sobre 
Associativismo no 
concelho

FAMÍLIA

Woprkshop (a designar) 

Oficina Intergeracional  
CPRN

Um sucesso 
para tod@s: 
estagiários & 
empresários
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Terças-feiras  
9h30 – 12h00 

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

__ 

Gabinete de 
atendimento geral 

Casa do Povo de  
Ribeira do Neiva 
9h30 – 12h00  

Rua da Devesa, N.º73  
4730-150 Duas Igrejas,  
Ribeira do Neiva,   
Vila Verde 

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde

Testemunhos d@s estagiári@s

Agradecemos a todas entidades de acolhimento a 
excelente colaboração: 

“Pelas duas semanas que estive na creche aprendi muito, fui bem 
acolhida e com toda a simpatia me integraram no grupo de 
funcionários. Foi uma experiência fantástica e foi bem aqui que eu 
percebi que realmente é isto que eu quero seguir.” 

J.F (14 anos) 
Casa do Povo de Prado

“ E u g o s t e i m u i t o d a 
experiência na C.E.A., descobri 
o meu interesse por crianças 
(…)” 

M.P (14 anos) 
C.E.A.

“Acho que foi uma experiência 
muito boa!” 

F.P (14 anos) 
Clínica Veterinária  

de Sta. Catarina

“Adorei estar cá! Gostava 
imenso de cá ficar o resto das 
férias!” 

A.F (14 anos) 
Pastelaria Sininho

“Adorei estagiar aqui, por mim 
não me importava se fosse mais 
tempo.” 

E.S (14 anos) 
Desitraço

“Foi, sem dúvida, uma experiência fantástica e espero voltar um dia.” 
A.L (14 anos) 

Câmara Mun. de Vila Verde

Ideia 5 
Desitraço 
Serviço de Ação Social (CMVV) 
Cooperativa de Ensino Artístico 
Cent. Social, Paroquial de Cervães 
Clínica Veterinária Sta. Catarina 
Pastelaria Sininho 
Paniprado 
Centro Comunitário de Prado 
Casa do Povo de Prado

Farmácia do Prado 
Cabeleireira Glamour 
Clube Nautico de Prado 
Farmácia Costa Macedo 
Complexo de Lazer (Vila Verde) 
Genius 
Cruz Vermelha Port. (Braga) 
Mostarda & Chocolate 
Running 7 


