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Comemoração dos 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 

  

!

No âmbito do dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala a 10 
de dezembro, desenvolvemos em diferentes instituições escolares do 
concelho uma exposição alusiva ao tema, precedida da apresentação 
de um vídeo com o intuito de sensibilizar os/as jovens para a temática. 
Tendo como mote a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, os/as alunos/as foram desafiados a analisar 
criticamente os diferentes direitos, considerando o estado da sociedade 
atual e os problemas/desafios com que se deparam nos dias de hoje, 
salvaguardando o artigo 29º da referida declaração: “Toda a pessoa tem 
deveres para com a comunidade…” 
A Escola Secundária de Vila Verde, a EB 2,3 de Vila Verde, a EB 2,3 
Monsenhor Elísio Araújo, a EB 2,3 da Vila de Prado e a Escola Profissional 
Amar Terra Verde, foram as instituições que gentilmente se associaram a 
nós nesta iniciativa: #euapoioosdireitoshumanos.

AGENDA

Workshops:  
“Aprender a estudar, 
estudar a aprender”  
ESVV  
 
“Gostar, comentar, 
partilhar e prevenir”  
E.B. de Prado 

“Dependência sem 
substância”  
E.B. de Vila Verde 

“Por detrás da Internet”  
E.B. de Vila Verde 

Grupo de Intervenção:  
“Viagem Empreendedora”  
E.B. de Prado 

“Emoções à flor da pele”  
E.B. do Pico 

Tertúlias com 
Empreendedores: 
ESVV e EPATV
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Gabinete de 
atendimento geral 
(sede) 

Casa do Povo de  
Ribeira do Neiva 
Quintas-feiras  
9h30 – 12h00 

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

__ 

Gabinete de Vila 
Verde 

Terças-feiras  
9h30 – 12h00 

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

__ 

Gabinete de Prado 

Segundas-feiras  
9h30 – 12h00 

Centro Comunitário 
de Prado 

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde

“Inclusão é o privilégio de conviver com as 
diferenças”  

(Mantoan)

No dia 3 de dezembro assinalamos o dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. 
Durante uma semana promovemos um conjunto de ações para destacar a 
importância da diferença. A diferença que se quer inclusiva e conciliadora, 
visto que todos somo válidos à nossa maneira. Desta forma tanto na Escola 
Secundária de Vila Verde, como na Escola da Vila de Prado, em parceria 
com a Rede Social e a APPACDM de Vila Verde, os alunos tiveram o 
privilégio de assistir a uma peça de teatro, “Namoras Comigo?”, encenada 
pelos utentes desta instituição, bem como à atuação do Rancho 
Folclórico. Foram momentos bem passados, mas que essencialmente 
tiveram o intuito de evidenciar como somos todos especiais, e podemos 
sempre su rp reender o “out ro” com as nossas hab i l idades , 
independentemente de termos limitações.

A EB 2,3 de Prado foi o “palco” de um workshop onde, através da dinamização de 
vários desafios (construção de ponte com jornais, publicidade e inovação e 
desafios lógicos), se procurou fomentar o trabalho em equipa e desenvolver 
competências de comunicação e negociação, assim como promover 
comportamentos assertivos na equipa de trabalho. 
Chamámos a este workshop “Equipas de Trabalho: os 5C´s”, sendo os 5 c’s os 
elementos nevrálgicos numa relação de trabalho em equipa, são eles: confiança, 
comunicação, coordenação, compromisso e complementaridade. 
O feedback de todos os participantes foi muito positivo e a seu empenho nos 
desafios propostos foi notório. O workshop, essencialmente prático, proporcionou a 
todos uma tarde divertida e muito produtiva. 

Workshop “Equipas de Trabalho: os 5C´s”


