
Problemas de comportamento?! Como 
lidar com eles? 
Sabia que crianças com problemas de comportamento têm uma maior probabilidade de 
insucesso escolar e de desenvolverem comportamentos socialmente desviantes na 
adolescência? Estas e outras questões, ainda que implícitas no senso comum, assumem-se 
como uma reflexão premente no contexto do desenvolvimento social das nossas crianças. 

Esta temática levou a nossa equipa a 
debater com os pais dos/as alunos/
as do Centro Escolar de Vila Verde 
e da Escola Básica 2,3 de Prado  
estratégias de promoção de um 
comportamento adequado nos mais 
variados contextos.  

Aos pais, em formato de workshop, 
foram transmitidas dicas sobre como atuar perante comportamentos belicosos por parte dos/
as filhos/as, com ênfase para a ideia de que não se deve misturar castigo com afeto e que a 
forma como os pais castigam, respondem às birras e lidam com a insurreição dos/as filhos/as 
tem influência no seu comportamento. Para um conjunto de situações frequentes foram 
apresentadas sugestões de atuação que contribuem para uma melhor relação entre pais, 
filhos/as e escola, salientando a importância e o papel do elogio na construção de 
comportamentos adequados. 

Com as crianças do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Verde desenvolvemos 
um conjunto de sessões de sensibilização sobre a importância de um bom comportamento e 
quais os reflexos disso nos seus resultados escolares. Nestas sessões, de uma forma 
descontraída e com conteúdos “ao gosto dos/as mais novos/as”, os/as alunos/as 
identificaram situações de bom e mau comportamento em episódios frequentes da realidade 
escolar. Foram também conduzidos para uma reflexão dos ganhos que os bons 
comportamentos representam no seu quotidiano e das consequências que os maus 
comportamentos representam para si mesmos e para aqueles que os/as rodeiam.  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EMPREGO 
Gabinete de apoio ao  
Empreendedorismo 
Inst. Municipais  de Ação Social 
Vila Verde 
Terças-feiras, 9h30 - 12h00 

Gabinete de atendimento  
J.F. de Parada de Gatim 
Quintas-feiras, 9h30 - 12h00 

Gabinete de atendimento  
J.F. de Marrancos 
Sextas-feiras, 9h30 - 12h00 

Inquérito de avaliação de 
necessidades formativas 

Início do  GEPE 
01 de junho, 
Inst. Municipais de Ação Social - 
Vila Verde 

Estágios de Verão 
junho, julho, agosto e setembro 
Escolas Básicas de Vila Verde

FAMÍLIA 
Workshop “Alimentação 
saudável: tudo o que precisa 
de saber” 

Voluntariado à medida 

Campo de Férias 
Descentralizado

EM AGENDA:

COMUNIDADE 
Levantamento das associações 
concelhias

Município de Vila Verde 

Gabinete de Inserção 
Profissional 

Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Vila 
Verde

NOVOS PARCEIROS
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“Semana da Europa” apresenta 
dicas para trabalho na UE  

Assinalou-se, no passado dia 9 de 
maio, o dia da Europa, data que 
serviu de mote para celebrar a 
“Semana da Europa”, no sentido 
de alertar, sensibilizar e informar 
a população do concelho sobre a 

mobilidade profissional na União Europeia (UE).  
O princípio da livre circulação de trabalhadores está consagrado 
nos tratados fundadores da UE, conferindo aos/às cidadãos/
cidadãs o direito de trabalharem num estado-membro da UE, 
diferente do seu país de origem.  
Neste sentido, fomos apresentando ao longo de uma semana, 
diferentes dicas que consideramos pertinentes para quem 
pretende viver e trabalhar na União Europeia. Saber se se pode 
instalar livremente noutro país da UE para trabalhar, saber onde 
pode obter conselhos práticos caso queira viver e trabalhar 
noutro país da UE, compreender quais as vantagens desta 
mobilidade profissional para os cidadãos europeus, foram 
algumas das questões abordadas. 

Falamos de emoções na EB 2,3 de 
Vila Verde 

“Vamos falar de emoções…” foi o tema em análise com cerca de 
60 alunos/as do 2.º ciclo da EB 2,3 de Vila Verde, no passado dia 
13/05. As emoções estão presentes na nossa vida desde sempre 
e assumem um papel fundamental na nossa aprendizagem, na 
forma como nos comportamentos e interagimos com os outros, 
pelo que trabalhar as emoções junto das crianças e jovens 
assume-se como um desafio fundamental, na medida em que 
contribui para o autoconhecimento, controlo emocional, 
automotivação e empatia, aspetos fundamentais para o potencial 
emocional de cada um/a. Assim, compreender o que são as 
emoções, diferenciar as diferentes emoções, aprender a 
reconhecer e a identificar o desenvolvimento das diferentes 
emoções em si e nos/nas outros/as e promover a adoção de 
comportamentos de gestão de emoções de modo a que as 
interacções com os/as outros/as sejam influenciadas de forma 
positiva, foram alguns dos aspetos abordados e ativamente 
trabalhados junto destes jovens.  

Os desafios da adolescência 
debatidos no AE de Vila Verde 

A Escola Básica 2, 3 de Vila Verde e a Escola Básica 2,3 
Monsenhor Elísio Araújo, receberam um conjunto de sessões de 
sensibilização, sobre os desafios da adolescência, nomeadamente 
questões relacionadas com a educação sexual e o consumo de 
substâncias, destinadas a cerca de 100 alunos/as. 
Estas sessões pretenderam sensibilizar para a vivência de uma 
sexualidade positiva enfatizando o conceito de sexualidade bem 
como o papel das emoções e dos afetos na forma como nos 
relacionamos connosco e com os/as outros/as. Por outro lado, 
pretendeu-se identificar as consequências pessoais, físicas e  
sociais do consumo de substâncias bem como treinar estratégias 
eficazes na tomada de decisão quer em questões relacionadas 
com a educação sexual quer relacionadas com o consumo de 
substâncias. O recurso a diferentes dinâmicas de grupo e a 
visualização de um filme de animação alusivo ao tema dos 
consumos de substâncias foram os instrumentos utilizados para 
promover o debate e a reflexão. 

Workshop “Decoração criativa” 

No passado dia 30 de maio decorreu na antiga Escola Primária 
de Pico de Regalados, em colaboração com a  Junta de Freguesia 
do Pico, Gondiães e Mós, o Workshop Decoração Criativa com a 
objetivo de dotar os/as participantes de um conjunto de 
diferentes  técnicas e dicas de artes decorativas, utilizando 
materiais que normalmente temos em casa. 
A iniciativa,  dinamizada por 
Manue la Soares e I sabe l 
Barbosa, foi essencialmente de 
cariz prático, permitindo os/as 
participantes (re)construir 
materiais através das técnicas 
adquiridas, estimulando, assim, 
a criatividade de cada um/a. As 
formadoras apresentaram vários 
trabalhos que criaram através 
de materiais simples tais como 
caixas de cartão, caixas de madeira, frascos, latas, moveis 
antigos, entre outros, dando-lhes uma segunda oportunidade e 
adaptando-os a diferentes contextos (casa de banho, quarto ou 
cozinha). Mediante a técnica do guardanapo, os/as formandos/
as puderam transformar um simples frasco numa bonita jarra 
que levaram  para casa como recordação deste workshop. 
No final da sessão, foi percetível a satisfação das duas dezenas 
de participantes no workshop, mostrando-se motivados/as para 
uma nova iniciativa neste  âmbito. 


