
Estágios de Verão  
para jovens Vilaverdenses 
Assumindo que as competências dizem respeito à capacidade para 
mobilizar conhecimentos, aptidões e valores para agir de forma eficaz 
num conjunto de situações, apostamos no desenvolvimento da 
atividade “Estágios de Verão”. Esta atividade dirigiu-se a jovens entre 
os 14 e os 16 anos, dos Agrupamentos de Escolas do concelho, com o 
intuito de promover a aquisição de competências pessoais, sociais e 
profissionais, em contexto real de trabalho. 
Para a concretização desta atividade, lançamos o desafio a uma série de entidades, públicas e 
privadas, que o aceitaram de bom grado, demonstrando grande disponibilidade para acolher 
os cerca de 20 estagiários. Estes jovens tiveram a oportunidade de contactar com o mundo 
do trabalho, de compreender as responsabilidades inerentes ao desempenho de uma 
atividade profissional e de reconhecer as atitudes e comportamentos adequados ao contexto 
de trabalho.  
Os “Estágios de Verão” decorreram nas mais variadas áreas, considerando as preferências 
manifestadas pelos jovens, entre as quais destacamos: área social e lazer, infância, 
arquitetura, design, jornalismo, secretariado, contabilidade, saúde e veterinária. A 
possibilidade de satisfazermos as necessidades e preferências dos jovens inscritos na 
atividade “Estágios de Verão”, resultou da recetividade das diferentes entidades que muito 
gentilmente aceitaram colaborar connosco e a quem aproveitamos para agradecer toda a 
disponibilidade demonstrada:  
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EMPREGO 

Gabinete de apoio ao  
Empreendedorismo 
Terças-feiras, 9h30 - 12h00 
Inst. Municipais de Ação Social - 
Vila Verde 

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

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

GEPE 
03 de agosto 
Inst. Municipais de Ação Social - 
Vila Verde 

Sessão TPE 
02 e 09 de agosto 
Inst. Municipais de Ação Social - 
Vila Verde

EM AGENDA:

✴ Academia Pimentinha Branca, Creche, Lda.
✴ Atelier de Arquitectura e Engenharia, Filipe & 

Gabriela, Lda.
✴ Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela
✴ Casa do Povo do Pico de Regalados
✴ Centro Social da Paróquia da Lage
✴ Clínica Veterinária da Avenida

✴ Complexo de Lazer de Vila Verde
✴ Desitraço – Soluções Publicitárias
✴ Escrineiva Contabilidade, Fiscalidade e 

Consultoria, Lda.
✴ Farmácia do Prado
✴ Farmácia Fátima Marques
✴ IdeiaCinco

“Comunicação 
Interpessoal”:  
2ª sessão do GEPE 
A “Comunicação Interpessoal” foi o mote para a 
segunda sessão do GEPE - Grupo de Entreajuda para 
a Procura de Emprego, que decorreu durante a tarde 
de 6 de Julho nas Instalações Municipais dos Serviços 
de Ação Social de Vila Verde. 
A comunicação, os seus elementos, as barreiras e os 
diferentes estilos comunicacionais foram alguns dos 

temas abordados na sessão. A assertividade, inter-
ligada com a empatia e a escuta ativa, foram os temas 
chave, onde os/as participantes puderam treinar o 
comportamento assertivo e (re)conhecer o seu 
impacto nos relacionamentos interpessoais. A sessão 
desenrolou-se de modo informal, de forma a facilitar 
a partilha e troca de experiências entre os 
participantes. 

A próxima sessão, subordinada ao tema “Conflitos 
Intrapessoais”, irá decorrer no dia 03 de agosto, 
às 14h30, no mesmo local.

NOVOS PARCEIROS

AEVIVER
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Campos de férias 2016 

Laboratórios de ciências com experiências 
divertidas; peddy papers que exploraram ruas 
e o tema da cidadania responsável; 
criatividade e imaginação pintadas num 
atelier criativo repleto de artes plásticas. 

Estas foram as atividades que marcaram os 
campos de férias promovidos, este ano, com 

as IPSS’s e que agora lhe resumimos em imagens.  
Agradecemos a forma simpática e acolhedora como a Casa do 
Povo de Ribeira do Neiva (CPRN), o Centro Social e Paroquial de 
Cervães, o Centro Social da Paróquia da Lage e o Centro 
Comunitário de Prado (Cruz Vermelha Portuguesa) nos 
receberam.

Laboratórios de Ciências com as crianças/jovens do Centro 
Social e Paroquial de Cervães; Centro Social da Paróquia da 
Lage; Centro Comunitário de Prado;

Atelier Criativo com as crianças/jovens da CPRN.

Equipa (CPRN) vencedora do Peddy Paper sobre Cidadania 
Responsável na Ribeira do Neiva.

Apresentação das atividades 
em CLAS VV 

No âmbito da reunião ordinária do Conselho Local de Ação 
Social de Vila Verde, no dia 13 de julho, o CLDS-3G Vila 
Verde, apresentou o Relatório de Atividades referente ao 
primeiro semestre de 2016. Esta apresentação realizou-se, 
dentro da obrigatoriedade legal plasmada na Portaria 179-
B/2015, Art.º 15 Capitulo IV, referente à Implementação 
das Ações e Acompanhamento do CLDS-3G.  
De salientar que neste período foram realizadas 18 
atividades, permitindo a participação direta de 1633 
pessoas e 97 instituições.

Peddy Paper sobre Cidadania Responsável em Prado (Centro 
Comunitário de Prado - Cruz Vermelha Portuguesa)


