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Editorial 

 

Caros Parceiros, 

 

Solidariedade e apoio aos mais desprotegidos são dois conceitos que des-

crevem as atividades desenvolvidas pela Rede Social do Município de Vila 

Nova de Cerveira e dos seus parceiros, ao longo deste 2º trimestre de 

2015. O objetivo de tornar o concelho mais coeso socialmente só poderá 

ser alcançado com dedicação e determinação das pessoas/entidades par-

ceiras e mérito dos projetos apresentados e concretizados no terreno. 

O nosso compromisso na área social é fazer mais e melhor em prol das 

pessoas. No segundo trimestre (abril a junho), as atividades centraram-se 

no envolvimento da população cerveirense na ajuda a quem mais precisa, nomeadamente com 

uma recolha de sangue muito participada para o Instituto Português do Sangue, a campanha saco 

do Banco Alimentar Contra a Fome que, uma vez mais, conseguiu ótimas contribuições, e a orga-

nização de um jantar solidário em prol da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

Mas os nossos parceiros de ação também desempenharam um papel ativo e interventivo, com os 

estabelecimentos de ensino a procurar envolver os seus alunos em concursos associados ao des-

porto, à leitura e ao aprofundamento de conhecimentos. As nossas escolas e toda a sua estrutura 

diretiva e educativa estão a fazer um excelente trabalho junto das crianças e jovens do concelho, 

tendo sido reconhecidas e distinguidas pela Direção-Geral de Educação e empresas de renome 

nacional. 

O próximo trimestre vai concretizar no terreno iniciativas que visam implementar projetos e ações 

solidários, de informação, sensibilização e prevenção. Um dos destaques assenta no projeto 

‘Olympics4All’ que teve início no mês de maio e que se prolonga no tempo até abril de 2016. Este 

projeto assenta em princípios de socialização e troca de experiências intergeracionais e transnaci-

onais. Reunindo os 10 municípios do Alto Minho e as respetivas geminações, o ‘Olympics4All’ 

acolhe em Cerveira a sua 1ª edição com cerca de 260 idosos e 40 jovens. O ponto alto deste 

evento está marcado para setembro (de 6 a 11), onde os participantes vão praticar desporto 

(modalidades universais e jogos tradicionais) entre jovens e menos jovens, proporcionando uma 

aprendizagem mútua e reforçando os laços de amizade e de cooperação transfronteiriça já exis-

tentes entre os Municípios. 

Um muito obrigado a todos que direta e/ou indiretamente contribuem para a consolidação do con-

ceito ‘Cerveira Social’. Votos de boas férias. 

Aurora Viães 
Vereadora da Ação Social 



 

Com o propósito de proporcionar à população de Vila Nova de Cerveira exercí-

cio físico monitorizado e gratuito, a Rede Social Local tem previsto, entre Mar-

ço e Dezembro, um conjunto de iniciativas semanais integradas na IV edição 

do ‘Cerveira Saudável’. Ginástica de manutenção, caminhadas, atletismo, ci-

cloturismo, dança e piscina são as sugestões. Porque a prática desportiva re-

gular contribuiu para o controlo de vários fatores de risco quer ao nível físico, 

quer para o bem-estar mental, o Município de Vila Nova de Cerveira já definiu 

as ações que integram o programa para 2015 do ‘Cerveira Saudável’. 

As atividades realizam-se aos sábados, pelas 09h30, em vários espaços públi-

cos do Concelho, desde o Pavilhão Municipal, a Pista Municipal de Atletismo, 

o Parque de Lazer do Castelinho, o Terreiro, a Piscina Municipal 8após conclu-

são das obras de requalificação), até às várias freguesias. Monitorizado por 

um técnico de desporto, o programa distribui-se da seguinte forma: as caminhadas realizam-se no primeiro sába-

do do mês; no segundo tem lugar a ginástica de manutenção; no terceiro as modalidades são diversificadas entre 

o atletismo, a dança ou a piscina em família; e no último, a prática do Cicloturismo. 

Todo o ser humano necessita de um mínimo de habilidade física que lhe suporte a mobilidade funcional. Segundo 

dados mundiais, a adoção de um estilo de vida sedentário implica uma maior probabilidade de sofrer acidente vas-

cular que, comparativamente com pessoas mais ativas, pode ser o dobro. 
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Uma vez mais, os cerveirenses aderiram prontamente à Campanha de Recolha de 

Sangue que decorreu, a 17 de abril, no Terreiro, numa parceria conjunta entre o 

Instituto Português do Sangue e a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Das 

55 inscrições, foram efetivadas 50 colheitas. O nosso muito obrigado por este gesto 

solidário que contribuirá para o reforço nacional das reservas de sangue. 

Dar sangue é um ato voluntário e benévolo que representa a única forma de pro-

porcionar aos que necessitam o conforto de saber que podem contar com a solida-

riedade de todos. A dádiva de sangue é um ato solidário para com os seus familia-

res, amigos e, principalmente, para com aqueles que necessitam e não o conhe-

cem.  

A colheita da passada sexta-feira superou as expetativas, com a inscrição de 55 

pessoas e a recolha efetiva de 50 colheitas pelo Instituto Português do Sangue. A 

autarquia cerveirense manifesta um agradecimento especial aos dadores por esta forte adesão reveladora de soli-

dariedade, e lança o desafio a potenciais dadores para se inscreverem na próxima campanha de recolha de san-

gue que o concelho receberá a 14 de agosto. 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Durante o passado mês de abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Vila Nova de Cerveira, com o apoio da autarquia local, dinamizou um conjunto 

de ações de sensibilização junto dos vários agentes educativos, integrado na cam-

panha do Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. 

Procurando difundir o alerta e o compromisso de que há maus-tratos na infância 

que têm que acabar e que a tarefa diz respeito a todos, o Município cerveirense 

associou-se a esta campanha pela erradicação dos maus-tratos à criança numa 

ação distrital no âmbito da Campanha Nacional Mês de Prevenção dos Maus Tra-

tos. 

Ao longo de todo o mês, a CPCJ de Vila Nova de Cerveira agendou a exibição de 

filmes alusivos ao tema para os alunos do 2.º, 

3.º e secundário; a realização de vários laços 

azuis humanos e lançamento de balões para 

crianças do pré-escolar e do 1º ciclo de vários estabelecimentos de ensino do 

Concelho. A ação abrange ainda a apresentação e entrega do “Guia de Orien-

tações para os Profissionais da Educação na Abordagem de Situações de 

Maus Tratos ou Outras Situações de Perigo” aos Coordenadores dos Diretores 

de Turma das Escolas do Agrupamento, Etap e Colégio de Campos. 

Sendo a proteção das crianças responsabilidade de toda a sociedade, esta 

comemoração visou consciencializar a comunidade para a importância da pre-

venção dos maus-tratos na infância, alertar para a necessidade de intervenção 

nestas situações e informar como detetar possíveis casos. A campanha teve 

ainda como objetivo explicar quais os princípios orientadores da intervenção 

da CPCJ no sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portu-

gal e os estabelecimentos de ensino, educação e formação (EEEF) de como 

podem e devem intervir.  
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A campanha saco do último fim-de-semana de maio recolheu, nas duas su-

perfícies de Vila Nova de Cerveira, 3236Kg de bens alimentares, confirmando

-se um equilíbrio comparativamente com a mesma recolha realizada em 

2014. Aos 57 voluntários presentes e a todos os que contribuíram para esta 

causa, a Câmara Municipal endereça “um muito obrigado!” 

Não há dúvidas, quando chamados a contribuir para campanhas de solidarie-

dade, os cerveirenses respondem afirmativamente e o elevado número de 

angariações expressa essa generosidade tão peculiar da nossa comunidade. 

Após o sucesso de mais uma recolha de bens alimentares, a autarquia cer-

veirense agradece a dedicação, empenho e disponibilidade dos 57 voluntá-

rios presentes, bem como a sensibilidade demonstrada por aqueles que doa-

ram bens alimentares. 
Município de Vila Nova de Cerveira 

De entre 80 candidatos da União Europeia, a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira viu recentemente aprovada a candidatura “Olimpíadas 

Intergeracionais 2015” submetida ao Programa ERASMUS+. O projeto tem 

como momento-chave a organização de um encontro intergeracional, de 06 

a 11 de setembro, com 320 participantes de Portugal, Espanha e França. 

Acolhedor de elogios por parte do Secretário de Estado do Desporto e Ju-

ventude, Dr. Emídio Guerreiro, o Olympics4All envolve a parceria da Escola 

Superior de Desporto e Lazer do IPVC, dos dez municípios do Alto Minho e 

das suas localidades geminadas em França e Espanha, contando com o apoio da CIM Alto Minho. 

Apostando nas dimensões da transnacionalidade e da intergeracionalidade, esta iniciativa pretende abordar aspe-

tos pedagógicos inerentes ao processo de educação e socialização de jovens e idosos, tendo por referência a 

competição em torno das modalidades desportivas universais e dos jogos tradicionais.  

O Olympics4All deverá reunir, entre 06 e 11 de setembro, 10 equipas transnacionais, com 32 elementos cada 

equipa, sendo que a sua constituição pressupõe a inclusão de participantes com idade igual ou superior a 60 

anos, por um lado, e jovens dos 18 aos 30 anos (com formação prévia no desporto). A competição engloba des-

portos universais (futebol, natação, atletismo, basquetebol) e jogos tradicionais (petanca, malha, jogo da corda, 

jogo da bilha, bowling ao ar livre) dos países envolvidos, sendo que, os primeiros são comuns a todos os países 

enquanto os segundos terão as diferenças e as adaptações inerentes aos participantes. 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Porque o futuro dos jovens cerveirenses é uma preocupação, o Município de Vila Nova de Cerveira, através do 

Gabinete de Inserção Profissional, desenvolveu uma ação direcionada para o ensino secundário, de forma a abrir 

horizontes sobre como e onde procurar emprego. Impacto positivo ou negativo das redes sociais foi um dos pon-

tos mais salientados. 

O final de mais um ano letivo é para muitos estudantes um momento de decisão com repercussões no futuro, em 

particular para os jovens do 12º ano: enveredar pelo percurso universitário ou entrar no mercado laboral? Para 

qualquer um dos cenários, os conhecimentos sobre formação e emprego são fundamentais e, neste sentido, o 

Município de Vila Nova de Cerveira, através do Gabinete de Inserção Profissional, promove a iniciativa ‘GIP vai às 

escolas’. 

Cerca de 50 alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Cerveira e do Colégio de Campos assis-

tiram, esta manhã, na Biblioteca Municipal, a uma sessão informativa sobre o funcionamento do GIP, as novas 

medidas de incentivo à criação de emprego, os estágios, a oferta formativa para ativos e outras ‘dicas’ para um 

primeiro contacto com o mundo do trabalho. 

Para além de apresentar o GIP e dar a conhecer algumas técnicas de procura de emprego e medidas ativas de 

emprego (Investe Jovem, Estágio-Emprego, Estímulo Emprego, Emprego Jovem Ativo e a Garantia Jovem), a téc-

nica superior do GIP, Susana Carvalho, destacou o papel das competências/interesses e das redes sociais. 

Com as imperativas adaptações do mercado de trabalho às mudanças tecnológicas e sociais, uma das ideias 

mais ressalvadas nesta sessão foi o facto de o empregador estar mais atento à pessoa para lá do profissional, ou 

seja, a procura de elementos diferenciadores na hora do recrutamento. A constante melhoria das competências - 

línguas, tecnologia, voluntariado, desporto, entre outras -, foi um dos conselhos dados, bem como o impacto das 

redes sociais na procura de emprego que, quando utilizadas com bom senso e com cuidados na exposição dos 

perfis, é uma ferramenta muito poderosa.  

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP), localizado nos Serviços Municipais de Intervenção Social, é promovido 

pelo Município de Vila Nova de Cerveira em parceria com o IEFP/Centro de Emprego de Valença, e tem por objeti-

vo apoiar jovens e adultos desempregados na sua inserção profissional, disponibilizando informação profissional, 

colaborando na procura ativa de emprego e promovendo um acompanhamento personalizado dos desemprega-

dos em fase de inserção ou reinserção profissional. 

 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Se uma boa refeição é reconfortante, acrescentando-lhe 

um cariz solidário, convívio e música, todo o ser humano 

é absorvido por um sentimento indiscritível. Pelo segundo 

ano consecutivo, o Município de Vila Nova de Cerveira 

associou-se à causa da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(LPCC), dando corpo ao projeto idealizado pela ex-aluna 

da ETAP, Ana Pires, organizando, no dia 20 de junho, um 

Jantar Solidário. 

Sensibilizar a população para a prevenção e o diagnósti-

co precoce do cancro, angariar fundos destinados ao 

apoio social ao doente oncológico e reforçar a divulgação 

dos projetos promovidos pela LPCC, foram os principais 

objetivos deste evento a favor de uma instituição que tem 

desenvolvido um trabalho verdadeiramente notável. 

Á semelhança do ano anterior, a segunda edição do Jan-

tar Solidário em Vila Nova de Cerveira decorreu no Jar-

dim da Biblioteca Municipal (Solar dos Castros), e contou 

com a colaboração de vários comerciantes da Vila e tam-

bém muitos anónimos que se juntaram a esta causa do-

ando ingredientes para a confeção da refeição.  

A vereadora Aurora Viães elogiou a solidariedade e proa-

tividade da jovem Ana Pires, agradeceu a parceria da 

ETAP de Cerveira e de Vila Praia de Âncora bem como a 

colaboração imediata dos comerciantes locais, e apelou à 

população cerveirense para se deixar envolver nesta cau-

sa que é de todos. 

 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Decorreu no dia 25 de Junho de 2015 mais um encontro Inter-Redes, entre as várias IPSS’s dos cinco concelhos 

do Vale do Minho. Este ano, foi a Praia do Taboão, em Paredes de Coura, que acolheu mais de 600 idosos per-

tencentes a 37 instituições. O concelho de Vila Nova de Cerveira levou 128 idosos, do Centro Social e Paroquial 

de Campos, Centro Paroquial e Social de Gondarém, Centro Paroquial e Social de Covas, Centro Paroquial de 

Reboreda, Centro Cívico de Lovelhe, Associação de Desenvolvimento Social Local de Vila Nova de Cerveira e 

Santa Casa de Vila Nova de Cerveira. As IPSS’s do concelho atuaram na parte da tarde com o Hino do Concelho 

de Vila Nova de Cerveira. 
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O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira faz parte 

de uma restrita lista de Escolas, a nível nacional, que vão parti-

cipar no projeto-piloto da Direção Geral da Educação, 

«Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico», para 

o próximo ano letivo (2015/16), com todos os alunos dos 3.º e 

4.º anos de escolaridade. Neste sentido inscreveu três docen-

tes que se voluntariaram a participar numa formação a promo-

ver pela Direção Geral de Educação, que decorrerá em sistema 

de e-learning, durante os próximos meses de junho e julho. A 

iniciação à aprendizagem da programação desde o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico promove um conjunto alargado de capacidades, 

nomeadamente, o trabalhar em equipa, a estruturação e organização de ideias, a criatividade, o espírito crítico, a 

resolução de problemas, o pensamento analítico e a atenção aos detalhes. A Comissão Europeia considera impor-

tante a capacitação digital, tanto para o mundo do emprego como para avida quotidiana, sendo as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) potenciadoras de crescimento e inovação. Segundo os dados da Comissão, a 

Europa precisará de cerca de 900.000 trabalhadores nas áreas TIC e de cerca de 2.000.000 se incluirmos as 

CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) já em 2020.  

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Decorreu, em Melgaço, para o terceiro ciclo do Ensino 

Básico e ensino Secundário, a eliminatória a nível distrital 

do Concurso Nacional de Leitura. A Escola Básica e Se-

cundária de Vila Nova de Cerveira foi, também uma das 

participantes. Este ano, infelizmente, ficámos por aqui; 

esperemos que para o próximo ano a sorte nos bafeje pa-

ra podermos voltar a estar na grande final em Lisboa!  

Até lá, resta-nos aguardar e ir treinando e, acima de tudo, 

ler muito! 
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Decorreu no passado dia 2 de maio em Paços de Ferreira, o Torneio Regional de Patinagem do Desporto Escolar. 

Os alunos Márcio Sanches, David Durão, Theo Rocha, Liliana Araújo da Escola Básica Secundária de Vila Nova 

de Ceveira, integraram a seleção do Centro da Área Educativa de Viana do Castelo. 

Estes atletas alcançaram excelentes resultados, sendo de destacar as classificações de: Márcio Sanches - 1º lu-

gar na Prova de Perícias e na Prova de Estafetas, David Durão: 2º s lugares nas provas de Perícias, Velocidade, 

Perseguição e Estafetas; Theo Rocha : 2 lugar na Prova de Estafetas e Liliana Araújo: 2º lugar na Prova de Esta-

fetas. Estes resultados veem premiar o empenho manifestado por estes jovens atletas nas atividades do Desporto 

Escolar. 

É de salientar que com estes resultados, o atleta Márcio Sanches foi convocado para representar o Centro da 

Área Educativa de Viana do Castelo, nos Campeonatos Nacionais a disputar em Lisboa. 

 

Decorreu no sábado, 18 de Abril, mais um Encontro de 

Patinagem do Desporto Escolar, desta feita no Agrupa-

mento de Escolas de Barroselas. Os jovens atletas da 

Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira 

mais uma vez estiveram à altura da tradição conquistan-

do vários pódios masculinos e femininos nas diferentes 

provas de perícia e velocidade. Estes resultados indicam 

que os nossos alunos serão selecionados para represen-

tar o Distrito de Viana do Castelo nas provas Regionais 

de Patinagem a realizar no Tâmega, a 2 de Maio.  

 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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A Saúde é uma das áreas de intervenção transversal em que o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

tem apostado. Dando continuidade a um trabalho realizado com alunos, funcionários e professores, mais uma vez 

somos sede de uma formação que pretende dotar os intervenientes do processo educativo de competências na 

área da Saúde. 

 Assim, realiza-se na Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, de 21 a 30 de abril de 2015, uma for-

mação intitulada Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida, organizada pelo Centro de Formação do Vale do 

Minho em colaboração com o Agrupamento e a Câmara Municipal. Esta ação pretende transmitir noções básicas 

de primeiros socorros e de suporte básico de vida, pois algumas situações de emergência podem mesmo ocorrer 

em contexto de sala de aula. Verifica-se, portanto, a necessidade dos professores conhecerem gestos básicos de 

auxílio a realizar perante estas situações. Alem disso, a introdução de novas metas nos programas de Ciências 

Naturais do 9º ano faz com que a formação nesta área seja pertinente para os docentes desta disciplina. 

Três alunos da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira passaram à fase final do Concurso Pangea , 

que decorreu na Universidade Fernando Pessoa no Porto, entre as 11H00 e as 11H50, do dia 18 de Abril.  

O Concurso de Matemática Pangea estende-se a 17 países na Europa, entre os quais: Alemanha, Bélgica, Dina-

marca, França, Irlanda, Itália, Lituânia, Áustria, Polónia, Portugal, Suécia, Suíça, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 

República Checa e Hungria. Com a crescente globalização, o intercâmbio internacional de educação e do conheci-

mento são cada vez mais importantes. 

Através do lema “Matemática para todos”, o concurso Pangea quer unir estu-

dantes de diferentes locais, estratos sociais e níveis de ensino, e torná-los en-

tusiastas da matemática. Os jovens terão a possibilidade de partilhar as suas 

experiências e a alegria que encontram na matemática. O objetivo principal 

deste concurso é espalhar o entusiasmo pela matemática e a sua principal 

mensagem é: “O receio da matemática não tem fundamento. Todos podem ser 

bem-sucedidos.” 

No dia 26 de fevereiro, realizou-se pela primeira vez na nossa escola, este con-

curso, envolvendo todos os alunos que frequentam o 8º ano de escolaridade. A 

Direção do Agrupamento felicita todos os participantes pelos resultados obti-

dos. 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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As Bibliotecas Escolares do Agrupamento foram, uma vez mais, selecionadas pelo Gabinete da rede de Bibliote-

cas Escolares para receber a oferta de um Pack “Coleção Bia e kiko”. 

Este conjunto de recursos educativos é constituído por 4  livros e 4 DVDs, no âmbito das temáticas: Português, 

Matemática, Mundo e Inglês. A sessão pública de apresentação e entrega da coleção terá lugar no próximo dia 24 

de Abril, pelas 11h00, pela Fundação EDP, no Museu da eletricidade em Lisboa. 

A oferta destinando-se à faixa etária dos 4 aos 10 anos, irá enriquecer o acervo das Bibliotecas Escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Terminados os campeonatos escolares SuperTmatik, os 

alunos do Centro Escolar de Cerveira disputaram no 

passado dia 22 de abril de 2015, a Grande Final Online. 

Nesta derradeira fase da competição os campeões e 

vice-campeões escolares de cada escalão realizaram 

três tentativas no SuperTmatik online, com vista à obten-

ção do melhor tempo, na resposta a quinze questões. 

Durante a Grande Final Online os alunos continuaram a 

revelar o entusiasmo manifestado ao longo de todo o 

campeonato escolar, conseguindo alcançar bons tem-

pos.  Parabéns a todos! 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 



Este ano, à semelhança do anterior, a Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, participou no concur-

so ``LIBERDADE É ….2015´´. O concurso, organizado pelo Núcleo de Estudos 25 de Abril, sedeado na Escola E. 

B. 2,3 e Secundária de Briteiros, Guimarães, visava a comemoração dos 41 anos de 25 de Abril. A proposta do 

concurso, era a de criar um design que expressasse as várias matrizes de liberdade, associadas à data, em cai-

xas de sabonetes, cedidas pela empresa Taipas Termal. 

Este concurso, foi desenvolvido pelos alunos das turmas A e C do oitavo ano de escolaridade, na disciplina de 

Educação Visual.  

Cada grupo, explorou as diferentes formas de expressão, desenho e pintura, e utilizou os diferentes meios de ex-

pressão. 

Em termos de resultado final, considera-se que os trabalhos foram desenvolvidos de forma bastante satisfatória 

com boas surpresas, e verificou-se também um envolvimento positivo dos alunos no projeto, facto que se agrade-

ce e louva. 
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Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Desde o dia 28 de abril que os alunos do Curso Técnico 

de Informática de Gestão da Escola Básica e Secundária 

de Vila Nova de Cerveira, estão a realizar formação em 

contexto de trabalho (FCT), em diferentes empresas e 

organizações da região. Este estágio comporta um total 

de 280 horas, cumprindo os formandos sete horas diá-

rias, repartidas pelos cinco dias úteis da semana. 

A FCT integra um conjunto de atividades profissionais 

desenvolvidas sob a coordenação e acompanhamento da 

escola, que visam a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais re-

levantes para o perfil de desempenho à saída do curso.  

Esta modalidade de formação, realizada pelos alunos do Ensino Profissional, pretende atingir os seguintes objeti-

vos: contribuir para uma melhor orientação e formação profissional; aplicar as atividades concretas, no mundo real 

do trabalho e os conhecimentos adquiridos; promover a inserção no mundo do trabalho; desenvolver o espírito 

empreendedor e de iniciativa; observar o quotidiano das Empresas, Instituições, Associações; desenvolver hábitos 

de trabalho, espírito criativo e capacidade de atualização constante.  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 



Página 13 

 

O clube de robótica do Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Cerveira foi congratulado pela Direção

-Geral de Educação, com um prémio monetário de 

250 euros, para desenvolvimento das suas ativida-

des. 

O clube foi criado no ano letivo 2012/2013, com o 

objetivo de estimular o interesse dos alunos pela 

tecnologia e pelas ciências através da realização de 

atividades que mobilizam conhecimentos de dife-

rentes disciplinas, ocupando os tempos livres de 

forma construtiva. Atualmente, o clube é frequenta-

do por alunos do quinto ao nono ano de escolarida-

de, que estão a desenvolver atividades sobre a 

construção e programação de robôs, a exploração 

de ambientes computacionais e o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis com sistema operati-

vo android (mais informações em http://clubedarobotica.webnode.pt).   

Neste ano letivo, Direção-Geral de Educação procedeu à identificação dos clubes de programação e robótica exis-

tentes nas escolas públicas nacionais e, paralelamente, lançou um concurso no sentido de identificar os clubes 

com condições para serem apoiados no desenvolvimento das suas atividades. 

Com o valor atribuído, o clube irá adquirir novas peças para complementar e desenvolver o kit robótico lego já ad-

quirido. 

 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

A equipa de ténis de mesa de iniciados masculinos da Es-

cola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira alcan-

çou o título de campeã distrital do desporto escolar na ver-

tente de individual com a prestação do aluno Daniel Si-

mões. Além disso sagrou-se vice-campeã distrital na ver-

tente coletiva com os atletas Daniel Simões, André Coelho 

e Octávio Lima. 

Esta competição, que se realizou no passado dia 9 de 

maio, nas antigas instalações dos Bombeiros Voluntário, 

foi bastante disputada, uma vez que participaram 10 esco-

las do distrito, estando inscritos nesta modalidade e esca-

lão cerca de 200 atletas. 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 



A Festa das Maias celebra-se em algumas regiões de Portugal no dia 1 de Maio. As portas das casas ou as gre-

lhas dos automóveis são enfeitadas com ramos de giesta amarela ou com coroas de flores chamadas maia. O 

Espaço Sénior de Gondarém mais uma vez participou nesta tradição, tendo realizado duas coroas, uma para a 

porta do Espaço Sénior e outra para ser exposta numa das varandas do terreiro Municipal de Vila Nova de Cer-

veira. Este ano os utentes usaram a sua criatividade e originalidade, sendo que ao invés de realizarem as duas 

coroas com flores como era habitual, a coroa que iria para o Terreiro Municipal foi realizada em fuxicos. O tra-

balho final ficou muito bonito e original .  
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ADSL 

Durante o mês de Maio, o Projeto “Cria-te” realizou em parceria com o CLDS+ de Caminha, um Grupo de Treino 

de Competências intitulado: “Ativar Competências de Empregabilidade”. Esta ação decorreu nas instalações do 

Centro de Saúde de Vila Praia de Âncora.  

Este programa tem por finalidade promover o desenvolvimento de uma série de competências orientadas para a 

empregabilidade, potenciando a adoção de posturas mais ativas, motivadas e assertivas na procura de empre-go. 

Objetiva contribuir de forma mais eficaz para a promoção da reinserção profissional através da aquisição de novas 

competências por parte do grupo-alvo.  

ADSL 



Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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A ADSL Cerveira, através do seu Gabinete de Apoio ao Em-

preendedorismo Feminino (Projeto “GÉNERO: Promover a 

igualdade... Reduzir a Diferença”) está a participar, como 

parceiro local do concelho de Vila Nova de Cerveira na Rede 

informal de Apoio ao Empreendedorismo do Alto Minho, na 

ação de capacitação DEAL – “Desenvolvimento Económico 

de Âmbito Local” dos agentes Locais de apoio ao Empreen-

dedorismo e Envolvimento Económico, organizado pela Co-

munidade Intermunicipal do Alto Minho.  

A ação de capacitação tem por objetivo colocar em prática uma rede regional de suporte à competitividade territo-

rial, ancorada num programa à escala supramunicipal que promova o surgimento e concretização de novas ideias 

de negócio, geradoras de emprego e de riqueza.»  

Com uma duração de três meses, a ação de capacitação está desenhada para, de forma colaborativa e aprofun-

dando laços de comunicação entre os agentes, responder a questões de ordem eminentemente prática que se 

colocam a quem tem por função facilitar o desenvolvimento das empresas. Está dirigida àqueles que no território 

atendem, aconselham e orientam os empresários e os empreendedores e, dessa forma, incentivam o desenvolvi-

mento económico das regiões, envolvendo os seguintes conteúdos programáticos os (1) Gabinetes de Apoio ao 

Investidor, (2) Serviço de Qualidade no Apoio ao Empreendedor e ao Investidor, (3) a Internacionalização, (4) Pla-

nos de Negócios e Projetos de Investimento e (5) Portugal 2020—Quadro Comunitário de apoio da U.E. 2014-

2020.´  
ADSL 

O Arraial decorrerá no recinto da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cervei-

ra, com início às 19 horas, no dia 12 de junho de 2015 O objetivo desta festa é pro-

porcionar à comunidade escolar momentos privilegiados de convívio, divertimento e 

boa mesa.  

Este serão terá início com a apresentação do Hino do Agrupamento, e continuará 

com as atuações dos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico  

Durante a festa, poderão degustar-se as tão apreciadas sardinhas, acompanhadas de 

broa e caldo verde e ainda o sempre apetecível “porco no espeto”. Não faltarão bebi-

das e deliciosas sobremesas caseiras. 

A noite será animada com a presença dos grupos de bombos do concelho e música 

de arraial, a encerrar será lançada uma grandiosa partida de fogo de artifício. 

Este evento, que conta com a colaboração das Associação de Pais e com a presença 

de todas as entidades locais, é a demonstração de que, nos dias de hoje, a “escola não é uma ilha”, mas sim um 

espaço familiar que abre as portas a todos. 
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