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Destaque

CONCURSO NACIONAL

A minha Escola adopta um Museu
O

CER

-

Centro

de

Educação

e

Reabilitação da CERCIFAF, participou no
concurso
adopta

Nacional
um

A

minha

Escola

Museu, promovido pelos

Ministérios da Cultura e da Educação,
através do IPM - Instituto Português de
Museus e da DGIDC - Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular,
do Ministério da Educação.
O Museu Alberto Sampaio, mais uma vez
foi “adoptado” pela CERCIFAF, por razões
que radicam não só na excelência do seu
espólio e organização como ainda pela
simpatia, atenção e carinho com que a
Direcção

e

os

técnicos

deste

Museu

acolhem os alunos e técnicos da nossa
Instituição nas múltiplas visitas que ao mesmo efectuam.
Este concurso teve como principal objectivo estimular o conhecimento da
realidade

museológica

nacional,

através

do

contacto

com

museus

e

consequentemente a sensibilização para a conservação, protecção e valorização
do património cultural.
O trabalho apresentado por um grupo de cinco alunos consistiu na execução de
três réplicas relacionadas com o acervo “Fuga para o Egipto”, no domínio das
artes visuais, o qual obteve o 1º lugar, a nível nacional, na categoria do 1º ciclo
do ensino básico. Para acompanhar o trabalho foi elaborada uma memória
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descritiva na qual foram descritos os conteúdos curriculares tratados durante a

Destaque

realização do mesmo, bem como as fases mais significativas sobre a metodologia
utilizada.
O júri nacional de avaliação foi constituído por especialistas da DGIDE e do IPM e
ainda por artistas plásticos entre os quais se encontrava a renomada pintora
Graça Morais.
A cerimónia de entrega dos prémios, que contou com presença da Senhora
Ministra da Cultura e do Senhor Secretário de Estado da Educação, teve lugar no
dia 18/05/2007, no Museu do Teatro, em Lisboa.
O prémio consistiu na oferta de um livre-trânsito a cada aluno e professores
responsáveis, material didáctico e livros. O livre-trânsito tem a validade de dois
anos, permitindo que os seus titulares e ainda familiares possam visitar
gratuitamente os Museus nacionais. À CERCIFAF foi oferecida uma biblioteca.

Emprego e Formação

ACÇÃO DE (IN)FORMAÇÃO

CERCIFAF e Primavera da Europa
A convite da Direcção, deslocaramse à CERCIFAF, no passado dia 30
de Maio, os senhores Eng.º Abraão
Veloso, responsável pelo Centro de
Informação Europe Direct de Entre
Douro e Minho, o qual se fez acompanhar pelos senhores Eng.º Aragão e o Sr.
Esteves, ambos formadores do Centro de Informação antes referido.
O convite foi motivado pela visita que os formandos e técnicos do Centro de
Formação e Emprego (CFE) da CERCIFAF irão efectuar ao Parlamento Europeu,
em Outubro próximo, proporcionada pelos Eurodeputados do Partido Socialista,
Dr.ª Jamila Madeira e Dr. Francisco Assis.
Nesta acção, inserida no Plano de Actividades do CFE, foram visualizados não só
materiais informativos, como concretizadas actividades de expressão escrita e
plástica sobre o projecto, “Primavera da Europa, eu tu e a União Europeia”,
procurando-se

desta

forma

estimular

a

equipa
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a promover actividades de carácter pedagógico sobre as questões que fazem

Emprego e Formação

parte da agenda europeia.
Estando em preparação a elaboração de um manual alusivo à Comunidade
Europeia, no âmbito da Rede de Informação EUROPE DIRECT, o qual visa a
identificação de boas práticas e disseminação e partilha das mesmas, em termos
de informação europeia, esta iniciativa foi oportuna, considerando a falta de
conhecimento e até alguma “desconfiança” dos jovens em relação aos assuntos
Comunitários.
Neste contexto e visando intensificar o debate e a participação dos jovens, sobre
a Missão, finalidade e objectivos da Comunidade Europeia, surgiu a iniciativa
"Primavera da Europa" destinada a promover conhecimentos sobre a União
Europeia e sobre o funcionamento das suas instituições.
Pretende ainda estabelecer o diálogo e o debate em torno dos princípios e do
futuro da UE, esta acção constituiu-se como uma oportunidade única para que os
jovens se encontrem, troquem ideias e partilhem aspirações e preocupações com
peritos e líderes políticos da União Europeia.
Os nossos convidados foram recebidos pelos directores da CERCIFAF, Dr.ª Graça
Nogueira, Dr. Belarmino Costa e Dr. Luís Roque que, uma vez cumpridas as
formalidades da Sessão de Abertura deram início às actividades programadas que
decorreram no ginásio da instituição. Profissionais experientes, procuraram
interessar e estimular a reflexão e a aprendizagem entre os jovens formandos,
dando-lhes

a

oportunidade

de

se

fazerem

ouvir

sobre

questões

que

habitualmente não fazem parte do seu quotidiano.
Numa primeira abordagem e utilizando algumas fotografias do Parlamento
Europeu, foi explicitado o que é, o que faz e como está politicamente
representado.
De seguida a equipa do Centro Europe Direct, levou os formandos para ateliers
montados para o efeito, convidando-os para identificarem, desenharem e
pintarem as bandeiras representativa dos Estados Membros. Após esta tarefa foi
a vez de todos entoarem o Hino Nacional e ouvir o Hino Europeu.
No sentido de melhor compreenderem o funcionamento do Parlamento Europeu,
encenou-se a dramatização de uma sessão do plenário, a qual foi realizada com
participação dos formadores e dos formandos da Instituição.
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Emprego
EmpregoeeFormação
Formação

Durante a refeição, servida no Restaurante Social da CERCIFAF, houve lugar ao
convívio, num ambiente de grande interacção entre os nossos convidados e os
formandos e técnicos do CFE.
Aos visitantes foram oferecidas publicações elaboradas pela nossa Instituição.
No final da acção a satisfação era evidente. Pelo lado dos formandos, foi um dia
muito interessante e instrutivo para todos, pois ficaram com uma melhor
percepção do que é a União Europeia, seu funcionamento e objectivos.
Pelo lado dos formadores, tratou-se de uma experiência diferente, tendo em
consideração o público-alvo desta sessão.
Naturalmente que não poderíamos terminar este apontamento sem deixar de
agradecer ao Centro EUROPE DIRECT, na pessoa do Sr. Eng.º Abraão Veloso,
toda a colaboração e disponibilidade que se dignaram conceder-nos. De realçar a
competência pedagógica e didáctica dos seus formadores os quais abordaram
numa linguagem simples e objectiva, os diversos conteúdos relacionados com
esta temática, utilizando estratégias de motivação e envolvimento que foram do
agrado de todos os participantes.
Da viagem a Bruxelas e ao Parlamento Europeu, daremos notícias lá para
Novembro…
Isabel Barreto

Educação

CONCURSO NACIONAL ESCOLA ALERTA

Barreiras Sociais e Culturais
O

CER

–

Centro

de

Educação

e

Reabilitação da CERCIFAF, obteve uma
Menção Honrosa, na categoria 1 (1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico), fase distrital, no
Concurso

Nacional

Escola

Alerta,

promovido pelo Secretariado Nacional de
Reabilitação e Integração de Pessoas com
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Deficiência, com o apoio dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Segurança

Educação e Reabilitação

Social e ainda a colaboração dos Governos Civis/Regiões Autónomas.
O concurso Escola Alerta tem como objectivos “sensibilizar e mobilizar os alunos
para a participação da discriminação de que são alvos as pessoas com deficiência,
através da eliminação das barreiras sociais, da comunicação, urbanísticas e
arquitectónicas que dificultam ou impedem a acessibilidade e o pleno gozo da
cidadania e, consequentemente, o exercício dos seus direitos”; “sensibilizar os
alunos para os direitos humanos e igualdade de oportunidades, em particular das
pessoas com deficiência” e “promover a participação das escolas e da comunidade
na construção de uma Sociedade para Todos”.
O trabalho apresentado a concurso, com o tema “Barreiras Sociais e Culturais –
Um Desafio a Vencer”, constava de uma apresentação em vídeo no qual as
pessoas

com

deficiência

levantavam

um

conjunto

de

situações

que

se

relacionavam com os deveres e os direitos universais e específicos dos cidadãos
em geral e das pessoas com deficiência em particular.
Este vídeo foi mostrado a alunos das escolas do 1.º ao 3.º Ciclos dos Ensinos
Básico, seguido de debate. Neste, participavam alunos e professores das escolas
regulares e da CERCIFAF.
Foi interessante observar os “medos”, “estigmas” e outras manifestações que
demonstravam desconhecimento relativamente aos alunos do CER, no que se
refere às suas capacidades e comportamentos.
Sentimos que todo o trabalho realizado com os alunos dos Agrupamentos de
Escolas do Concelho de Fafe foi muito produtivo, como bem o demonstra o facto
de mil setecentas pessoas, entre alunos, professores e funcionários, terem
assinado a Carta de Compromisso, cujo texto poderá ser adiante consultado.
Apurados os vencedores a nível distrital, o Governo Civil de Braga organizou uma
cerimónia para entrega dos prémios, que decorreu no Palácio dos Falcões,
presidida pelo Senhor Dr. Fernando Moniz, Governador Civil de Braga e onde
estiveram presentes representantes do Centro Educativo de Braga e do Júri
distrital.
Na entrega dos prémios o Senhor Governador Civil teve palavras de felicitações
para os alunos e professores vencedores, elogiou os trabalhos apresentados e
incentivou os presentes a continuarem a participar neste concurso. Disse ainda
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que iria fazer esforços no sentido de divulgar os trabalhos premiados como forma

Educação e Reabilitação

de motivar outras escolas e outros alunos a participarem nesta iniciativa.

Carta de Compromisso
Eu, ___________________________________________________________________aluno(a) da Escola
______________________________________________, a frequentar o ___ ano, turma _____ do
Agrupamento de Escolas __________________________________ Fafe, depois de ter assistido à acção
de sensibilização promovida pelos alunos da CERCIFAF, no âmbito do Projecto “Escola Alerta-20062007”, declaro assumir de livre e responsável vontade o compromisso;
a)

De aceitar a diferença, principalmente das pessoas que possuam qualquer deficiência;

b)

De as defender, dentro das minhas possibilidades, de atitudes ou de outros actos
praticados por outras pessoas que as queiram diminuir ou ofender;

c)

De as ajudar quando precisarem ou solicitarem a minha colaboração;

d)

De participar em acções de sensibilização para a promoção dos seus direitos;

e)

De não rir de escárnio por algumas coisas que façam ou falem;

f)

De as ajudar a ultrapassar barreiras físicas desde que o consiga fazer em segurança;

g)

De as convidar para as minhas festas, desde que sejam meus amigos, nunca as excluindo
de qualquer actividade em razão da diferença;

h)

De estabelecer relações de companheirismo e de amizade e de não ter vergonha de afirmar
que tenho amigos com deficiência;

i)

De contribuir, naquilo que eu possa fazer, para eliminar todas as barreiras físicas e culturais
erguidas pelos Homens;

j)

De não utilizar palavras, gestos ou outras formas de comunicação que as possam deixar
tristes;

k)

De nunca participar e muito menos promover acções discriminatórias contra qualquer
pessoa em razão da sua deficiência;

l)

De reconhecer que todos os cidadãos, com ou sem deficiência, são iguais perante a Lei e
que todos devem ter protecção contra qualquer tipo de discriminação.

E, para que conste vou assinar a presente Carta de Compromisso, que procurarei cumprir na plena
convicção de que desta forma estou a participar activamente para a construção de uma Sociedade mais
Justa mais Coesa e mais Solidária, neste Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos,
promovido pela Comunidade Europeia.
Fafe, ___ de Fevereiro de 2007
Aluno(a)

_______________
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CONCURSO DA EDITORIAL CAMINHO

Educação e Reabilitação

Uma Aventura… Literária 2007
Prosseguindo

uma

prática

que

visa

estimular a leitura e a escrita, a Editorial
Caminho, promoveu um concurso em
quatro modalidades (Crítica, Texto Livre,
Teatro e Artes Plásticas) destinado aos
alunos do 1º, 2º, 3º Ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário.
Pela organização do concurso foram recebidos 6.892 trabalhos individuais e de
grupo, enviados por mais de cinco centenas de escolas dos ensinos básico e
secundário de todo o país e estrangeiro.
Os prémios, constituídos por cheques livram no valor de 50 euros serão
entregues aos alunos do Centro de Educação e Reabilitação (CER) da
CERCIFAF, Joana Isabel Barros Silva, Lúcia Vasconcelos
Leite e Joel Cepa Gonçalves, assim como às professoras
Carolina Sousa, Cristina Sousa e Dalila Castro, no dia 1 de
Junho, no decurso da Feira do Livro de Lisboa.
Na cerimónia, entre outras individualidades, estarão
presentes

as

conhecidas

autoras

dos

Livros

“Uma

Aventura”, escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel
Alçada. Também a CERCIFAF irá receber cheques livro.
Diga-se que os prémios antes referidos foram incluídos numa categoria ExtraRegulamento, já que não estava prevista a participação dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais, situação que irá ser revista, aquando dos
próximos concursos.
Os trabalhos executados pelos alunos do CER, pertenciam à modalidade de Artes
Plásticas e irão ser publicados na revista do Clube Caminho Fantástico,
juntamente com todos os trabalhos vencedores nas restantes modalidades.
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CONCURSO NACIONAL

Educação e Reabilitação

Era Uma Vez... o 1º de Maio
O

Centro

de

Reabilitação

Educação
(CER)

CERCIFAF,

e
da

participou

no

concurso ”Era Uma Vez... o
1º de Maio”, promovido pela
UGT

–

União

Trabalhadores,

Geral
a

de

nível

nacional, para os graus de
ensino Pré-Escolar, 1º, 2º e
3º Ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário.
O

concurso

tinha

como

objectivo promover a compreensão do 1º de Maio, o reconhecimento da
solidariedade como um valor fundamental da sociedade actual e a contribuição
para o desenvolvimento do trabalho de grupo, através das modalidades de
Expressão / Pintura e Conto.
Os trabalhos apresentados foram seleccionados por um Júri constituído por
professores de diversos graus e
áreas de ensino. Os alunos que
fazem parte dos grupos 1 e 2,
alcançaram o 1º lugar. Por sua vez
aos alunos dos grupos 3 e 4, foilhes atribuído uma Menção Honrosa.
Os

prémios

atribuídos

são

compostos por material informático,
de desenho, livros e outros.
Os prémios foram entregues no dia
1 de Maio, no Parque das Nações,
em Lisboa, no decorrer de uma
cerimónia organizada para o efeito
pela Direcção da UGT.
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CONCURSO

Educação e Reabilitação

Monumento ao Professor
O CER – Centro de Educação e Reabilitação
da

CERCIFAF

participou

com

trabalhos

na

modalidade de artes gráficas, na categoria do 1º
ciclo, obtendo o 1º lugar neste escalão.
O concurso esteve aberto à participação de
todos os alunos do distrito de Braga, distribuídos
por cinco escalões, sendo que dentro do 5º escalão (ensino secundário) não
foram recebidos quaisquer trabalhos.
Foram avaliadas dezenas de trabalhos, revelando-se, por vezes, a escolha difícil
dada a qualidade dos mesmos. Foram premiados os melhores classificados em
cada escalão, bem como a escola a que pertencem. A entrega de prémios terá
lugar no Theatro Club, na Póvoa de Lanhoso.
Os trabalhos vencedores, dentro de cada escalão, servirão de base para a
construção de um monumento ao professor, a situar-se na rotunda de Galegos,
no concelho da Póvoa de Lanhoso.

Educação e TIC

ENCONTROS DE PROFESSORES

Iniciativa Escolas, Professores
e Computadores Portáteis
Decorreram nos passados dias 26 de Abril e 3 de Maio, nos Auditórios da Casa
Municipal da Cultura de Fafe e da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima,
encontros de coordenadores de projectos escolares cujas escolas se encontram a
ser acompanhadas pelo Centro de Competência da CERCIFAF no âmbito da
Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, da CRIE - Ministério da
Educação.
Os encontros, com professores oriundos da quase totalidade das 59 escolas
acompanhadas

(ver

http://www.cercifaf.org.pt/ccc/proj_ccc.htm)
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finalidades

consolidar

uma

Educação e TIC

relação de proximidade entre
o centro e as escolas, veicular
informação

pertinente

relacionada com a execução
dos referidos projectos, dar
voz

aos

coordenadores

no

sentido de um breve balanço
das actividades desenvolvidas
e produtos obtidos e apelar a
divulgação e partilha de boas
práticas.
Nesta linha foi reforçada a
necessidade

dos

incrementarem
da

a

utilização

plataforma

Moodle

especialmente
este

presentes

destinada

efeito,

a
em

http://moodle.crie.minedu.pt/course/category.php?i
d=49. Foi, entretanto, sentida a necessidade de haver um espaço na web,
organizado e gerido pelo Centro de Competência, que possa agregar os produtos
que vão sendo obtidos nas diferentes escolas. Este espaço já se encontra
disponível em http://www.cercifaf.org.pt/ccc/act_crie.htm .

ESPAÇO INTERNET PARA O 1º CICLO

fafeeduca.net
A Câmara Municipal de Fafe,
em parceria com o Centro de
Competência da CERCIFAF, e
no âmbito do protocolo de
cooperação

estabelecido

entre

as

duas

tem

vindo

a

instituições,
promover

iniciativas, junto das escolas
do 1º ciclo do Ensino Básico e
Jardins-de-Infância, de forma a garantir-se a utilização das TIC como estratégia
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para a melhoria dos modelos de ensino-aprendizagem, e, por essa via, contribuir-

Educação e TIC

se para o sucesso escolar dos alunos.
Nesse sentido está já online um novo espaço Internet, aberto à participação da
comunidade educativa, em especial às escolas do 1º ciclo do concelho tendo em
vista uma partilha de ideias e experiências que contribuam para uma maior
valorização da escola e potenciem as aprendizagens.
O

espaço

integra

plataforma
destina

Moodle
a

uma

que

todos

se
os

professores dos Jardins de
Infância e das Escolas do 1.º
Ciclo do Concelho de Fafe.
Será um sítio para troca de
ideias

e

experiências

partilha
que

de

permitirá

encurtar distâncias e facilitar o trabalho em rede.

Desporto

CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Atletismo
O Clube Desportivo CERCIFAF participou nos dias 26 e 27 de Maio, nos
Campeonatos Nacionais Individuais de Atletismo, em Bragança, tendo
obtido excelentes resultados como a seguir se informa:

TIPO DE PROVA

ATLETA

CLASSIFICAÇÃO

Heptatlo
Comprimento
(Juniores)

Manuel Rocha

1º lugar

Samuel Pereira

1º lugar

1 500 m (seniores)
100 m (juniores)
Comprimento
(seniores)
200 m (juniores)
3 00 m (seniores)
800 m (seniores)

António Soares
Armando Pereira
Nuno Moreira
Samuel Pereira
Manuel Rocha
Samuel Pereira
António Soares
Nuno Moreira
Armando Pereira
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3º lugar
1º
1º
3º
1º

lugar
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Paralelamente aos campeonatos Individuais, teve lugar o Torneio Nacional

Desporto

Adaptado, cujos resultados alcançados pelos atletas fafenses foram os seguintes:

TIPO DE PROVA

ATLETA

CLASSIFICAÇÃO

Sandra Dias
Margarida Leite
Helena Rodrigues
Sandra Dias
Helena Rodrigues
Margarida Leite
Anderson Lima

1 000 m (feminino)
100 m (feminino)
300 m (feminino)
300 m (iniciados)

2º
3º
1º
1º
3º
4º
4º

lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar

A época irá terminar no próximo dia 30 de Junho, em Seia, local onde irão ter
lugar os Campeonatos Nacionais por Equipas.

Institucional

VISITAS À INSTITUIÇÃO

Comissão Municipal para a Deficiência
No passado dia 23 de Maio recebemos a visita da Comissão Municipal para a
Deficiência do concelho de Oliveira das Azeméis.
Integrava a delegação a Senhora Dr.ª Gracinda Leal, vereadora dos Serviços
Municipais de Acção Social da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis bem
como representantes das ONG e de outros serviços que integram a referida
Comissão.
O objectivo da visita radicou na obtenção de informações sobre o funcionamento
de diferentes estruturas existentes na CERCIFAF e ainda conhecer o trabalho
realizado no âmbito do Grupo de Trabalho Concelhio para a Deficiência de que a
CERCIFAF também faz parte. No final da visita foram oferecidas algumas
publicações editadas pela nossa Instituição.

DESINCOOP
Acedendo

ao

pedido

de

que

nos

foi

formulado

pela

DESINCOOP

-

Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, CRL, recebemos três Grupos
oriundos de três países que pertencem à União Europeia (Grécia, Itália e Polónia)
que se deslocaram ao nosso país no âmbito de um projecto europeu em cuja
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parceria se incluía a cooperativa acima referida, cuja sede está localizada na

Institucional

vizinha cidade de Guimarães.
Na CERCIFAF os visitantes foram recebidos pelos Directores Dr. Luís Roque e Dr.
Belarmino Costa. Em função da língua, dificuldade ultrapassada pela presença de
tradutores, assim foram organizados os grupos que nos visitaram durante os dias
28 e 29 de Maio, durante o período da manhã ou da tarde. Dois dos grupos eram
constituídos por cerca de 20/25 elementos e um deles ultrapassava as quatro
dezenas.
No âmbito do Programa elaborado pela cooperativa vimaranense, teve lugar no
dia 30 do mesmo mês, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o
Symposium -

Between Competition and Partnership: NEW CHALLENGE

FOR SOCIAL ENTERPRISES, no qual todos participaram para além de outros
convidados.
As três comitivas eram constituídas por diferentes elementos, desde técnicos
ligados à Economia Social, políticos, autarcas, gestores de programas europeus,
responsáveis por Organizações Não Governamentais e outros técnicos com
funções e formações diferenciadas.
Os visitantes tiveram a oportunidade de ficarem a conhecer a gastronomia
fafense (já que, a solicitação da entidade organizadora o jantar do dia 28 de Maio
teve lugar nas instalações da CERCIFAF), tendo como prato principal a famosa
“Vitela à moda de Fafe”, servida por um conhecido restaurante fafense.
No final do jantar, que contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Fafe, Dr. José Ribeiro e do Senhor Director do Centro de Emprego de
Fafe, Dr. António Ribeiro, actuou o Grupo de Danças e Cantares do Grupo
Nun´Álvares, da nossa cidade, que apresentou o espectáculo “Cantar Portugal”,
mostra de canções e danças das várias regiões do país e cuja actuação mereceu
rasgados elogios.
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