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Destaque

ATLETISMO

Campeonatos Absolutos de Portugal
Teve lugar no passado dia 10 de Junho, na Pista do
Estádio

Municipal

de

Coimbra,

os

Campeonatos

Absolutos de Portugal, provas com que a ANDDEM –
Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Mental, encerra a época.
Para além de serem consideradas as provas nacionais
mais importantes do calendário da ANDDEM, serviram
ainda para seleccionar os atletas portugueses que irão
participar no Campeonato Europeu de Atletismo,
organizado pelo INAS/FID e que terá lugar em França,
entre os dias seis a nove de Julho próximo.
Culminando uma época brilhante, o atleta do Clube Desportivo CERCIFAF
António

Soares, venceu as provas de 1500 e 5000 mil metros. Este

atleta/trabalhador, capitão da selecção nacional, foi já seleccionado para
participar no Campeonato Europeu, juntamente com o seu colega de equipa
Armando Pereira.
De realçar outros excelentes resultados obtidos pelos atletas fafenses:
Artur Gonçalves, 2º lugar no Peso, 3º no Martelo e 3º no Disco; Luís Paulo, 3º
lugar nos 110 metros barreiras; Rui Moreira, 2º lugar no Comprimento; José
Pereira, 1º lugar no Dardo e 3º nos 5000 metros e Armando Pereira, 2º nos 800
metros e 2º em Altura.
Por equipas a equipa fafense alcançou o 2º lugar, dado que não participou em
todas as provas e por isso não pontuou.
Terminou desta forma uma época a todos os títulos brilhante do Clube Desportivo
CERCIFAF, comprovada pelas muitas vitórias alcançadas, fruto do empenho dos
atletas e da dedicação e competência do treinador Adriano Costa.
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Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF

Formação e Emprego

Resultados de Janeiro a Junho de 2006
Durante o primeiro semestre de 2006, o Centro de Formação e Emprego da
CERCIFAF registou o movimento seguinte:
Formandos
(F.P)

Total
Formandos

Novos
Formandos
que Iniciaram
F.P

20

Centro de Formação e Emprego

19

Serralharia Vieirense
Desibor-Desenho e Picagem de Bordados,
Lda
Sportisfafe
Nova Extral-Indústria de Alumínios, SA
Granimarco – Fernanda Marinho, Lda
Noguefer – Indústria de Pneus, Lda
Restaurante Mediana
Auto Silva
J & C Perreira, Indústria de Confecções,
Lda
Centro Social de S. Martinho de Medelo
Lavfafe – Lavandaria e Tinturaria, Lda
SFAG – Exploração e Transformação de
Granitos
Padaria e Pastelaria Silva
Câmara Municipal de Vieira do Minho

Estágios

Empresas /CFE

Concelho

Fafe

Pinto e Bastos – Supermercados, Lda

Agrupamento de Escolas de Refojos
Obtiveram
colocação

3
Empresa de Construção Civil (Individual)
Marsal –
Alumínio

Recolocados
(novos
empregos)

Nº

3

Estruturas

Metálicas

e

de

V. Minho
Fafe

2
1

Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe

1
2
1
1
1
1
1

Fafe
Fafe
Celorico de
Basto
Fafe
Vieira do
Minho
Vieira do
Minho

1
1
1

Cabeceiras
de Basto
Celorico
Basto
Celorico
Basto

3
1
1

1
1
1

Conceição e Carmo, Confecções, Lda

Fafe

1

Horto-Casimiro

Fafe

1

Freitas & Irmão, Lda

Fafe

1

DADOS SOBRE AS AJUDAS TÉCNICAS
Pedidos recebidos

11

Ajudas atribuídas

2

Montantes globais

9.469,26 Euros
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Iniciativa ESCOLA DIGITAL

Educação e Tecnologias

VII Seminário de Escolas
Decorreu, no dia 5 de Junho de
2006,

no

Auditório

da

Casa

Municipal de Cultura de Fafe, um
encontro de professores no âmbito
da Iniciativa ESCOLA DIGITAL
promovido pela Câmara Municipal
de

Fafe

e

o

Centro

de

Competência CRIE da CERCIFAF,
dirigido a escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico do Concelho de Fafe.
Conceito de blogue, vantagens dos blogues em relação às páginas "tradicionais"
da web, alguns exemplos de blogues no 1º Ciclo, alguns contextos de utilização
educativa e como criar e alojar um blogue, foram alguns dos temas abordados na
intervenção do Centro de Competência sobre a Utilização Educativa de
Blogues no Ensino Básico.
O Encontro teve o seu ponto alto com a apresentação de conteúdos educativos
pelas escolas no âmbito da Iniciativa Escola Digital. Este momento contou com a
intervenção de professores de algumas das escolas concorrentes que, ao longo
dos últimos meses, foram acompanhados pelo Centro de Competência no
desenvolvimento

dos

seus

conteúdos,

nomeadamente

em

formato

de

apresentação electrónica ou páginas web.
A Segurança na Escola e a Conservação do Património Natural foram as
duas áreas temáticas a que os conteúdos se subordinaram.
Mereceram destaque na apresentação pública dos seus trabalhos as escolas EB1
de Santo Ovídio, EB1 do Santo e EB1/JI da Matriz, todas do concelho de
Fafe, em sintonia com o regulamento da iniciativa.
O Centro de Competência, apelando ao envolvimento das escolas presentes,
apresentou o quadro de honra das escolas participantes em 2006-2007 nas
Ciber@ctividades bem como exemplos de conteúdos desenvolvidos por alunos
de escolas do 1º Ciclo, que se encontram publicados online na plataforma.
Seguidamente procedeu-se ao sorteio de uma máquina fotográfica digital entre as
escolas que participaram naquele espaço virtual.
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TIC e Educação

Educação e Tecnologias

CERCIFAF assina protocolo de cooperação
com a Câmara Municipal de Fafe
Decorreu no passado dia 29 de Junho, na Câmara Municipal de Fafe, a sessão
de assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre a autarquia e o
Centro de Competência da CERCIFAF.
Representadas, respectivamente, pelo presidente da edilidade, Dr. José Ribeiro,
e pelo presidente da direcção da CERCIFAF, Dr. José Lino Barros Silva, as duas
instituições colaborarão no sentido do desenvolvimento de um trabalho conjunto
de promoção e acompanhamento do uso educativo das TIC no 1º Ciclo do Ensino
Básico no Concelho de Fafe.
No âmbito do referido protocolo, que vigorará para os anos civis de 2006 a 2009,
a Câmara Municipal de Fafe compromete-se a informar as escolas sobre os apoios
disponibilizados e sensibilizar os professores para a necessidade da sua efectiva
participação

no

programa

de

acompanhamento,

a

indicar

ao

Centro

de

Competência as escolas e os professores a integrar nesse programa, a conceder
às escolas o apoio logístico considerado necessário e a conceder ao Centro de
Competência uma verba anual com vista ao co-financiamento desta acção
conjunta.
Por sua vez, o Centro de Competência da CERCIFAF compromete-se a
desenvolver acções de formação destinadas ao Pré-Escolar e 1º Ciclo no sentido
da rentabilização do software e hardware adquirido pela Câmara Municipal de
Fafe no âmbito do PRODEP, a definir modelos de gestão e optimização técnicopedagógica dos recursos TIC existentes nas escolas do 1º Ciclo, nomeadamente
no que se refere à organização dos espaços físicos, gestão de informação e
utilização educativa dos computadores por professores e alunos, bem como
acompanhar a sua implementação.
Compromete-se, ainda, a promover e acompanhar iniciativas promotoras do
desenvolvimento de conteúdos educativos em formato digital, pelas escolas,
nomeadamente no que se refere à produção de apresentações electrónicas,
páginas web e outras publicações digitais bem assim como colaborar na
implementação de tecnologias que promovam e facilitem a comunicação entre
escolas e com as escolas.
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Projecto ET NET-DCB

Educação e Tecnologias

Competências Básicas em TI
Dando continuidade ao Projecto ET NET-DCB, no âmbito do
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento e em
colaboração com o Centro de Competência CRIE da CERCIFAF,
promovemos dezassete acções de formação e vinte de
certificação

que

envolveram

duzentos

e

oitenta

e

sete

formandos dos quais a esmagadora maioria foram alunos finalistas das Escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico do concelho que aderiram ao projecto.
O Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação, a que se
refere o Decreto-Lei n.º 140/2001 de 24/04, tem como principal objectivo dotar
os formandos de competências básicas em tecnologias da Informação e
comunicação, permitindo-lhes o acesso e a navegação na Internet e a utilização
do correio electrónico.
A formação teve lugar nas escolas que possuíam equipamentos para o efeito ou
no Centro de Competência CRIE da CERCIFAF. No primeiro caso deslocou-se o
formador e quando as escolas não possuíam recursos, os alunos deslocaram-se
até à CERCIFAF, em transporte a cargo da nossa Instituição.
Não só alunos frequentaram esta formação (gratuita), já que pessoas com
diferentes idades e sexos puderam utilizaram os recursos formativos da
Instituição, alguns em horário pós-laboral.

Act. Ocupacionais

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Olimpíadas de Equitação
Como já vem sendo hábito nestes últimos anos,
realizou-se

mais

um

encontro

de

equitação

terapêutica/adaptada.
Este ano coube ao Centro de Reabilitação da
APPACDM de Ponte de Lima a organização das
Olimpíadas de Equitação (integradas no projecto
“CriArte 2006), que decorreram entre os dias 8 e 9
de Junho.

Equipa do CAO
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Este evento contou, pela primeira vez, com a participação de um júri oficial

Actividades Ocupacionais

composto por elementos da Federação Portuguesa de Equitação (FPE), facto que
obrigou maior rigor nas provas a executar, até porque todos os participantes
foram cotados ao nível da execução e ficaram registados na FPE, na modalidade
de competição adaptada.
Participaram doze instituições nacionais e espanholas nestas Olimpíadas. A equipa
do CAO da CERCIFAF foi constituída por quatro elementos, Lino Silva, Susana
Moreira e Luís Carvalho sob a orientação da Terapeuta Olga.
O atleta Lino Silva conquistou o primeiro lugar na modalidade de Volteio – nível
I e a Equipa (jovens e técnico) obtiveram, em ex-equo com a Equipa do MADI de
Vila do Conde, o primeiro lugar na prova de Limpeza do Cavalo.
Mais uma vez os nossos jovens tiveram a oportunidade de demonstrar a
importância do uso de animais, neste caso do equino, nas actividades de
reabilitação, colocando em prática o que apreenderam nas sessões semanais de
Equitação Terapêutica que constam do seu programa educativo. Para além de
vivenciarem novas situações e se interrelacionarem com pares de outras
instituições, ficaram formalmente classificados na FPE sendo possível melhorarem
a sua pontuação em futuras provas deste desporto.
Dados os resultados obtidos e a motivação destes e outros jovens da Instituição
finalmente começamos a sonhar com a possibilidade de investir em modalidades
mais selectivas como a Gincana de nível II e mesmo o Paradressage (prova mais
complexa). Quem sabe se não teremos cavaleiros?!

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Intercâmbios Inter-CAO’s
No passado dia vinte e três de Maio, o Centro de Actividades Ocupacionais
(CAO) da CERCIFAF recebeu nas suas instalações, durante dois dias, um grupo
de utentes do CAO da CERCIPENELA, de Penela.
A deslocação deste grupo de utentes a Fafe visou, fundamentalmente, estimular a
partilha entres os dois Centros, promover o enriquecimento pessoal e social dos
utentes, promover o conhecimento de outras zonas geográficas, confrontar os
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utentes com métodos de trabalho diferentes no sentido de promover as suas

Actividades Ocupacionais

competências em ambientes diferentes daqueles que habitualmente trabalham.
Para que estes objectivos fossem atingidos, foram desenvolvidos ao longo destes
dois dias, diversas actividades.
Os utentes visitantes integraram-se nas actividades dos seus colegas da
CERCIFAF partilhando desta forma ideias e saberes, aprendendo e ensinando.
Do programa constava uma visita guiada ao centro da cidade de Fafe, com a
finalidade de conhecerem os locais mais emblemáticos da nossa cidade.
Descobrimos óptimos guias entre os nossos utentes, consequência, sem dúvida
alguma, de um largo trabalho desenvolvido na área de Desenvolvimento Pessoal
e Social. Os nossos convidados ficaram alojados no nosso centro, uma vez que o
tempo não permitiu que ficassem instalados no Parque de Campismo de
Queimadela, como estava inicialmente previsto.
No dia seguinte, de manhã, teve início uma Marcha na Barragem de Queimadela.
Pena foi, que não tivesse havido tempo para “viajar” na barragem, nas nossas
canoas. Após o almoço, os nossos visitantes regressaram as suas casas, com a
firme vontade de voltar. Este Intercâmbio irá ter uma segunda fase, com a visita
de utentes e técnicos do CAO da CERCIFAF aos seus amigos de Penela.

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Acampar ao Luar
Nos dias 13 e 14 de Maio, um grupo CAO da CERCIFAF acompanhado por dois
técnicos deslocou-se até à Lousã, para participar num evento organizado pela
ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da
Lousã, no âmbito das comemorações dos seus 30 anos.
Do

programa

para

além

da

recepção a todos os convidados,
constava

a

montagem

do

acampamento, actividades na Serra,
um passeio pedestre pelas margens
do rio Ceira e, após o jantar,
realizaram-se jogos diversos com
todos os participantes. O dia foi
agradável,
Grupo de participantes do CAO

bastante

preenchido,

mas ainda sobrou tempo e vontade
para conviver e conhecer novas
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pessoas. No dia seguinte acordou-se ao som da Alvorada, a que se seguiu o

Educação e Reabilitação

pequeno -almoço e de imediato procedeu-se à desmontagem do acampamento.
Foi um fim-de-semana bem passado, onde mais uma vez, se valorizou o lazer,
convívio e descontracção entre instituições similares.

CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO

Concurso Nacional sobre a figura do Anjo de
Fátima
O CER - Centro de Educação e
Reabilitação

da

CERCIFAF,

obteve o 1º lugar na categoria 1
(1º ciclo, 1º escalão) no concurso
de âmbito nacional, promovido pelo
Santuário de Fátima, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de
Fátima e com o Externato de S.
Domingos de Fátima, dirigido

a

alunos do 1º Ciclo Ensino Básico de
escolas públicas e privadas.

Capa de “O Anjo de Fátima”,
edição do Santuário de Fátima

O concurso teve como objectivo celebrar os 90 anos das Aparições do Anjo, (2006)
e de Nossa Senhora do Rosário aos três Pastorinhos, (2007) integrado no
programa geral das iniciativas que o Santuário de Fátima vai levar a efeito sob o
tema “Deus é Amor Misericordioso”.
Os trabalhos a executar, sob a forma de desenho ou texto manuscrito, deveriam
estar relacionados com as aparições do Anjo de Fátima. O CER apresentou dois
trabalhos na área de expressão plástica.
O júri foi constituído por personalidades de reconhecido mérito, designadas pelo
Santuário de Fátima.
Dos trabalhos apresentados a nível nacional, num total de 1937, sendo 1837
desenhos e 100 textos, foram seleccionados trinta, três dos quais serão
publicados em forma de cartaz e colocados junto dos locais das Aparições do Anjo.
O prémio consiste na publicação de um livro com os trabalhos premiados nas
diversas categorias e escalões, assim como a oferta do mesmo à escola
vencedora e aos alunos.
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Para além do referido prémio, também foi atribuído ao CER a capa do livro com

Educação e Reabilitação

um registo gráfico da aluna Joana Barros.

CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO

Concurso Nacional A minha Escola adopta um
Museu
O CER - Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF, participou no
concurso Nacional A minha Escola adopta um 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, foi adoptado pela CERCIFAF, por diferentes razões
entre as quais se destaca não só a qualidade dos materiais expostos como ainda
a simpatia e atenção que os técnicos deste Museu dispensam a alunos e técnicos.
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 consistiu na execução de cinco Loudeis do rei D. João I, no domínio
das artes visuais, por um grupo de seis alunos que obtiveram uma Menção
Honrosa no 1º categoria do 1º ciclo. Também foi apresentada uma memória
descritiva
realizado,

sobre
na

descritos

o

trabalho

qual

os

foram

conteúdos

curriculares e as fases mais
significativas

sobre

a

metodologia utilizada.
O júri nacional de avaliação
foi constituído por especialistas da DGIDE e do IPM.
A cerimónia de entrega dos
prémios que teve lugar no dia
Trabalhos realizados por alunos do CER

18/05/2006,

no

Museu

Nacional Soares dos Reis, na
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cidade do Porto, pelas 11:30 horas, contou com presença do Secretário de

Educação e Reabilitação

Estado da Cultura.
Este membro do Governo, depois de felicitar todos os premiados, realçou a
pertinência da continuidade da participação neste tipo de actividade porque, disse,
“é de primordial importância para o incremento da qualidade na relação entre
escolas/museus

bem

como

promove

o

desenvolvimento

de

metodologias

inovadoras e de trabalho continuado”.
O prémio consistiu na oferta de um livre-trânsito a cada aluno do grupo e
professores responsáveis. O livre-trânsito, que tem a validade de dois anos,
permite que os seus titulares e ainda familiares possam visitar gratuitamente os
Museus nacionais. Aos alunos assim como aos professores e também às escolas
foram oferecidos livros e materiais didácticos.
De salientar a gentileza dos responsáveis do Museu Alberto Sampaio, de
Guimarães, que ofereceram o almoço aos alunos, professores e dirigente da
CERCIFAF, no que foram acompanhados pela Dr.ª Rosa Maria, Técnica Superior
deste Museu.
Este projecto contribuiu, mais uma vez, para aquisição de experiências estéticas
em diferentes dimensões do conhecimento, a nível cognitivo, emotivo, perceptivo
e comunicacional, possibilitando desta forma a apreensão artística.

CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO

Festa do Livro e ExpoEduca
No dia 29 de Maio, o CER - Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF,
participou, a exemplo de anos anteriores, na Festa do Livro/ExpoEduca,
iniciativa do pelouro da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Fafe.
Foram apresentados pelos alunos
dois números de expressão corporal
e

artística,

realçavam

cujos

dinâmicas

movimentos
reveladoras

dos sentimentos colocados na forma
e no gosto de expressar o ser e o
sentir dos intérpretes.
O

trabalho

aplaudido
Alunos do CER

do
e

grupo

foi

muito

reconhecido

pelos

presentes que puderam vivenciar
alguns momentos de arte.
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Educação e Reabilitação

Comemorações do Dia Mundial da Criança
No dia 1 de Junho o Centro de
Educação

e

Reabilitação

da

CERCIFAF comemorou este dia tão
especial,

dedicado

a

todas

as

crianças, com actividades diversificadas.

Como

tal,

participamos

numa grande festa promovida pela
Câmara

Municipal

de

Fafe,

no

Pavilhão Multiusos, destinada aos

Pavilhão Multiusos

alunos de todas as Escolas do 1º
Ciclo e Jardins de Infância do concelho.
O programa consistiu na actuação de um grupo musical, interagindo com todas as
crianças e jovens presentes, assim como a realização de um lanche convívio.

Última Hora

Educação Ambiental

CERCIFAF ganha Prémio concelhio
“A Floresta, Essência da Vida” foi o tema da acção desenvolvida pelo CER,
Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF, em prole da educação ambiental
durante o ano lectivo de 2005-2006. Envolvendo os utentes do CER, mas com
projecção junto da instituição e da comunidade, o conjunto de actividades
realizadas e submetidas à aprovação do júri mereceu a atribuição do Prémio Rui
Adérito Valente 2006. Este Prémio, instituído pela família do conhecido
professor e ambientalista, com o patrocínio da Câmara Municipal de Fafe, tem por
objectivo distinguir, em cada ano, a melhor actividade desenvolvida no concelho
de Fafe no âmbito da Educação Ambiental. O Prémio Rui Adérito Valente é
constituído por materiais e equipamentos passíveis de contribuir para o exercício
de uma Educação Ambiental activa e de valor comercial nunca inferior a 500
Euros.

CERCIFAF INFORMATIVO
Rua 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Tel.: 253 490 830 Fax.: 253 490 839 E-mail.: cercifaf@mail.telepac.pt
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