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Destaque

Troféu Desportivo “O Minhoto” 2005

MARTINHO RODRIGUES VENCE NA CATEGORIA DE
DESPORTO ADAPTADO
O

atleta

de

BOCCIA

da

CERCIFAF,

Manuel Martinho Rodrigues, foi o
vencedor da IX edição dos Troféus
Desportivos‘ 2005, na categoria de
Desporto Adaptado, iniciativa levada a
efeito

pelo

Jornal

“O

MINHOTO”,

Mensário Regional do Minho.
O Troféu Desportivo “O MINHOTO”, teve início em 1979, é apoiado por vinte e
quatro municípios da região Minho, no âmbito de uma parceria que engloba ainda
outros organismos e entidades minhotas, bem como recebe o apoio de
empresários da região.
Neste evento são distinguidos atletas, clubes, treinadores, árbitros e dirigentes
desportivos dos distritos de Braga e Viana do Castelo, amadores e profissionais
de todas as modalidades desportivas, que tenham nascido ou tenham a sua sede
num dos concelhos dos distritos, havendo ainda distinções para o melhor evento
desportivo, prémios revelação e consagração, Associações de Clubes, Desporto
Escolar, Fomento de Desporto Jovem, Clube Ligação Desporto/Cultura, Clube
Eclético, Grande Prémio do Júri (Individual) e Grande Prémio do Júri (Colectivo).
O júri para atribuição de todos estes prémios foi constituído por representantes
de sessenta e nove órgãos de comunicação social, falada e escrita, sedeados nos
dois distritos minhotos.
A organização do evento tem lugar na sede de um dos municípios que apoiam a
iniciativa.
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A sessão de entrega dos Troféus Desportivos ‘2005, que teve lugar em Caminha,

Desporto

foi presidida pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr.
Laurentino Dias.
Martinho Rodrigues vem assim juntar-se a Carlos Ferreira (1998), António
Soares (2000), Jorge Sousa (2003) atletas da CERCIFAF que já tinham vencido
este Troféu, facto que muito honra o Clube Desportivo CERCIFAF e o Concelho
de Fafe.

Centro de Competência

Em parceria com a CERCIFAF, Câmara Municipal de Fafe incentiva
o desenvolvimento de actividades em formato digital

PROJECTO "ESCOLA DIGITAL" ESTÁ EM MARCHA
Foi aprovado, na última reunião de Câmara, o projecto "Escola Digital", uma
iniciativa da própria autarquia, em colaboração com
o Centro de Competência da CERCIFAF, que visa
incentivar

as

actividades
renovar

escolas

em

uma

ao

formato

desenvolvimento
digital.

actividade

que

"Consiste

temos

vindo

de
em
a

desenvolver com as escolas que pretende que elas
tirem

partido

computadores

das
que

novas
lá

tecnologias

colocamos",

e

explicou

dos
o

vereador da educação. "E mais um incentivo para
que aproveitem esta ferramenta e a utilizem para
valorizar a

sua prática educativa", acrescentou

Antero Fernandes.
No fundo é proposto aos alunos, com a ajuda dos professores, que criem ou
actualizem o site da escola, desenvolvam apresentações electrónicas, procedam à
organização de registos, testemunhos e outros documentos em formato digital,
entre outras actividades. "É também objectivo que o trabalho que é desenvolvido
numa escola possa ficar on line e possa ser aproveitado pelos restantes alunos do
concelho uma vez que quase todas as escolas já tem a sua página na Internet",
disse ainda o responsável.
Para o vereador da educação o projecto "Escola Digital" deve também ser
encarado como um apelo à criatividade dos professores "no sentido de tirarem
cada vez mais partido destas novas tecnologias" e com isto motivarem os alunos.
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São admitidas a esta iniciativa as escolas do primeiro ciclo do concelho de Fafe e

Educação

cada escola pode apresentar, via agrupamento, uma única inscrição a dar entrada
na Casa Municipal da Cultura até ao dia de hoje, três de Março.
Os produtos criados que devem obedecer a dois temas propostos (Para uma
escola segura e Preservação do património natural) serão mais tarde apreciados
por um júri composto por dois representantes da Câmara Municipal de Fafe e dois
representantes do Centro de Competência da CERCIFAF. As três escolas que
apresentem os melhores trabalhos terão direito a um prémio que será no valor de
500 euros para a melhor classificada, de 400 euros para o segundo lugar e de
300 euros para o terceiro. As escolas que aderirem terão ainda direito a um
prémio de participação no valor de 100 euros.
Cabe ao Centro de Competência da CERCIFAF prestar apoio às escolas, ao nível
da utilização técnica e pedagógica das ferramentas informáticas, bem como o
aconselhamento no desenvolvimento das actividades, estando previsto que seja
estabelecido um plano de acompanhamento com cada uma das escolas
participantes.
Os produtos finais, que devem estar concluídos até 26 de Maio de 2006, serão
publicados em formato digital, ficando disponíveis para consulta através da
Internet.
Elsa Lima, Jornal Correio de Fafe, 3 de Março de 2006

Agrupamentos de Escolas de Fafe

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
A convite da Direcção da CERCIFAF, reuniram no passado dia doze de Janeiro
último, na sede da Instituição, representantes dos seis Conselhos Executivos
dos Agrupamentos de Escolas de Fafe.
A reunião teve como principal finalidade a troca de informações, bem como as
áreas de interesse comuns a estabelecer entre a CERCIFAF e cada um dos
Agrupamentos de Escolas, através de Protocolos de Cooperação visando
potenciar

sinergias

existentes,

em

diferentes

áreas,

nomeadamente

nas

Tecnologias de Informação e Comunicação e noutras que venham a ser
consideradas relevantes para efeito do cumprimento dos Projectos Educativos das
Escolas.
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Acções de Formação em TIC

Educação

DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS
A exemplo do ano lectivo anterior, a CERCIFAF vai promover acções de formação
visando dotar os alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de
competências básicas em Tecnologias da Informação e Comunicação, através do
Projecto ET NET, desenvolvido no âmbito do POS_Conhecimento – Programa
Operacional Sociedade do Conhecimento - em colaboração com o Centro de
Competência da CERCIFAF.
Serão leccionados conteúdos informáticos que permitirão obter o Diploma de
Competências Básicas em Tecnologias de Informação, a que se refere o DecretoLei n.º 140/2001 de 24/04.
O referido Diploma enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 6/2001 de 18-01..
A formação (gratuita) poderá ter lugar na CERCIFAF ou nas escolas ou sede do
Agrupamento, desde que existam condições para o efeito. Na impossibilidade de a
formação se realizar na escola ou na sede do Agrupamento, será disponibilizado
transporte (gratuito) para a frequência da formação, na CERCIFAF.
No ano lectivo de 2004/2005, obtiveram o Diploma 413 pessoas com e sem
Necessidades Educativas Especiais, num volume de formação que atingiu as 6019
horas.

Formação Profissional

Centro de Formação e Emprego

MANUAL DO FORMANDO
O CFE – Centro de Formação e Emprego da
CERCIFAF, promoveu a edição de um Manual
do Formando, com a finalidade de facilitar uma
melhor e mais rápida integração das pessoas
com deficiência que iniciam o processo de
formação.
Redigido numa linguagem acessível, o Manual
está dividido nos seguintes capítulos:
Apresentação;

Objectivos

da

Formação

Profissional; Organização; Direitos e Deveres;
Disciplina e Informações Úteis.
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Trata-se de um documento facilitador que pretende estabelecer relações de

Formação Profissional

proximidade entre os vários actores que intervêm no processo formativo e entre o
CFE e a família.

Desejável e Possível

Disponibilização do Estudo em formato on line
O Estudo Desejável e Possível – Ensaio sobre um
Modelo

de

Intervenção Social para a

Socioprofissional

de

desenvolvido

âmbito

no

Pessoas
do

com
Projecto

Integração
Deficiência,
MOLIS,

foi

disponibilizado no sítio da CERCIFAF (www.cercifaf.pt), em
formato digital.
Até ao momento foram dezenas de pessoas de todo o país,
entre os quais muitos técnicos e estudantes de licenciaturas relacionadas com as
temáticas que o Estudo aborda, que solicitaram os respectivos códigos de acesso
(nome de utilizador e palavra-passe).
Os interessados em obter o Estudo, em formato PDF, deverão ir até á página da
CERCIFAF acima referida e preencher e enviar o pequeno formulário inserto na
mesma.

Educação e Reabilitação

Centro de Educação e Reabilitação

4º CONCURSO ESCOLAR DISNEY CHANNEL
A exemplo de anos anteriores o canal
de TV “Disney Channel”, promoveu o
4º Concurso Escolar Nacional, desta
vez subordinado ao tema “Preservação
das Espécies em vias de Extinção”.
Os principais objectivos foram os de
sensibilizar os alunos para a descoberta
das espécies em perigo de extinção; a
promoção à investigação do seu habitat;
conhecer as causas que os ameaçam; encontrar soluções para preservar a sua
existência e evitar o seu desaparecimento.
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Participaram cerca de seis mil alunos que apresentaram mais de mil trabalhos a

Educação e Reabilitação

nível nacional. Os trabalhos foram divididos em três categorias: A - segundo e
terceiros ciclos do Ensino Básico; B - primeiro Ciclo do Ensino Básico e C - Ensino
Especial.
Tal como nos anos anteriores, um grupo de alunos do CER - Centro de
Educação e Reabilitação da CERCIFAF – apresentou-se a concurso na
categoria C com o trabalho “Sementes de Mudança”. Se nos dois últimos anos
lectivos conseguiram o primeiro prémio nesta categoria, desta vez foram
seleccionados na lista dos cinco finalistas. O vencedor na categoria C foi a CERCI
de Cascais (CERCICA), a quem já tivemos a oportunidade de felicitar pelo prémio
conquistado.
Segundo o Regulamento do Concurso as características mais valorizadas nos
trabalhos premiavam a originalidade e diversidade dos materiais; a criatividade; e
a mensagem que apelasse à melhoria da intervenção dos Homens na resolução
desta problemática. Todos os trabalhos participantes foram expostos no Espaço
Monsanto Lisboa, sito no Parque com o mesmo nome, em Lisboa, entre os dias
vinte e sete a trinta e um de Janeiro, próximo passado. Os alunos do CER que se
apresentaram a concurso, acompanhados por duas professoras e por um Director
da Instituição, receberam os prémios a que tiveram direito, no decorrer da
cerimónia preparada para o efeito, a qual teve lugar no mesmo local e no último
dia da exposição, estando presentes os diversos vencedores, os finalistas e ainda
representantes do “Disney Channel”.

Actividades

Grupo de Bombos da CERCIFAF

PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE CARNAVAL
Uma

vez

mais

as

crianças,

educadores

e

professores dos Jardins de Infância e Escolas do
1.º Ciclo do Ensino Básico, desfilaram pelas
principais

ruas

da

cidade

de

Fafe,

num

espectáculo colorido e de grande alegria.
Este ano e pela primeira vez, quem abriu o
cortejo carnavalesco foi o GRUPO DE BOMBOS da CERCIFAF, que “comunicou”
com todos aqueles que se encontravam nas proximidades, chamando-os para
presenciaram uma iniciativa que, noutros anos, passava quase despercebida.
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O GRUPO DE BOMBOS foi criado no ano passado e tem actuado em diversos

Actividades

eventos, sempre com agrado de quem aprecia este género musical. A irreverência
e alegria contagiante dos seus elementos contagiou os muitos espectadores que
se juntaram para presenciarem o desfile.

Centros de Actividades Ocupacionais / Educação e Reabilitação

PATINAGEM NO GELO
No dia vinte e quatro de Janeiro, um grupo de
jovens do Centro de Educação e Reabilitação e
do

Centro

de

deslocaram-se

Actividades
ao

Pavilhão

Ocupacionais,
Multiusos

de

Guimarães, para experimentarem os prazeres
de patinar sobre gelo.
Pela primeira vez tiveram a oportunidade de
caminhar/deslizar com patins em linha e num
piso diferente do habitual. Apesar de terem
constatado que não era fácil, alguns dos “patinadores”, após alguns tropeções
conseguiram largar as mãos das barreiras de protecção e deslizarem pelo centro
da pista, numa sensação maravilhosa, como afirmaram no final da actividade.
O objectivo principal desta actividade radicou no facto de proporcionar novas
situações em que poderão ser observados a avaliados conteúdos em contextos
diferentes. Para além disso, um factor importante a salientar prende-se com a
área da socialização, uma vez que observam e convivem com outras pessoas num
meio onde a entreajuda e o incentivo estão sempre presentes.
Para que a actividade não fosse restritiva apenas a jovens autónomos em termos
motores, outros houve que acompanharam o grupo e ficaram a “torcer” nas
bancadas.

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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