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Destaque

CERCIFAF RECEBE PARQUE INFANTIL
Numa cerimónia que teve lugar na tarde no passado
dia catorze de Janeiro, no Auditório do Secretariado
Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com
Deficiência (SNRIPD), em Lisboa, foi simbolicamente
entregue

à

CERCIFAF,

um

ECOPARQUE

de

valor

superior a cinco mil euros.
Na mesa da sessão, organizada para o efeito pelo
SNRIPD, estiveram presentes a Senhora Secretária
Nacional de Reabilitação, Dr.ª Cristina Louro, Dr.
Adalberto Fernandes, do SNRIPD, Dr.ª Júlia Carmo,
Administradora da empresa CARMO, Dr.ª Sara Lobo, em representação da
empresa que organizou todo o processo do concurso e o Prof. José Luís Ribeiro,
em representação da Direcção da CERCIFAF.
No uso da palavra a Dr.ª Júlia Carmo salientou os motivos que levaram a empresa
a promover o concurso os quais se inserem numa estratégia de responsabilidade
social, bem como permitir aos participantes a apresentação de ideias e sugestões
visando a possível concepção de novos e diferentes produto. Felicitou os alunos e
também os docentes responsáveis pelo trabalho premiado (estiveram presentes
dois alunos e duas professoras), cuja qualidade salientou. A terminar fez questão
de entregar ao representante da CERCIFAF um poster contendo uma imagem do
Ecoparque que irá ser entregue à Instituição.
O Prof. José Luís Ribeiro começou por realçar a cultura de projecto existente na
Instituição, a qual tem canalizado para a Instituição importantes recursos
matérias e financeiros. Felicitou a empresa pela atitude assumida, dado que
procurou colaborar com as Organizações da área social numa perspectiva em que
não se limitou apenas a distribuir mas a implicar os actores na procura de
soluções imaginativas em consonância com as regras do concurso. Evidenciou a
criatividade dos alunos e docentes e, disse, da redobrada alegria com que a
Direcção recebeu este prémio pois, afirmou, o parque infantil que existia foi
demolido por não apresentar condições de segurança e que a sua substituição iria
ser possível graças ao esforço dos alunos e professores.
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Terminou a sessão a Dr.ª Cristina Louro que felicitou a empresa promotora do
concurso, nomeadamente pelo facto de a mesma ter assumido que o fez no
âmbito da responsabilidade social. Manifestou o desejo de que outras empresas
sigam este excelente exemplo de boas práticas. A terminar felicitou os alunos e
professores pelo prémio alcançado e ainda a CERCIFAF, cujo excelente trabalho
conhece muito bem.
Numa sala anexa ao Auditório estiveram expostos os trabalhos apresentados a
concurso. Diga-se ainda que a empresa CARMO utilizou o desenho vencedor e
parte da memória descritiva que o acompanhou, como postal de Natal, que
distribuiu por clientes, fornecedores e entidades.

Desporto

CAMPEONATO DA EUROPA DE CROSS
Portugal vence edição de Cross Longo
O segundo Campeonato Europeu de Cross, nas modalidades de Cross Longo e
Cross Curto, decorreu nos dias vinte e nove e trinta de Janeiro do ano em curso,
na pista das Açoteias – Algarve.
A Selecção Nacional, de que fizeram parte os atletas do Clube Desportivo
CERCIFAF António Soares, Armando Pereira, José Teixeira e Manuel Rocha, obteve
o primeiro lugar por equipas, em Cross Longo e o segundo lugar em Cross Curto,
prova esta que decorreu no primeiro dia das provas.
De salientar a prestação dos atletas António Soares e Armando Pereira que
participaram nas duas provas e cujo contributo foi fundamental para os excelentes
resultados alcançados pela Selecção Nacional.
Da equipa técnica das Selecções fizeram ainda parte o treinador do Clube
Desportivo CERCIFAF, Adriano Costa, responsável pela equipa nacional e ainda a
psicóloga da Instituição Dr.ª Anita Costa.

Educação

IV CONCURSO “VIRAR UMA PÁGINA...“
Sendo que hoje a escola tem de estar aberta a
novos conhecimentos e motivar os alunos para
uma

aprendizagem

ao

longo

da

vida,

incentivando-os, assim, para a construção do
seu

próprio

primordial

saber,

é,

importância

neste
a

contexto,
utilização

de
das

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
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Educação

Por tudo isto, a Câmara Municipal de Fafe criou condições para que todas as
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico pudessem estar ligadas à Internet, tendo, no
ano lectivo de 2001/2002, lançado a primeira edição do concurso “Virar uma
página…” com o objectivo de optimizar a utilização destes recursos, mobilizando
alunos e professores.
Dado o sucesso dessa iniciativa e estando presente a ideia do alargamento deste
projecto a todas as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, lançou-se o
IV Concurso “VIRAR UMA PÁGINA...” que conta com a importante colaboração do
Centro de Competência Nónio da CERCIFAF.
O concurso “VIRAR UMA PÁGINA...”, organizado pela Câmara Municipal de Fafe
com a colaboração do Centro de Competência da CERCIFAF, consta do
desenvolvimento de conteúdos de natureza cultural e pedagógica, a publicar na
página Internet da escola, enquanto suporte dos processos de ensinar e de
aprender.
O concurso passa, no presente ano lectivo, a contemplar três modalidades:
a) Construção ou actualização da página Internet
aplica-se a escolas que pretendam desenvolver uma página para
publicação na Internet ou, já possuindo página na Internet, pretendam
proceder à sua actualização com um corpo significativo de conteúdos.
b) Jornal Escolar Online
aplica-se a todas as escolas que, tendo ou não página na Internet,
pretendam passar a disponibilizar uma versão online do seu jornal escolar
ou, não tendo jornal escolar, queiram iniciar a sua publicação por esta via.
c) Apresentações electrónicas
aplica-se a escolas que pretendam desenvolver e partilhar, através da
Internet,

novos

electrónicas

materiais

(aplicações

didácticos

PowerPoint)

na
de

forma

de

conteúdos

apresentações
com

interesse

curricular.
Estão em curso, decorrendo até finais de Abril, sessões de trabalho no Centro de
Competência, integradas num plano de acompanhamento definido com cada
escola para apoio ao nível da utilização técnica e pedagógica das ferramentas
informáticas bem como aconselhamento no desenvolvimento das actividades.
Inscreveram-se formalmente 14 escolas do concelho: Escolas EB1 de Serrinha
(Quinchães), Cortinhas (Regadas), Toural (Serafão), Panelada (Fornelos), Monte
(Paços), Adonela (Antime), Cabo (Armil), Santo (Fafe), Devesinha (Fafe), Conde
Ferreira (Fafe), Pardelhas (Fafe), EB1/JI Fafe (Fafe), Cruzeiro (Fafeja) e Santo
Ovídio (Fafe).
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Projectos

CANDIDATURAS AO PROGRAMA ACESSO
A

CERCIFAF

apresentou

quatro

candidaturas ao Programa ACESSO da
Unidade

de

Missão

Inovação

e

Conhecimento, no âmbito da iniciativa
Inclusão Digital.
Os projectos, denominados PARTICIP@R, ACOMPANH@R, FORM@R e AJUD@R
abrangem parcerias e linhas de acção diversificadas que vão desde a produção de
conteúdos para a Internet, em linguagem acessível, e formação de cidadãos com
necessidades especiais até à dinamização de um centro de ajudas técnicas e à
implementação de tecnologias de apoio ao acompanhamento de formandos em
pós-contratação.
Esta iniciativa do Programa ACESSO recebeu 146 candidaturas, oriundas dos mais
diversos pontos do país, perfazendo um total de cerca de 13 milhões de euros.

Serviços

DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TIC
Como já vai sendo conhecido, a CERCIFAF encontra-se
credenciada como um Centro de Diplomas para o concelho de
Fafe,

estando

habilitada

a

certificar

gratuitamente

as

competências básicas em TIC a qualquer cidadão que o pretenda. Oferece,
mediante inscrição, a possibilidade de frequência gratuita de acções de formação
com vista à obtenção do Diploma de Competências Básicas.
O esforço de formação estende-se, presentemente, a 318 alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico que, na CERCIFAF, aprendem a escrever, imprimir e guardar um
texto, a pesquisar informação na Internet e a receber e enviar correio electrónico.
Para além da utilidade intrínseca de tal iniciativa para a formação pessoal das
crianças em idade escolar, ao nível das competências básicas em TIC, outro
aspecto dessa mesma formação está em jogo – a ideia de que esta não é uma
casa fechada, onde estão meninos com deficiência, mas antes uma casa aberta
onde se pode estar, brincar e “aprender computadores”.
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