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Esposende Ambiente promove
ação “O meu Natal é Ecológico”
A empresa Esposende
Ambiente, em colaboração com a Câmara Municipal, promove até 6 de janeiro mais uma edição da
iniciativa “O meu Natal é
Ecológico”.
Nesse âmbito, segundo informação da autarquia, está patente ao público, no largo D. Sebastião, junto ao Tribunal de
Esposende, uma exposição composta por 22 velas natalícias, produzidas
por estabelecimentos de
educação e ensino e instituições concelhias, com
a participação de crianças, jovens, idosos e outros utentes das diversas
entidades envolvidas.
«Para além do aproveitamento de pneus usados, a
decoração das velas envolveu a reutilização de diversos materiais, muitos dos
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AEVIVER esclarece oportunidades
do programa “Portugal 2020”

DR

A Associação Empresarial de Vila Verde (AEVIVER)
promove hoje, às 18h30, uma sessão de esclarecimento
intitulada “Portugal 2020 Oportunidades e Perspectivas
para o Futuro?”. A iniciativa terá lugar no Auditório
do IEMinho, em Soutelo, Vila Verde, e destina-se a
esclarecer as importantes oportunidades e perspetivas
que se abrem para o tecido empresarial local e regional com o programa de apoios estruturais da União
Europeia: “Portugal 2020”.
Os oradores serão o presidente da Câmara de Vila
Verde, António Vilela, o presidente da Associação
Industrial do Minho (AIMinho), António Marques, e
José Mota Alves, da ATAHCA.

Amares implementa nas escolas
programa “Explorando Emoções”

Velas natalícias ecológicas estão patentes ao público no Largo D. Sebastião

quais teriam como destino
imediato o ecoponto ou o
caixote de lixo», informa
a autarquia.
Para além desta iniciativa, que vai decorrer até
amanhã, o Centro de Educação Ambiental de Esposende promove as Oficinas

de Férias de Natal, com o
objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e
jovens durante as férias
letivas de Natal.
Entretanto, a cidade está
envolvida em clima de festa. Grande parte da animação concentra-se no Largo

Rodrigues Sampaio, onde
até 30 de dezembro, estará montada a Tenda de
Natal, que proporcionará
gratuitamente aos mais
novos insufláveis, trampolins, percursos de arborismo, pinturas faciais e modelagem de balões.

O município de Amares está a implementar, em todos
os centros escolares do concelho, o programa “Explorando Emoções”, que permite às crianças abordarem
as emoções primárias, como a alegria, a tristeza, o
medo e a raiva. Até ao momento, nas cinco sessões
realizadas, já participaram cerca de 400 alunos. Ajudá-los
a identificar e diferenciar os sentimentos bem como a
demonstrar as alterações que estes provocam no corpo
e sensibilizar para uma atitude de aceitação em relação
aos sentimentos, habilitando os alunos para lidar com
os mesmos são os propósitos da atividade.
Segundo a responsável pelo programa, Sandra Pinheiro, «os alunos têm aderido bem e até surpreenderam
com a elaboração de materiais criativos sobre a temática
e uma mascote alusiva ao programa».

Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo
distinguiu alunos com Diplomas de Mérito
No passado dia 12 realizou-se a cerimónia de entrega de prémios de Mérito Escolar, na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (Agrupamento de Escolas de Vila Verde). Esta iniciativa, prevista no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, visa reconhecer e premiar o mérito, como forma de promoção do sucesso escolar, nas suas variadas dimensões, mas também reconhecer os alunos
que se distinguiram pelas
atitudes e valores pessoais
e sociais demonstrados.
Foram distinguidos 55
alunos do 4.º ao 9.º ano
com Diplomas de Mérito de Excelência, Mérito
Académico, Mérito Artístico, Mérito Desportivo,
Ação Humanitária e Vo-

luntariado pelos resultados alcançados no ano letivo 2013-2014. Aos alunos
que terminaram o 9º ano
de escolaridade foram entregues os certificados de
conclusão do terceiro ciclo
do Ensino Básico.
A cerimónia foi abrilhantada por um sarau cultural com momentos musicais protagonizados pelos
alunos do 2º ciclo a frequentar o ensino articulado da Música e por alunos do sétimo ano. Houve também a já habitual
atuação do grupo do desporto escolar de ginástica artística.
As várias entidades presentes dirigiram-se aos alunos, famílias, professores,
assistentes e público em
geral, endereçando os pa-
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Entrega de prémios de Mérito Escolar pretende reconhecer o trabalho dos alunos

rabéns aos alunos pelo esforço desenvolvido e incentivando-os a manter
essa postura, no sentido
de se formarem cidadãos
conscientes das suas responsabilidades atuais e futuras. Também foram endereçados parabéns aos

pais pelo sucesso dos filhos. Neste âmbito, os responsáveis educativos sensibilizaram os pais para a
necessidade do permanente apoio ao esforço dos
educandos.
A Escola deveria também sentir-se reconheci-

da no sucesso alcançado
pelos seus alunos, não só
pela experiência dos seus
profissionais, mas também pelas condições proporcionadas para o exercício da ação educativa.
Este sucesso, salientado
pelos intervenientes, é

também responsabilidade
dos vários parceiros que,
no âmbito das suas competências e das suas sensibilidades pessoais e institucionais, colaboram com
a Escola na promoção do
sucesso educativo. Neste
sentido, e como reconhecimento e agradecimento
público da Escola a esta
colaboração, o momento
de entrega dos diplomas
aos alunos teve o protagonismo, para além dos
atores educativos, dos representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação, da Academia de Música de Vila
Verde, da Câmara Municipal de Vila Verde e das
Juntas de Freguesia das
terras de onde são oriundos os alunos.

