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Espaço Aprender a Ser
Inscrições 2015/2016

Este ano letivo traz muitas novidades…
Um novo ano letivo aproxima-se e é tempo de pensar outras etapas e estratégias tendo em vista atingir novas metas!
O Espaço Aprender a Ser – Centro de Estudo Acompanhado - para o ano letivo 2015/2016 traz muitas novidades,
entre elas o Transporte Escolar que utilizará uma viatura nova devidamente licenciada para o efeito e conduzida por
pessoas com habilitação própria.
DESTINATÁRIOS


Crianças e jovens do 1.º ao 12.º anos de escolaridade;



Filhos de sócios trabalhadores da CMP, sócios não trabalhadores da CMP e não sócios do CCD.

ESTUDO ACOMPANHADO COM PROFESSOR ESPECIALIZADO


Apoio nos trabalhos de casa;



Apoio escolar específico;



Promoção de métodos de estudo que desenvolvam a autonomia e
responsabilidade do aluno;



Aulas específicas de preparação para exames;



Promoção da aquisição de conhecimentos do aluno no contacto
direto com a realidade (horta pedagógica; workshop de robótica,
informática; laboratório de ciências).

EXPLICAÇÕES
 Explicações individuais a todas as disciplinas;
OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
 Atividades lúdico-pedagógicas no período de férias escolares;


Campos de Férias de Verão (campismo, surf, bowling, escalada, rappel).

REFEITÓRIO ESCOLAR
 Serviço próprio (pequenos-almoços, almoços e lanches).

. Serviço de Transporte Escolar disponível para
todos os alunos que frequentem:
- Escola Secundária Filipa de Vilhena;
- Agrupamento de Escolas:
- Aurélia de Sousa
- Carolina Michaelis

TRANSPORTE ESCOLAR
ACOMPANHAMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM

- Eugénio de Andrade
- Rodrigues de Freitas
- Infante D. Henrique

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30

Vem conhecer-nos!
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Visita a Macedo de Cavaleiros e Bragança!
A USEA realizou a sua visita de final de ano nos dias 29 e 30 de junho com destino à região de Macedo de
Cavaleiros e Bragança.
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro, autêntico paraíso à beira Douro, ostenta vales profundos
serpenteados por socalcos de vinhas.
Com temperaturas a rondar os 40°, foram 70 os aventureiros que participaram nesta experiência
começando pela visita ao Museu da Arte Sacra em Macedo de Cavaleiros. Seguidamente, o almoço com
produtos regionais transmontanos realizou-se no Restaurante “O Montanhês”. Da parte da tarde os
participantes observaram e participaram na confeção do tradicional folar em forno a lenha, o qual
trouxeram para casa. Antes da acomodação no hotel houve tempo, ainda, para um passeio na paradisíaca
Albufeira do Azibo, reconhecida como uma das 7 Maravilhas de Portugal. A noite foi de festa de São
Pedro, padroeiro da cidade, com entrada na feira e arraial!
No segundo dia realizou-se a visita ao Centro de Arte Contemporânea Graça Morais e ao Castelo de
Bragança. O almoço fez-se em Gimonde – uma das aldeias do Parque Natural de Montesinho, no
galardoado restaurante “ D. Roberto”.
Seguidamente os visitantes despediram-se do “Reino Maravilhoso” com a vontade expressa de
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regressarem!
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Espetáculo de final de ano

auditório do CCD, o espetáculo de final de ano
da turma de teatro da USEA - “TeamUSEA”.
A sala estava repleta para a apresentação da
peça “ Esta Noite Improvisa-se” de Luigi
Pirandello com adaptação e encenação de
Catarina Ribeiro, professora de Teatro da
USEA.
No final do espetáculo os atores foram

Realizou-se no sábado, dia 04 de julho de 2015, a fase
final do IX Torneio Interno de Futsal.
A final disputou-se entre a equipa da SUMA e entre os
Veteranos. Foi um jogo bem disputado sendo que o
resultado foi de 5-0 a favor da equipa da SUMA que se
sagrou vencedora do Torneio de Futsal PortoCCD 2015!
Após o jogo houve a entrega de troféus com a presença
do Presidente da Direção, Dr. Gouveia Santos. Foram
entregues os seguintes troféus:


Melhor Defesa: BSB Porto;

A professora Catarina Ribeiro apelou à



Melhor Marcador: Davide Almeida – SUMA;

inscrição de novos talentos na disciplina.



Taça Disciplina: RECOLTE B;

A Drª Lara Oliveira, Coordenadora da USEA,



Taça de Vencedor do Grupo: GDLU (Grupo A) e

aplaudidos em pé por todos os presentes!

BSB Porto (Grupo B).

deu os parabéns e agradeceu o empenho de
todos neste espetáculo!



1.º Lugar: SUMA;



2.º Lugar: Veteranos;



3.º Lugar: BSB Porto;



4.º Lugar: GDLU;



5.º Lugar: CCDTCMP;



6.º Lugar: RECOLTE A;



7.º Lugar: Águas do Porto;



8.º Lugar: RECOLTE B.
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Realizou-se, no passado dia 26 de junho, no

IX Torneio Interno de Futsal PortoCCD
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Passatempo Porto CCD
Ganhe um batismo de mergulho!
Para ganhar basta ser sócio/a do CCDTCMP e ser o primeiro a responder corretamente à seguinte
questão:
Entre que equipas se disputou a final o IX Torneio Interno de Futsal PortoCCD?

Envie a sua resposta, até ao dia 31 de julho, para o seguinte correio eletrónico:
secretaria@portoccd.org
Participe!

Próximos eventos:
Contactos:

27 de julho: Início do 3º Centro de Férias

secretaria@portoccd.org
228 318 210 // 969 774 983
Fax: 228 300 724
www.portoccd.org
https://www.facebook.com/portoccd

PortoCCD;
1 de setembro: Reunião de início de ano letivo
da USEA;
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14 de setembro: início de ano letivo da USEA.
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Início de ano letivo do EAS;

