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Câmara Abre Candidaturas a Bolsas
de Estudo Para o Ensino Superior

Madalena Associa-se a Iniciativa Nacional
de Promoção da Alfabetização e Literacia

Variando entre os 1350 e os 180 euros, os incentivos pecuniários
visam apoiar os estudantes com baixos recursos e comprovado
aproveitamento escolar, prevendo-se ainda uma majoração de 15
SRUFHQWRGRYDORUDWULEXtYHODRVDOXQRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD

O Município da Madalena associou-se ao
SURMHWRHGXFDWLYR³6HWHPEUR0rVGD$Ofabetização e das Literacias”, que visa senEstão abertas até 31 de outubro as 1350 e os 180 euros anuais, destinan- sibilizar para esta causa nacional, alertancandidaturas às bolsas de estudo, atri- do-se a famílias/ estudantes com rendi- do para a relevância da leitura e da escrita
buídas pela Câmara Municipal da Ma- mentos inferiores a 450 euros mensais, como pedras basilares do conhecimento.
dalena aos alunos do ensino superior TXH VHUmR LQWHJUDGRV QXP GRV FLQFR $SRVWDQGRQRIRPHQWRGDOLWHUDFLDMXQWR
residentes no Concelho.
escalões previstos, consoante os seus da comunidade sénior, um dos públicos
Visando apoiar as famílias mais caren- rendimentos.
FRP PDLRUHV FDUrQFLDV QHVWH GRPtQLR
ciadas, a autarquia permite aos alunos 2VHVWXGDQWHVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD VDOYDJXDUGDQGR WRGDYLD RV FXLGDGRV QHEHQH¿FLDU GHVWH DSRLR SRU XP SHUtRGR EHQH¿FLDP GH XP HVWDWXWR HVSHFLDO QD cessários neste tempo de pandemia, a
máximo de seis anos letivos, apostando, DWULEXLomRGDEROVDTXHSUHYrDPDMRUD- autarquia optou por realizar uma camassim, na educação como um fator de ção em 15% dos valores atribuídos.
SDQKD HP IRUPDWR GLJLWDO UHXQLQGR R
desenvolvimento social do Município, Para mais informações consulte o Re- testemunho dos idosos que participaram
através da captação de jovens quadros JXODPHQWR3DUD$WULEXLomRGH%ROVDVGH numa das muitas iniciativas dinamizadas
HGDVXD¿[DomRQDVIUHJXHVLDVGHRUL- (VWXGRD$OXQRVGR(QVLQR6XSHULRUQR pelo Município em prol da promoção da
JHPDSyVDFRQFOXVmRGRVHVWXGRV
site da autarquia.
literacia.
Os valores atribuíveis variam entre os
'HIRUPDDSURPRYHUDUHÀH[mRVREUHD

WHPiWLFDRVLGRVRVGD6DQWD&DVDGD0LVHULFyUGLDGD0DGDOHQDJUDYDUDPGLYHUWLdos vídeos, recordando as sessões do proMHWR³+LVWyULDV6HP,GDGH´XPSURJUDPD
inovador, que faz dos livros verdadeiras
kQFRUDGDPHPyULD
5HWUDWDQGR YLYrQFLDV GH RXWURV WHPSRV
através do recurso a obras literárias seOHFFLRQDGDVDRORQJRGHFDGDVHVVmRVmR
debatidos diversos temas, num animado momento de confraternização, arreEDWDQGR VRUULVRV JHQXtQRV H FRPRYLGDV
recordações, entre os idosos, de modo
a promover, de forma lúcida, a literacia
H FRPEDWHU XP JUDYH SUREOHPD GH VD~GHR'p¿FH&RJQLWLYR/LJHLUR '&/ WmR
IUHTXHQWH FRPR LJQRUDGR QD SRSXODomR
sénior.

