
PERIODO 

REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO 

DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO 

PRESTADO
BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

De 1 de abril a 30 de abril/ 

Serviço Educativo
Van Gogh - Vamos pintar?

Inspirados/as pela pintura de Van Gogh, 

os/as participantes foram convidados a 

pintar a óleo, telas e outras bases tão 

distintas como madeira e alumínio. 

Pintaram sacos, realizaram pinturas com 

missangas, feltro, entre outros materiais. 

Esta atividade inseriu-se no mês dedicado 

à cultura e tradições holandesas.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG,  Jardim 

de Infância da Venda Nova.                  O total de 

participações nesta atividade é 74.

De 1 de abril a 30 de abril/ 

Serviço Educativo
Gira, gira o moinho

Inspirados/as pelos moinhos holandeses, 

os/as participantes foram convidados a 

construir moinhos de materiais tão 

distintos como: alumínio, madeira, canas, 

esferovite, entre outros materiais. Esta 

atividade inseriu-se no mês dedicado à 

cultura e tradições holandesas.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.                                                             

O total de participações nesta atividade é 64.

De 1 de abril a 30 de abril/ 

Serviço Educativo

Navegando na Holanda Oficina: 

Barcos a motor

O motor construído para os barcos 

assentou numa estrutura metálica que, 

com o aquecimento da água aprisonada 

numa câmara estanque, através de uma 

fonte de calor, expulsa o vapor pelos 

tubos e impulsiona o barco para a frente 

fazendo o ruído caraterístico dos 

motores.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.                                                                  

O total de participações nesta atividade é 45.

Dia 19 de abril / Serviço 

Educativo Jovens

Leonardo Da Vinci pelos alunos 

da Escola Secundária de 

Gondomar

A Casa da Juventude de Gondomar 

promoveu uma sessão de partilha de 

experiências com alunos da Escola 

Secundária de Gondomar que, no verão 

de 2015, integraram o Programa 

Leonardo da Vinci, ação do Erasmus +, 

que proporciona um estágio em contexto 

profissional. Com a coordenação da Profª 

Lurdes Amaral e o apoio da associação 

Geoclube, uma turma de secretariado 

estagiou durante um mês em Barcelona 

Pozzo di Gotto, na Sícilia. A Lara, Joana e 

André, três dos alunos participantes no 

programa descreveram a experiência 

como "única" e "inesquecível", 

relembrando algumas das aventuras e 

peripécias vividas durante aquele 

período.      

Participação dos/das alunos/as da Escola 

Secundária de Gondomar.                                                                  

O total de participações nesta atividade é 28. 
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De 2 a 31 de maio/ Serviço 

Educativo

 Cores de Schengen Oficina: 

Tapete         Oficina: Cortina de 

Schengen em silhueta Oficina: 

Bandeiras de Schengen                                  

Oficina: Técnica do tye-dye em t-

shirts

Nesta oficina, os/as participantes foram 

convidados/as a realizar atividades tão 

diversas como, tapetes, trabalhos de 

recorte, desenho, decalque, entre outros. 

Para estas atividades recorremos a 

trapilho, cartolinas, tintas, t-shirts, canas, 

fios, diversos, entre outros materiais.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.                                                                  

O total de participações nesta atividade é 54. 

De 2 a 13 de maio/ Serviço 

Educativo

 Luxemburgo e os seus castelos                     

Oficina: Quadros de pregos                        

Oficina: Estampagem de t-shirts                            

Oficina: Bandeiras de Schengen                                  

Nesta oficina, os/as participantes foram 

convidados/as a realizar atividades tão 

diversas como, estampagem de t-shirts, 

entre outras atividades. Pata as oficinas 

recorremos a materiais tão diversos 

como, tintas de tecido, lãs, pregos, 

madeira, entre outros materiais.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.                                                                  

O total de participações nesta atividade é 72. 

De 16 a 31 de maio/ Serviço 

Educativo

Oficina: o Luxemburgo em 

Pirografia

Nesta oficina, os/as participantes foram 

convidados/as a desenhar com o 

pirogravador, imagens do Luxemburgo. 

Para estas oficinas recorremos ao 

pirogravador, madeira, tintas de madeira, 

entre outros materiais.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.                                                                  

O total de participações nesta atividade é 27. 

17 de maio e 25 de maio/ 

Serviço Educativo/      Serviço 

Educativo Jovens

Europe Direct Porto

A Convite da Casa da Juventude de 

Gondomar, o Europe Direct, através do 

técnico João Pedro Frutuoso, esteve na 

mesma, e promoveu com os/as 

participantes jogos sobre a União 

Europeia.

Partcipação de um 8º ano da EB 2,3 de S. Pedro da 

Cova e do 3º ano da EB 1 do Taralhão.                                                                     

O total de participações nesta atividade é 43.

19 de maio/ Serviço Educativo
Workshop de Personalização de 

t-shirts

A Convite da Casa da Juventude de 

Gondomar, a Escola Profissional de 

Gondomar, usufruiu de um Workshop de 

personalização de t-shirts.                                                                                        

Para o mesmo, recorremos a tintas de 

tecido e t-shirts brancas.                

Partcipação do curso de Formação Hotelaria, Artes 

Alimentares e Decorativas da Escola Profissional de 

Gondomar.                                                                  O 

total de participações nesta atividade é 16.

20 de maio/ Serviço Educativo
Jogos de Descoberta Espaço 

Schengen

Inserido no mês dedicado à cultura e 

tradições luxemburguesas e sendo que a 

cidade luxemburguesa de Shengen dá 

nome ao "Acordo de Livre Circulação de 

Pessoas e Bens", foi preparado um jogo 

com várias etapas sobre as curiosidades 

do mesmo.

Participação do 1º e do 2º ano da EB1 do Vinhal e 

dos/as utilizadores/as da CJ de Gondomar.                                                                

O total de participações é de 82.



De 1 de abril a 31 de maio Outras Atividades

Esta atividade consiste na utilização de 

uma vasta gama de jogos de tabuleiro tais 

como, Scrabble, Monopólio, 

Descobridores de Catan, Dominó, Bilhar, 

PS2, entre outros. Nestas atividades 

incluimos situações não previstas em 

P.A.A. como comemorações de 

aniversário, solicitação de trabalhos de 

expressão plástica ou artística como 

dança ou a construção de determinados 

objetos, a preparação de cartazes, 

separação de materiais, entre outras 

atividades.

86 utilizações da PS2, num total de 276 

utilizadores/as; 231 utilizações de pingue-pongue, 

num total de 503 utilizadores/as; 218 utilizações de 

jogos de tabuleiro num total de 463 utilizadores/as; 

116 utilizações do Bilhar, num total de 264 

utilizadores/as; 10 utilizações da matraquilhos, num 

total de 46 utilizadores/as; outras atividades, com a 

participação de 276 utilizadores.                                                             

O total de participações nestas atividades é 1828.                                                   

Total de utilizadores/as no total de ações 

desenvolvidas é 2333.

RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi      ·Total de utilizadores/as é 89.

RECEÇÃO / SADJ  ·Total de utilizadores/as é 219.

RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens  ·Total de utilizadores/as é 71.

RECEÇÃO / Espaço lúdico didático ·Total de utilizadores/as é 241.      

RECEÇÃO / Cursos informática, 

workshops e outras atividades da Casa
·Total de utilizadores/as é 9. 

RECEÇÃO / Espaço Internet ·Total de utilizadores/as é 365.

RECEÇÃO / SIP ·Total de utilizadores/as é 29.

SIJ / Apoio a currículos/ Emprego ·Total de utilizadores/as é 7.

Total de utilizadores/as no total de ações 

desenvolvidas é 1030.

Disponibilização de 9 

computadores equipados com o 

S.O. Windows

Serviços online - Este serviço disponibiliza 

aos/às utilizadores/as acesso gratuito à 

internet e a todas ferramentas do office. 

·Total de utilizadores/as é 1055.

                                                                                    

Criação de cartão de utilizador/a;  
·Total de novos utilizadores/as é 7.

Apresentação e encaminhamento para 

restantes serviços oferecidos;       
·Total de utilizadores/as é 7.       

 Acesso às sugestões/agenda culturais/ 

flyers/ etc.
·Total de utilizadores/as é 166.

Média diária de utilizadores.                                             ·26 utilizadores/as.
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dos utilizadores/as do Espaço 
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Receção e encaminhamento de 

utilizadores/as que se dirigem à 

CJG para a aceder às diferentes 

valências que a mesma oferece.                     

RECEÇÃO/SIJ



Apoio aos utilizadores/as nas 

suas diferentes solicitações.

Serviços online como a criação de contas 

de correio electrónico;  criação envio de 

documentação através das ferramentas 

do Office; acesso às redes sociais; 

configuração da rede de pc's pessoais; 

acesso wi-fi; entre outras solicitações.

 ·Total de utilizadores/as é 7. 

Serviço de cópias e digitalizações

Impressão de cópias a p/b e cores; 

digitalização de documentos, 

preenchimento de formulários, entre 

outros serviços.

·Produção de 239 documentos.                                                

·Total de utilizadores/as é 37.

Consulta de Periódicos
Consulta de Jornais, Revistas; Consumo 

de Bar.
 ·Total de utilizadores/as é 252.

Manutenção dos perfis de cada 

utilizador/a e de cada posto;

Teste e manutenção de todas as 

máquinas e impressoras; Configuração da 

rede e manutenção nos 12 computadores 

da CJG.

 ·Total de 18.

Apoio nas diversas atividades na 

Casa da Juventude;

Criação de documentos; Apoio ao SADJ; 

Apoio ao SIJ; Apoio ao SIP; entre outros.
·Total de 54 ocorrências.

Total final de utilizadores/as é 1531.

De 1 de abril a 31 de maio | 

SIP

Consultas e avaliações 

psicológicas

Registo de consultas, avaliações 

psicológicas e outras atividades.

Total de utilizadores/as  no total de ações 

desenvolvidas é 17.

A Coordenadora da Casa da Juventude, Dra. Maria José Luz

PERIODO 

REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO 

DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO 

PRESTADO
BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1 de abril a 31 de maio - 

ESPAÇO INTERNET

Acolhimento, encaminhamento e 

apoio aos utilizadores/as do 

Espaço Internet (EI)

Utilização dos 9 computadores do Espaço 

Internet; criação de cartão de utilizador; 

auxílio na criação de contas de correio 

electrónico, consultas na internet e 

esclarecimento de todo o tipo de dúvidas;

Utilização do serviço público para acesso à Internet 

a 1470 utilizadores/as;

Registo de 26 novos/as utilizadores/as;

Média diária de 55 utilizadores/as.

Serviço de cópias e digitalizações

Produção de cópias - P/B e Cor; 

Digitalização de documentos; 

Preenchimento de formulários;

Utilização dos serviços por parte de  utilizadores/as 

num total de 236 impressões.

Formação Informática

Realização de cursos de informática no 

âmbito do projeto "Inter(net) gerações", 

orientados por menores de 25 anos e 

dirigidos a maiores de 50 anos.

Frequentaram a formação em informática 33 

utilizadores/as e os cursos foram orientados por 5 

jovens voluntários.

Utilização da rede Wi-Fi da Casa 

da Juventude

Utilização da rede Wi-Fi da Casa da 

Juventude nos computadores portáteis 

pessoais. Utilizaram este serviço 119 pessoas.

Durante os meses de abril e maio  de 2016 os/as utilizadores da CJG, alunos/as e formandos/as de diversas instituições, visitas, entre outros, usufruiram das 

ações desenvolvidas pelas valências da Casa da Juventude de Gondomar. Total = 4911.

Casa da Juventude de Rio Tinto
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1 de abril a 31 de maio - SIJ

Receção e encaminhamento dos 

utilizadores

Recepção e encaminhamento dos

utilizadores para o serviço pretendido;

apresentação da Casa da Juventude às

pessoas que visitam pela primeira vez;

inscrição nas diversas atividades

promovidas pela Casa da Juventude;

inscrição para os cursos de informática;

inscrição para o Gabinete de Psicologia.

Pesquisa e consulta de temas 

relacionados com a àrea da 

Juventude

Pesquisa, consulta e selecção de material

(em suporte de papel ou digital) com

informações de interesse para os jovens,

como por exemplo a realização de

actividades para a ocupação de tempos

livres, campos de férias, voluntariado,

concursos, formação e emprego;

1 de abril a 31 de maio - 

BAR Bar

Utilização dos serviços do bar; leitura do

jornal diário. O Bar registou 1470 utilizadores(as).

1 de abril a 31 de maio - 

ESPAÇO DIDÁTICO

Espaço Didático

Este serviço disponibiliza alguns jogos de 

tabuleiro tais como Scrabble, Monopólio, 

Dominó, Party and Company, entre 

outros, assim como jogos na PS3. 

1 de abril a 31 de maio - 

SADJ

Lenda da Europa

O nome Europa é o nome de uma 

princesa da mitologia grega à qual está 

associada uma lenda que explica o 

porquê de se chamar Europa ao nosso 

continente. Esta lenda foi contada através 

de sombras chinesas na Casa da 

Juventude de Rio Tinto. No final, os 

participantes coloriram um dos 

personagens que era depois colado a um 

pauzinho transformando-se assim num 

fantoche. Foi uma atividade que correu 

muito bem e foi muito bem aceite pelos 

participantes.

1 a 29 de abril - SADJ

Gira, gira o moinho

Os moinhos são um dos principais

símbolos da Holanda. Recorrendo a

materiais reutilizados como rolos de

papel, cartolinas e rolhas de cortiça os

participantes desta oficina construiram o

seu próprio moinho de vento. Estes foram

depois pintados resultando em trabalhos

bastante coloridos e originais.

Participaram nesta oficina 224 crianças e jovens.

1 a 15 de abril - SADJ

Soquinhas holandesas

As tradicionais socas holandesas têm o 

nome de "klompen" e nesta oficina foram 

recriadas com tinta de vitral. Usando um 

molde, os participantes começaram por 

fazer a forma destas socas, tendo-as 

decorado com motivos holandeses como 

tulipas, moinhos, etc. 

Participaram nesta oficina 12 jovens.

5 e 12 de abril - SADJ

Oficina de jogos tradicionais

Esta oficina foi realizada para uma turma 

do curso vocacional de animação, 

informática e desporto da E B 2, 3 de Rio 

Tinto n.º 1 e consistiu em duas sessões: 

na primeira foi apresentada uma parte 

teórica sobre os jogos tradicionais e assim 

como os diferentes tipos de jogos; na 

segunda sessão os alunos construiram os 

seus próprios jogos como por exemplo o 

assalto ao castelo, tiro às latas, jogo de 

enrolar a garrafa, tabuleiro de damas e 

jogo do galo. 

Participaram nestas sessões 25 alunos.

Frequentaram o Espaço Didático 395

utilizadores/as, dos quais 272 usufruiram dos jogos

de tabuleiro e 123 utilizaram a PS3.

Este serviço registou 294 atendimentos.



11 de abril - SADJ
“A cor é para todos”: ação de

informação sobre o “colorADD”

O “colorADD” é um sistema universal de 

identificação de cores, criado por Miguel 

Neiva e que tem como principais 

beneficiários os daltónicos. Esta ação 

contou a a colaboração da ColorADD 

Social que explicou o conceito deste 

sistema, a sua importância e as situações 

onde já está a ser utilizado. 

Participaram nestas sessões 25 alunos.

18 a 29 de abril - SADJ Holanda: país de flores

A flor mais característica da Holanda é a 

tulipa, pelo que nesta oficina se propôs a 

realização de tulipas com variadas 

técnicas: origami, cartão, recorte das 

bases dos ovos, entre outras. O resultado 

final foi um lindo jardim cheio de tulipas 

diferentes e coloridas.

Participaram nesta oficina 16 jovens.

28 de abril - SADJ
Sessão de informação sobre

Erasmus +

O objetivo desta sessão era dar a

conhecer o novo programa Erasmus + e

todas as oportunidades criadas para os

jovens. Assim, o orador foi o Carlos Sousa

Santos, técnico da Agência Nacional do

programa Erasmus. 

Participaram nesta ação 30 jovens.

2 a 31 de maio - SADJ Cores de Shengen

Esta oficina consistiu na realização de 

bandeiras dos países da União Europeia 

com massa fimo. Além da bandeira os 

participantes fizeram alguns jogos para 

descobrir os países e as capitais 

europeias. Participaram nesta oficina 57 crianças e jovens.

9 de maio - SADJ
Bandeira humana da União

Europeia

No dia 9 de maio celebra-se o Dia da

Europa e como tal as Casas da Juventude

marcaram esta data com a realização de

uma bandeira humana da União

Europeia. A iniciativa contou com cerca

de centena e meia de jovens que

seguraram uma cartolina e construiram

assim a bandeira de fundo azul com 12

estrelas douradas. Devido à chuva a

iniciativa decorreu no Parque Nascente e

contou ainda com uma breve atuação dos

Músicos Geração D'Ouro que

interpretaram o Hino da Alegria. 

A iniciativa contou com cerca de 150 jovens (Escola

EB 2, 3 de Rio Tinto n.º 1, EB 2, 3 de Baguim e

Escola Profissional de Gondomar), 50 jovens da

orquestra e cerca de uma centena de pessoas que

assistiu.

16 a 31 de maio - SADJ
"Tridimensionando a Pequena

Suiça"

Esta oficina propôs a criação de telas

tridimensionais. Assim, partindo de uma

base os participantes foram adicionando

elementos diversos dando

tridimensionalidade às telas.Os temas

mais escolhidos foram o espaço e os

planetas e os animais.

Participaram na oficina 63 crianças e jovens.

18 de maio - SADJ
Sessão de informação sobre a

União Europeia

Esta sessão de informação sobre a União

Europeia foi realizada com a colaboração

do Europ Direct Porto. A sessão abordou

a História e As Instituições da União

Europeia e o lugar de Portugal na Europa.

A apresentação utilizada foi um género

de “Quiz” a que os participantes

responderam utilizando cartões de

diferentes cores. Tendo em conta a

metodologia esta foi uma sessão bastante

animada e que ensinou muitas coisas

sobre a Europa.

Participaram 24 alunos da EB Infanta D. Mafalda.



30 e 31 de maio - SADJ
Semana da criança - oficina de

pintura a fresco

A semana da criança foi uma iniciativa do

Pelouro da Educação, à qual a Casa da

Juventude de Rio Tinto se associou.

Assim, a atividade proposta foi a pintura

de uma pequena placa de gesso,

lembrando assim a pintura a fresco

utilizada por Leonardo Da Vinci. Os

participantes gostaram muito da

atividade proposta.  

Participaram nesta atividade 40 alunos do JI da

Ribeira e da EB 1 do Souto.

1 de abril a 31 de maio - SIP
Consultas e avaliações

psicológicas

Registo de consultas, avaliações

psicológicas e outras atividades
Consultas psicológicas individuais: 29

A Coordenadora da Casa da Juventude, Dra. Paula Soares

PERIODO 

REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO 

DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO 

PRESTADO
BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1 a 29 de abril (SADJ) Oficina "Gira, Gira o Moinho"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes recriarem um típico moinho

holandês em ponto grande com recurso a

materiais como cartão, recortes de

revistas, cartolina, serapileira, plástico

transparente, entre outros.

Participação de 50 alunos e 4 técnicos do JI do Vinhal.

4 de abril (SADJ)
Oficina "(Re)Produzindo

Leonardo Da Vinci"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes pintarem a famosa obra de

Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, através de

um friso de cores composto por

quadrículas, com recursos a paletes de

ovos e tintas.

Participação de 20 alunos e 1 técnico dos Estrelas

Silveirinhos.

5 de abril (SADJ)
Oficina "Gira, Gira o Moinho"

(Percursos D'Ouro)

Nesta oficina foi proposto aos

participantes recriarem um típico moinho

holandês em ponto grande com recurso a

materiais como cartão, recortes de

revistas, cartolina, serapileira, plástico

transparente, entre outros.

Participação de 22 alunos e 2 técnicos da EB1 de

Ramalde.

7 de abril (SADJ) Oficina "Pizza?! Mamma Mia!"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes a construção de um jogo

com o objetivo de "preparar" algumas

das pizzas mais famosas de Itália com os

respetivos "ingredientes", com recurso a

materiais como feltro, cartolina, cola, etc.

Participação de 20 alunos e 2 técnicos do JI de Sta.

Bárbara.

12 e 13 de abril (SADJ)
Oficina "Holanda: País de flores"

(Percursos D'Ouro)

Com a aproximação do Dia da Mãe, nesta

oficina foi proposto aos participantes

construírem um postal decorado com

tulipas, símbolo tipicamente holandês,

com recurso a cartolinas de várias cores.

Participação de 34 alunos e 4 técnicos da EB1 de

Ramalde e CE Valbom.

18 de abril                             

(Espaço Internet)

Workshop "O computador &

os Perigos da Internet"

Neste workshop foram apresentados aos

participantes um conjunto de conteúdos

informativos, ilustrados com alguns

vídeos, relacionados com os primórdios e

a evolução do computador e os perigos

associados à Internet (vírus informáticos,
cyberbullying, etc.).

No final houve oportunidade de testar os

conhecimentos adquiridos através de um jogo

online relacionado com o tema em discussão.

Participação de 38 alunos e 4 técnicos da EB da Covilhã.

18 a 29 de abril (SADJ) Oficina "Holanda: País de flores"

Com a aproximação do Dia da Mãe, nesta

oficina foi proposto aos participantes

construírem um postal decorado com

tulipas, símbolo tipicamente holandês,

com recurso a cartolinas de várias cores.

Participação de 407 alunos e 35 técnicos da EB1 e JI de

Vila Verde, EB da Lixa, EB1 de Belo Horizonte e EB1 de

Silveirinhos.

Casa da Juventude de S. Pedro da Cova



26 e 28 de abril                                 

(Espaço Internet)

Projeto Intergeracional de

Informática:                      

"Inter(net) Gerações"

Curso de informática gratuito para

maiores de 50, orientados por menores

de 25.

Participação de 12 utilizadores e 1 técnico.

27 de abril (SADJ) Oficina "Gira, Gira o Moinho"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes recriarem um típico moinho

holandês em ponto grande com recurso a

materiais como cartão, recortes de

revistas, cartolina, serapileira, plástico

transparente, entre outros.

Participação de 23 alunos e 2 técnicos dos Estrelas

Silveirinhos.

28 de abril (SADJ)
Oficina "O Mundo fantástico

d'o Principezinho"

Nesta oficina foi proposto que os

participantes recriassem elementos da

história d'O Principezinho através de um

mobil (o planeta, a ovelha, a avioneta, etc.),

com recurso ripas de madeira, feltro,

feltragem, eva, arame, fio de pesca e cola. 

Participação de 20 alunos e 2 técnicos do JI de Sta.

Bárbara.

3 e 4 de maio (SADJ) Oficina "Pizza?! Mamma Mia!"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes a construção de um jogo

com o objetivo de "preparar" algumas

das pizzas mais famosas de Itália com os

respetivos "ingredientes", com recurso a

materiais como feltro, cartolina, cola, etc.

Participação de 45 alunos e 4 técnicos do JI do Vinhal.

3 e 5 de maio                                     

(Espaço Internet)

Projeto Intergeracional de

Informática:                      

"Inter(net) Gerações"

Curso de informática gratuito para

maiores de 50, orientados por menores

de 25.

Participação de 12 utilizadores e 1 técnico.

10 de maio (SADJ) Oficina "Paisagem Almofada"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes que persoanlizassem uma

pequena almofada com uma paisagem

tipicamente holandesa, através da técnica

de transposição de imagem para tecido,

com recurso a verniz.

Participação de 11 utilizadores e 2 técnicos da ARCSS.

11 de maio (SADJ) Oficina "Holanda: País de flores"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes construírem uma tulipa,

símbolo tipicamente holandês, través da

técnica de origami com recurso a

cartolinas e papel de várias cores.

Participação de 40 utilizadores e 3 técnicos dos Estrelas

Silveirinhos.

12 de maio                             

(Espaço Internet)

Workshop "O computador &

os Perigos da Internet"

(Percursos D'Ouro)

Neste workshop foram apresentados aos

participantes um conjunto de conteúdos

informativos, ilustrados com alguns

vídeos, relacionados com os primórdios e

a evolução do computador e os perigos

associados à Internet (vírus informáticos,
cyberbullying, etc.).

No final houve oportunidade de testar os

conhecimentos adquiridos através de um jogo

online relacionado com o tema em discussão.

Participação de 30 alunos e 3 técnicos da EB de

Zebreiros.

13 de maio                           

(Espaço Internet)

Apresentação da Casa da

Juventudede S. Pedro da Cova

(Percursos D'Ouro)

Neste dia foi feita uma breve visita guiada

à Casa da Juventude, desconhecida para a

maioria dos participantes, e apresentado

um vídeo com fotografias das diversas

oficinas e atividades ralizadas na Casa ao

longo do ano, bem como de iniciativas

organizadas pela Divisão da Juventude e

Tempos Livres (ex. Noite Branca, Férias

Jovens, etc.).

Participação de 38 alunos e 2 técnicos da EB de Aguiar.



18 de maio (SADJ)
Jogo Didático

"Países & Capitais da Europa"

No âmbito do tema do ano das Casas da

Juventude - Cidadania Europeia - e na

sequência da comemoração dia Dia da Europa

a 9 de Maio, em articulação com a professora

da turma, foi proposto aos participantes a

elaboração de um jogo didático relacionado

com os países e capitais da Europa, tema em

estudo pela turma, com recurso a garrafas de

plástico, pequenas bandeiras em papel dos

países da Europa, fio de pesca e cola.

Participação de 21 alunos e 3 técnicos da EB de

Silverinhos.

19 de maio                              

(Espaço Internet)

Sessão de esclarecimento com

Europe Direct

No âmbito do tema estrutural para 2016

– Cidadania Europeia – e na sequência da

celebração do Dia da Europa a 9 de Maio,

cada Casa da Juventude contou com a

presença do Dr. João Frutuoso, membro da

delegação do Porto da Europe Direct .                                                                                        

Nestas sessões de informação/sensibilização

foram apresentados um conjunto de

conteúdos relacionados com a União

Europeia, seus órgãos e funcionamento.

Participação de 22 alunos e 2 técnicos da Escola

Secundária de S. Pedro da Cova.

24 de maio                              

(Espaço Internet)

Apresentação da Casa da

Juventudede S. Pedro da Cova

(Percursos D'Ouro)

Neste dia foi feita uma breve visita guiada

à Casa da Juventude, desconhecida para a

maioria dos participantes, e apresentado

um vídeo com fotografias das diversas

oficinas e atividades ralizadas na Casa ao

longo do ano, bem como de iniciativas

organizadas pela Divisão da Juventude e

Tempos Livres (ex. Noite Branca, Férias

Jovens, etc.).

Participação de 51 alunos e 5 técnicos do CE

Boavista/Lourinha.

25 de maio (SADJ) Oficina "Ó meu rico São…"

Nesta oficina foi proposto aos

participantes que recriassem um dos

símbolos mais característicos da noite são

joanina - o balão de ar quente - através

de técnica de origami.

Participação de 96 alunos e 3 técnicos da EB do Vinhal.

31 de maio (SADJ)
Academia de Jogos:

Jogos Tradicionais

No âmbito da "Semana da Criança", em

articulação com a Divisão da Educação, a

Casa da Juventude de S. Pedro da Cova

colocou à disposição um conjunto de

jogos para assinalar a aproximação do Dia

da Criança, a 1 de Junho.

Participação de 16 alunos e 3 técnicos do JI de

Carreiros.

De 1 de abril a 31 de maio                                     

(Espaço Didático)
Jogos & Consolas 

A Casa da Juventude tem à disposição um

espaço didático onde coloca à disposição

dos utilizadores diversos jogos de

tabuleiro (ex. Cluedo, Monopólio,

Rummykub, Scrabble, Party&Co. Júnior,

Pictionary, etc.), bem como cartas de

jogar, Dominó, entre outros.

A Casa disponibiliza também uma consola

PS3 e uma consola Wii com os mais

recentes vídeo-jogos do mercado.

Frequentaram o espaço didático um total de 49

utilizadores/as, dos quais 10 nos jogos de tabuleiro; 30

na consola Ps3 e 9 na consola Wii.  

De 1 de abril a 31 de maio                                                            

(Espaço Internet)

Acolhimento e encaminhamento

dos utilizadores do Espaço 

Internet

Registo de utilização, criação do Cartão

de Utilizador, apresentação e

encaminhamento para os restantes

serviços.

Utilização do serviço de acesso à Internet com um

total de 290 utilizadores.                                               

Registo de 9 novos utilizadores. Média diária

de entradas de 7 utilizadores.

De 1 de abril a 31 de maio                                                                          

(SIJ)

Receção e encaminhamento dos

utilizadores que se dirigem à

Casa da Juventude

de S. Pedro da Cova

Receção e registo de utilizadores e

encaminhamento para os diferentes

serviços.                                                               

Apresentação da Casa da Juventude a

quem visita pela primeira vez.

Serviço com um total de 763 atendimentos.                                               

Registo de 9 novos utilizadores. Média diária

de entradas de 18 utilizadores.    

O Coordenador da Casa da Juventude, Dr. Hugo Raimundo



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01/04/2016 a 31/05/2016 - Equipa Técnica - 

CPCJ de Gondomar
Atendimentos efetuados

Atendimentos aos agregados no âmbito dos 

processos de promoção e proteção.
347 Atendimentos efetuados

01/04/2016 a 31/05/2016 - Equipa Técnica - 

CPCJ de Gondomar
Visitas domiciliárias efetuadas

Visitas domiciliárias aos agregados no âmbito 

dos processos de promoção e proteção.
125 Visitas domiciliárias efetuadas

01/04/2016 a 31/05/2016 - Reuniões da 

Comissão da modalidade Restrita;
Reuniões realizadas

Reuniões da equipa técnica na modalidade 

restrita para apreciação e deliberação dos 

processos de promoção e proteção.
10 Reuniões realizadas

01/04/2016 a 31/05/2016 - Reuniões da 

Comissão da modalidade Alargada;
Reuniões realizadas

Reuniões da equipa técnica na modalidade 

alargada para apreciação do plano da acção e 

constituição dos grupos de trabalho.
1 Reunião Alargada

01/04/2016 a 31/05/2016- Equipa Técnica - 

CPCJ de Gondomar
Reuniões realizadas

Reuniões com as mais diversas instituições no 

âmbito do acompanhamento dos processos de 

promoção e proteção.

52 Reuniões realizadas; 1 Audiência 

no Tribunal de Vila Nova de 

Gaia(Debate Judicial)

01/04/2016 a 31/05/2016 - Apoio 

Administrativo - CPCJ de Gondomar

Trabalho realizado no âmbito do 

volume processual: processos 

abertos; elaboração  de  atas; 

elaboração  de  convocatórias; 

elaboração de  ofícios, faxes,  

pedidos de viatura e  registos de 

expediente

Abertura de processos de promoção e proteção; 

Elaboração de atas das reuniões da equipa 

técnica; Elaboração de todo o expediente no 

âmbito dos processos de promoção e proteção; 

Registo diário da entrada do expediente dirigido 

à CPCJG.

102 processos abertos; 223 

convocatórias; 117 ofícios; 1158 

faxes/mails; 61 pedidos de viatura;  

825 registos de expediente;

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar



01/04/2016 a 31/05/2016 - Apoio 

Administrativo - CPCJ de Gondomar
Receção de sinalizações Receção de sinalizações presenciais e tefónicas

5 sinalizações presenciais; 9 
sinalizações telefónicas

01/04/2016 a 31/05/2016-Secretária da 

Comissão

Elaboração dos boletins de voto e 

realização de diligências para a 

eleição na nova presidente

Elaboração dos boletins de voto e realização de 

deligências para a eleição na nova presidente

Elaboração dos boletins de voto e 

realização de deligências para a 

eleição na nova presidente

01/04/2016 a 31/05/2016-Equipa Técnica- 

CPCJ de Gondomar
Orientação dos estagiários.

Orientação e acompanhemento do processo de 

estágio

2 - Acompanhamento de uma 

Estagiária do Curso  de Psicologia da 

Justiça da Universidade Lusófona do 

Porto, e outra do Curso de 

Criminologia da Universidade de 

Direito do Porto

01/04/2016 a 31/05/2016

Comemoração da "Mês de 

Prevenção dos Maus Tartos na 

Infância"

Realização de acões de sensibilização sobre 

maus tratos e esclarecimento sobre a 

intervenção da CPCJ, junto da Comunidade 

Local; Realização de atividades com crianças e 

jovens.

Deslocações às Freguesias  para 

contacto direto com a população, 

sensibilizando para as diferentes  

formas de mau trato.

01/04/2016 a 31/05/2016 Reuniões realizadas
Reuniões com as mais diversas instituições no 

âmbito de parcerias/colaboração em atividades.
4 Reuniões realizadas

A responsável, Carla Ramos


