
Sempre preocupadas com o mundo e a actua-
lidade as Casas da Juventude dão importantes 
contributos no combate ao desemprego no-
meadamente através da promoção de sessões 
de esclarecimento e workshops de apoio aos 
desempregados. Este mês a Casa da Juventu-
de de Rio Tinto organiza no dia 15, entre as 
15h e as 18h, mais um workshop subordinado 
ao tema “Como fazer um curriculum vitae e 
carta de apresentação”. No dia 22 é a vez da 
Casa da Juventude de Gondomar dinamizar o 
workshop “Como preparar uma entrevista de 
emprego”. Ambas as atividades dirigem-se a 
maiores de 16 anos e obrigam a uma inscrição 
prévia, gratuita.

OFICINAS E ATELIERS 
DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA 
As Casas da Juventude do Município de Gondo-
mar promovem mensalmente um conjunto di-
verso de atividades que têm como principal ob-
jetivo estimular a criatividade das crianças e 
jovens. São diversas atividades lúdicas e de ex-
pressão plástica cuja participação é sempre 
livre e gratuita. Neste mês de Outubro, aliás 
como sempre, a oferta é diversificada

De 1 a 17 de Outubro  
“Descobrir a Tradição: Festa das Nozes”

CJ Gondomar e CJ Rio Tinto 

De 1 a 17 de Outubro  
“Mobiles de Outono”

CJ S. Pedro da Cova 

De 20 a 31 de Outubro  
“Bijuteria em cortiça”

CJ Gondomar e CJ Rio Tinto 

De 20 a 31 de Outubro  
“Adereços de Haloween”

CJ S. Pedro da Cova 
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WORKSHOPATIVIDADES

WORKSHOPS 
DE EMPREGO

As tecnologias de informação e comunicação 
assumem-se, cada vez mais, como incontor-
náveis do mundo moderno. De facto, quem 
hoje em dia não soube “mexer” num compu-
tador tem enormes dificuldades em acompa-
nhar a evolução da sociedade. É com base no 
combate à infoexclusão e à salutar ocupação 
de tempos livres que as Casas da Juventude 
têm vindo a apostar na divulgação e na edu-
cação para as tecnologias de informação e co-
municação. Assim, no dia 10 a Casa da Juven-
tude de Rio Tinto leva a efeito o workshop 
“Segurança na Net”, no qual os formandos 
adquirirão conhecimentos para poderem na-
vegar na Web com a maior segurança possí-
vel. No dia 22 a Casa da Juventude de Gondo-
mar promove um Workshop sobre jogos 
online, os sites de jogos mais populares, tru-
ques e dicas, entre outros. 

Dirigida ao público escolar, concretamente a 
professores, educadores e outros agentes edu-
cativos, mas aberta ao público em geral, a 
Casa da Juventude de Gondomar promove no 
dia 25 uma ação de formação intitulada “Tra-
balhar em pele”. Os participantes serão con-
vidados a produzir diferentes trabalhos em 
pele, recorrendo a diferentes técnicas. A parti-
cipação está sujeita a inscrição prévia de €5 e 
que inclui os materiais para a realização da 
ação. Contudo, pede-se aos participantes que, 
dentro do possível, tragam caixas de cartão. 

WORKSHOP

WORKSHOPS 
DE INFORMÁTICA
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