
A informática e os computadores suscitam 
cada vez maior interesse junto de um número 
crescente de munícipes. Além da utilização 
livre, os Espaços Internet das Casas da Juven-
tude proporcionam e dinamizam planos de 
formação com workshops e cursos de infor-
mática, dirigidos ao público em geral e não ex-
clusivamente aos jovens:
- CURSOS DE INICIAÇÃO: Noções básicas de 
informática, em horário pós-laboral e aos sá-
bados de manhã.
- CURSOS DE APROFUNDAMENTO: Destina- 
-se a aprofundar conhecimentos em Microsoft 
Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. 
Funciona em horário pós-laboral ou aos sába-
dos de manhã, em ambas as Casas da Juven-
tude do Município. 
- CURSOS EM COMPUTADORES PORTÁTEIS: 
Iniciação e Aprofundamento. Os formandos 
têm de se fazer acompanhar dos seus portá-
teis pessoais. 
Para a obtenção de mais informações e/ou 
inscrições contactar as Casas da Juventude do 
Município.

OFICINAS NAS CASAS 
DA JUVENTUDE  
As Casas da Juventude do Município de 
Gondomar dinamizam mensalmente diversas 
oficinas e ateliers com o objetivo de estimular a 
participação e a criatividade das crianças e dos 
jovens gondomarenses. A participação nestas 
atividades lúdicas e de expressão plástica é 
sempre gratuita.

Casa da Juventude de Gondomar

De 1 a 12 de Dezembro: 

“Decorar o Natal com Vidro” 

De 15 a 31 de Dezembro: 

“Enfeitar o Natal” 
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INFORMÁTICA

Casa da Juventude de Rio Tinto        
De 1 a 23 de Dezembro: 

“Descobrir as Tradições de Natal”  

De 26 a 31 de Dezembro:  

“Oficina de Inverno” 

Casa da Juventude de São Pedro da Cova
De 1 a 23 de Dezembro: 

“Colorir o Natal” 

De 26 a 31 de Dezembro: 

“Oficina de Velas” 

O Natal está à porta e as Casas da Juventude 
continuam a ajudar a preparar o Natal, com 
ideias e conceitos diferentes do habitual. 
Neste sentido, a Casa da Juventude de S. 
Pedro da Cova dinamiza no dia 13 de 
Dezembro, entre as 9h30 e as 12h30, uma 
ação de formação sobre “Árvores de Natal 
em Papel”.
Dirigida ao público em geral, esta ação de 
formação fornecerá aos participantes 
técnicas para a execução de árvores de natal 
em papel. A participação está sujeita a 
inscrição prévia gratuita, até ao máximo de 12 
participantes, através dos telefones 
224635758 e/ou 224631524 e/ou pelo e-mail 
cj.spedrocova@cm-gondomar.pt. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 

“ÁRVORES DE 
NATAL EM PAPEL” 

O Município de Gondomar, através da sua Di-
visão de Juventude e Tempos Livres, dinamiza 
aos sábados de Dezembro o “Made In Gondo-
mar”. A decorrer, entre as 10h00 e as 18h00, 
na Casa da Juventude de Rio Tinto, este I Mer-
cadinho de Natal para Miúdos e Graúdos é 
uma mostra de arte e produtos através da 
qual os artistas e artesãos do Município têm a 
possibilidade de apresentarem e divulgarem 
os seus projetos criativos e potenciarem as 
suas vendas. 
Os artistas e artesãos interessados em partici-
par deverão fazer a sua candidatura por 
e-mail com indicação do nome, telemóvel, 
e-mail, nome do projeto, área em que se en-
quadra e breve descrição do projeto. Estas in-
formações e duas fotografias do projeto ou 
das peças devem ser enviados para 
cj.riotinto@cm-gondomar.pt. A participação 
nesta iniciativa não acarreta qualquer custo, 
apenas a observação de critérios, sendo o 
principal a adequação dos seus trabalhos ao 
tema proposto em cada um dos sábados: 6 de 
Dezembro - A Prenda Certa ; 13 de Dezembro 
- Natal em Família; 20 de Dezembro - Sabo-
res de Natal.
O Made in Gondomar conta, ainda, com a rea-
lização de alguns workshops temáticos assim 
como animação com breves apresentações 
musicais pelo que convidam-se todos os gon-
domarenses, miúdos e graúdos, a passarem 
por este I Mercadinho de Natal “Made in 
Gondomar”. 

DESTAQUE

MADE IN 
GONDOMAR 

Nos períodos de pausas escolares, as crianças, 
os jovens e seus pais e encarregados de educa-
ção deparam-se sempre com dificuldades 
para ocupar salutarmente os seus tempos 
livres. No sentido de colmatar esta lacuna na 
oferta de actividades ou serviços de ocupação 
de tempos livres a Divisão da Juventude e 
Tempos Livres da Câmara Municipal de Gon-
domar tem vindo a promover, de há uns anos 
a esta parte, colónias de férias não residen-
ciais nas interrupções lectivas, que aliam a 
ocupação dos tempos livres à participação em 
programas e iniciativas de enriquecimento da 
sua experiência pessoal. 
Nas férias escolares de Natal a Divisão da Ju-
ventude dinamiza a Colónia de Férias Jovens 
Natal 2014, a decorrer entre 17 e 23 de De-
zembro de 2014, nas Casas da Juventude de 
Gondomar, Rio Tinto e S. Pedro da Cova, e 
destinada a crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 15 anos.
A inscrição tem um custo de 25€ por partici-
pante e inclui programa, transportes e segu-
ros. O almoço é facultativo e tem um custo de 
2€/dia (pão, sopa, prato e sobremesa) pago di-
rectamente ao CCDT da CMG.
As pré-inscrições serão aceites a partir das 
9h00 do dia 9 de Dezembro de 2014, feitas ex-
clusivamente por e-mail e consideradas, por 
ordem de chegada, até ao máximo de 15 parti-
cipantes por cada Casa da Juventude. O paga-
mento e a confirmação da inscrição é obriga-
toriamente presencial pelo encarregado de 
educação nas 24h subsequentes à pré -inscri-
ção, sob pena da vaga ser preenchida por 
outros interessados em lista de espera. O pro-
grama é aliciante e pretende ir ao encontro do 
interesse dos mais jovens, englobado activida-
des diferentes como por exemplo oficinas nas 
Casas da Juventude, Circo de Natal, espectá-
culo infanto-juvenil de patinagem no gelo, 
visita à Terra dos Sonhos, sessão de cinema 
de Natal, entre outras atividades.

DESTAQUE

COLÓNIA DE 
FÉRIAS JOVENS 
NATAL 2014 

SERVIÇO EDUCATIVO

09H00 - 18H00 


