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CASAS DA JUVENTUDE DE GONDOMAR

ANIMAÇÃO

DESTAQUE

CASAS DA
JUVENTUDE DO
MUNICÍPIO DE
GONDOMAR
As casas da juventude do Município de Gondomar são espaços de educação não formal,
de informação e de formação, mas também
de ocupação de tempos livres, de lazer e de
convívio. Concentram num só local uma série
de valências e serviços especialmente dirigidos aos jovens.
Nas casas da juventude as crianças e os
jovens gondomarenses têm a possibilidade de
ocupar os seus tempos livres com diversas
atividades salutares e enriquecedoras da sua
experiência pessoal, contribuindo, igualmente, para a prevenção de comportamentos
considerados desviantes e de risco.

TEMA ANUAL:
As Grandes
Invenções da
Humanidade
Anualmente, as casas da juventude elegem um
tema a partir do qual desenvolvem e dinamizam diversas iniciativas. As ideias e as inovações que mudaram a nossa forma de viver e
moldaram o mundo ao longo dos tempos dão,
este ano, o mote para o plano de atividades das
casas da juventude. Em cada mês, uma grande
invenção da Humanidade serve como ponto
de partida para as diversas propostas
(oficinas, ateliers, workshops, visitas de
estudo informais, etc.) que tentam sempre ir
de encontro aos interesses dos diferentes públicos que frequentam as casas da juventude.

Oficinas de Expressão Plástica
e Ateliers Lúdico-pedagógicos
Partindo da primeira grande invenção escolhida como tema do mês - a bússola - as casas da
juventude dinamizam um conjunto de oficinas
e ateliers cujo objetivo passa por estimular a
criatividade das crianças e dos jovens. São diversas atividades lúdicas e de expressão plástica cuja participação é sempre gratuita.

De 5 a 30 de Janeiro
Casas da Juventude do Município
Oficina “Cria a tua própria bússola”

FORMAÇÃO

MANTAS
CRIATIVAS E
COLORIDAS
Destinada ao público em geral e com um
custo de 5€ de inscrição, a Casa da Juventude
de Gondomar dinamiza, na manhã do dia 17,
a ação de formação “Mantas criativas e coloridas”. Com recurso a uma manta que os participantes são convidados a trazer, será proposta a sua decoração com novos elementos,
que lhe darão uma nova imagem, mais divertida e colorida.

De 5 a 30 de Janeiro
Casa da Juventude de Gondomar
Jogos de descoberta: A bússola

De 5 a 16 de Janeiro
Casa da Juventude de Rio Tinto
Jogos de orientação

EMPREGO

“FERRAMENTAS
PARA A
PROCURA DE
EMPREGO”
WORKSHOP
Neste ano de 2015 as casas da juventude
darão continuidade aos workshops que disponibilizam ferramentas que apoiam os jovens
no combate ao desemprego e na sua integração no mercado de trabalho. No dia 14, a Casa
Juventude de Gondomar dinamiza o
workshop “Ferramentas para a procura de
emprego”, dirigido a maiores de 16 anos, com
inscrição prévia mas gratuita. Neste
workshop os participantes terão a oportunidade de adquirirem conhecimentos para a
produção de curriculum vitae e cartas de
apresentação apelativas, assim como dicas
para a preparação de entrevistas de emprego
de sucesso.

De 5 a 16 de Janeiro
Casa da Juventude de S. Pedro da Cova
Oficina “Constrói uma bússola em massa
fimo”

De 19 a 30 de Janeiro
Casa da Juventude de Gondomar
Oficina “Esculturas de instrumentos náuticos”

WORKSHOP

INFORMÁTICA
Face ao sucesso registado na área da formação, as casas da juventude vão continuar a
apostar nesta vertente, através da realização
de cursos e workshops que permitem aos
munícipes, jovens e menos jovens, a aquisição de conhecimentos e competências técnicas na área da informática.
Para dar resposta às inúmeras solicitações
que se encontram em lista de espera continuaremos a dinamizar cursos de iniciação à informática (confere o Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 140/2001, de 24
de Abril) e cursos de aprofundamento, ambos
em horário pós-laboral e sábados de manhã,
e ainda os cursos de informática em computadores portáteis, permitindo que os participantes explorem o novo sistema operativo
“Windows Vista”, instalado nos seus próprios
equipamentos. As inscrições para os cursos
de informática estão abertas nas casas da
juventude e não acarretam quaisquer custos
para os participantes.

facebook.com/casadajuventude.gdm

facebook.com/casajuventude.riotinto

facebook.com/casadajuventudespedro

De 19 a 30 de Janeiro
Casa da Juventude de Rio Tinto
Oficina “Bússola decorativa”

De 19 a 30 de Janeiro
Casa da Juventude de São Pedro da Cova
Oficina “Bússolas divertidas”

