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Visa proporcionar aos jovens do concelho de Silves
ferramentas que contribuam, de forma eficaz e saudável,

para a construção do seu projeto de vida,

fornecendo-lhes o acesso a mais e melhores oportunidades… 

Esta é a Geração S

O Sector de Juventude do Município de Silves                   

tem como objetivo proporcionar à comunidade 

juvenil do Concelho, um conjunto de ferramentas 

que contribuam para o desenvolvimento integral                  

das suas capacidades (físicas, psicológicas e sociais) 

e para a sua plena integração na sociedade, 

colocando a tónica no desenvolvimento                                         

de métodos de aprendizagem participativos, 

baseados na capacitação pessoal,                                                 

na partilha de experiências, na autonomia                                               

e na responsabilização de cada indivíduo,                           

tendo em conta o desenvolvimento                                                   

e a experiência pessoal de cada um.
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O Sector de Juventude da Câmara Municipal de Silves 
pretende proporcionar à comunidade juvenil do Concelho 
de Silves uma vasta oferta de atividades, programas                               
e serviços que possam ir de encontro às suas necessidades  
e inquietudes, procurando promover a inclusão social,                    
a igualdade de oportunidades e a transmissão de valores             
e referências positivas junto desta faixa-etária.

Este guião de oferta dirige a sua intervenção a um dos 
grupos sociais mais vulneráveis - crianças e jovens -                           
as quais pela tenra idade que apresentam, se encontram 
muito mais disponíveis à aprendizagem e à assimilação                       
de informação que lhes possa proporcionar um futuro 
diferente, conjunturalmente mais favorável a escolhas 
positivas e que os auxilie naquele que é o seu maior                
desafio - a construção de um projeto de vida saudável, 
emancipatório e feliz. 

Visa ainda proporcionar, à comunidade juvenil, um conjunto 
de competências e ferramentas que contribuam para                       
o desenvolvimento integral das suas capacidades (físicas, 
psicológicas e sociais) e para a sua plena integração                       
na sociedade, auxiliando as escolas do Concelho de Silves 
na construção dessa premissa, através do desenvolvimento 
de atividades que se enquadram fora do sistema de ensino 
formal.

Surgindo como um complemento à educação formal                                
e aos principais agentes de socialização, esta oferta                           
foi cuidadosamente concebida como uma ferramenta 
facilitadora do processo de aprendizagem centrada                          
no formando/educando e constitui-se como uma 
componente essencial de apoio pedagógico, ao nível                          
do fortalecimento da personalidade e caráter dos jovens.

O conceito de educação não-formal envolve, como parte 
integrante do desenvolvimento de saberes e competências, 
um vasto conjunto de valores sociais e éticos, tais como:                

introdução

os direitos humanos, a tolerância, a promoção de paz,                         
a solidariedade e a inclusão social, o diálogo inter-relacional, 
a igualdade de oportunidades, a cidadania democrática                          
e a aprendizagem intercultural, entre outros valores não 
menos importantes.

Neste aspeto, parece-nos importante reforçar o que 
defendem Teixeira e Fontes ao afirmar que “no futuro,  
devido ao ritmo e dinâmica dos processos sociais,                               
a formação dos indivíduos tem de se assumir como       
processos de construção, cuja prossecução ultrapasse, 
necessariamente, os limites dos sistemas formais                                  
de ensino” (Teixeira e Fontes, 1996, cit. in Cavaco, 2002).

Apresentamos assim o presente guião de oferta                             
de atividades, que coloca a tónica no desenvolvimento                     
de métodos de aprendizagem participativos, baseados                         
na experiência, na autonomia e na responsabilidade                             
de cada indivíduo, tendo em conta o desenvolvimento                             
e a experiência pessoal do educando no seu todo.
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Guião de Oferta de Atividades

Tráfico de seres Humanos – Proteção e Prevenção (IAC) – 10 de novembro de 2015;

Projeto Aprender a Empreender – (Júnior Achievement) – (6 sessões de trabalho) - Data a definir;

Visita guiada à ETA de Alcantarilha e à ETAR da Guia – Data a definir;

Visita guiada à Central Meteorológica de Faro – Data a definir;

Outra área de reconhecido interesse;

Qual.

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Educação Não-Formal

ano le�vo | 2015.2016

Formação

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

Promoção e desenvolvimento de formações/visitas de curta duração para a comunidade escolar e técnicos na área da juventude

Eixos de Intervenção do Setor de Juventude
A intervenção do Setor de Juventude da Câmara Municipal de Silves divide-se em cinco Eixos 
de Intervenção Estratégicos distintos mas integrados, sendo estes:

A presente oferta de atividades foi cuidadosamente 
concebida, respeitando o calendário letivo escolar, 
bem como o período de interrupções letivas. 

Cada Agrupamento de Escolas/escola deverá 
escolher a oferta pretendida para o ano letivo 
2015/2016, selecionando as atividades do seu 
interesse, preenchendo os respetivos campos                              
e remetendo essa informação para 
juventude@cm-silves.pt.

Para qualquer dúvida ou informação:
Setor de Juventude n.º 282 440 800 (geral)

Educação
Não-Formal

Cidadania
Eventos

Geração S

Inclusão
Social Jovem

Associativismo
Juvenil

Criatividade
e Inovação
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Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida (1 de dezembro de 2015) – Data a definir;

Comemoração do Dia da Não-Violência Escolar e da Paz (30 de janeiro de 2016) – 29 de janeiro de 2016;

Outra data de reconhecido interesse;

Qual.

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Dias Temá�cos com as Escolas

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

Comemoração de datas de grande importância e de referência para a comunidade juvenil

Violência no Namoro – APAV - (1 sessão de trabalho) – Data a definir;

Violência entre Pares/Bullying - (IAC) - (1 sessão de trabalho) – Data a definir;

Droga e Toxicodependência (Grato) - (1 sessão de trabalho) – Data a definir;

Segurança na Internet (EduCom) - (1 sessão de trabalho) – 15, 16 e 17 de fevereiro de 2016;

Outra área de reconhecido interesse;

Qual.

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Ações de Sensibilização

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

Desenvolvimento de ciclos de acções de sensibilização de curta intervenção nas escolas, 
com o intuito de prevenir comportamentos de risco/desviantes e sensibilizar, alertar e consciencializar os jovens
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Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Teatro Didá�co

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

nota. Este espetáculo tem um custo simbólico associado de 1€ por criança/jovem, sendo que o valor reverterá,
na integra, para uma Ins�tuição de Solidariedade Social. 

Espetáculo de teatro lúdico-pedagógico direcionado às escolas, desenvolvido por técnicos de diversas áreas
relacionadas com a temá�ca da saúde e com a promoção de hábitos de vida saudáveis, tendo subjacente
um conteúdo moral e abordando teores que apelam á consciência, á tolerância, ao respeito e à compreensão
de fenómenos psicológicos, �sicos e sociais vivenciados pelas crianças e jovens

ID – A tua Marca na NET – Fundação PT – ( 4 de março de 2016);

Atelier de Face Painting e Caraterização – Data a definir;

Expressão Dramática – Data a definir;

Teatro – Data a definir;

Outra área de reconhecido interesse;

Qual.

Laboratórios/oficinas/workshops de Trabalho

Selecione a opção pretendida (com x) 

Oferta forma�va de curta duração que vise proporcionar aos jovens uma oferta que vá de encontro aos seus interesses
e lhes proporcione a oportunidade de explorar áreas pouco acessíveis
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INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS - PROJETO TRANS (FORMAR) 

Selecione a opção pretendida (com x) 

Sessões de trabalho em grupo que integram um conjunto de a�vidades lúdico-pedagógicas baseadas 
em técnicas de educação não-formal (expressão dramá�ca, teatro do oprimido e dinâmicas de grupos),
vocacionadas para abordar e trabalhar problemá�cas importantes para os adolescentes e jovens
do Concelho de Silves e trabalhar competências, referências e valores posi�vos junto da população juvenil:

Sessão I – Tema: Violência Nesta sessão, serão abordados, através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais,                 
os vários tipos e formas de violência e o papel de vítima/agressor. Devido à particularidade e abrangência                            
da problemática elencada, o tema da violência será subdividido em duas sessões de trabalho distintas: 

Sessão II – Tema: Estereótipos/ Preconceitos/ Exclusão Social                                                                                          
Nesta sessão serão abordados (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais) os vários tipos de preconceitos 
(raciais, étnicos, ideológicos, religiosos, socioeconómicos, culturais, etc.) e ainda as formulações que as pessoas fazem 
com base em estereótipos, generalizações, ou pressupostos sobre as características ou comportamentos de grupos 
sociais específicos ou tipos de indivíduos;

Na sessão 1 serão abordados (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), os vários tipos de violência 
(bullying, violência no namoro, violência doméstica, violência psicológica, violência institucional, ciber bullying, 
etc.), sendo focados especialmente o Bullying e o Ciber-Bullying; 

Na sessão 2 serão abordadas (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), as relações abusivas                                 
e a violência no namoro, bem como o padrão que se estabelece na manutenção de relacionamentos 
potencialmente violentos/abusivos;

Challenge Day – (final de maio 2016);

Challenge Day

Selecione a opção pretendida (com x) 

A�vidade direcionada à comunidade escolar, vocacionada para abordar temá�cas importantes para os adolescentes e jovens
do Concelho de Silves, consis�ndo na superação das suas barreiras e desafios e sendo composta por uma sessão de trabalho
em contexto de auditório, desenvolvida por técnicos de diversas áreas, visando levar os jovens a refle�r e a ques�onar
determinados comportamentos, condutas e hábitos culturais, provocando uma mudança na sua forma de pensar e agir

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas
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Sessão VII – Tema: Cidadania                                                                                                                                               
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                                       
com a cidadania e com o exercício dos direitos de cidadania e empowerment, capacitando e promovendo                                   
o desenvolvimento de capacidades e de competências nos jovens para a sua participação em processos                                         
de tomada de decisões. Abordar-se-á a importância da sociedade e de uma cidadania ativa, crítica e consciente

Sessão VIII – Tema: Direitos Humanos/Pobreza/Exclusão e Inclusão Social                                                                                                                                               
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas com               
os direitos humanos e a inclusão social. Conceitos com os de interculturalidade e de multiculturalidade, conceitos que 
procuram consolidar uma justiça social pluralista baseada na garantia das diferentes tradições culturais, na eliminação 
das desigualdades e na garantia dos direitos sociais, económicos e civis a todos os seres humanos serão analisados;

Sessão IX – Tema: Meios de Comunicação Social, Media, Redes Sociais                                                                                                                                             
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                               
com os meios de comunicação social, as novas tecnologias e as redes sociais;

Sessão VI – Tema: Empregabilidade                                                                                                                             
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                             
com a autonomia dos jovens (cada vez mais tardia), a sua vulnerável inserção laboral, a degradação dos mecanismos                   
de inserção profissional (contractos mensais, recibos verdes, insegurança), a diluição das etapas que conduzem à vida 
adulta (fim dos estudos, casamento, emprego) e o prolongamento da escolaridade, as profissões e a importância                   
do empreendedorismo;

Sessão III – Tema: Relações sociais/Conflitos /Quebra de Barreiras                                                                                    
Nesta sessão serão abordadas (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais) as relações sociais e os conflitos 
que se geram, com o intuito de desenvolver a capacidade de resolução de problemas e estimular a assertividade               
nas relações com o outro, potenciando a capacidade de compreender o seu par e colocar-se no seu papel.                    
Procurar-se-á estimular a quebra de barreiras entre os jovens, diminuindo as situações de conflito, situações geradoras   
de stress e de intolerância;

Sessão IV – Tema: Comportamentos desviantes/Comportamentos de risco                                                                                          
Nesta sessão serão abordados, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais) exemplos de comportamentos                 
de risco e comportamentos desviantes, com o intuito de levar os jovens a reflectir sobre eles, de perceber como lidam 
com essas situações e o que os leva a adoptar determinadas condutas/comportamentos, capacitando-os para 
comportamentos mais saudáveis e positivos;

Sessão V – Tema: Sexualidade, Identidade e Igualdade de Género                                                                                          
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                            
com a sexualidade, a identidade e a igualdade de género. Neste contexto, serão ainda abordados os papéis                           
de género e a socialização de género;

Selecione a opção pretendida (com x) Selecione a opção pretendida (com x) 



Sessão VII – Tema: Cidadania                                                                                                                                               
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                                       
com a cidadania e com o exercício dos direitos de cidadania e empowerment, capacitando e promovendo                                   
o desenvolvimento de capacidades e de competências nos jovens para a sua participação em processos                                         
de tomada de decisões. Abordar-se-á a importância da sociedade e de uma cidadania ativa, crítica e consciente

Sessão VIII – Tema: Direitos Humanos/Pobreza/Exclusão e Inclusão Social                                                                                                                                               
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas com               
os direitos humanos e a inclusão social. Conceitos com os de interculturalidade e de multiculturalidade, conceitos que 
procuram consolidar uma justiça social pluralista baseada na garantia das diferentes tradições culturais, na eliminação 
das desigualdades e na garantia dos direitos sociais, económicos e civis a todos os seres humanos serão analisados;

Sessão IX – Tema: Meios de Comunicação Social, Media, Redes Sociais                                                                                                                                             
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                               
com os meios de comunicação social, as novas tecnologias e as redes sociais;

Sessão VI – Tema: Empregabilidade                                                                                                                             
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                             
com a autonomia dos jovens (cada vez mais tardia), a sua vulnerável inserção laboral, a degradação dos mecanismos                   
de inserção profissional (contractos mensais, recibos verdes, insegurança), a diluição das etapas que conduzem à vida 
adulta (fim dos estudos, casamento, emprego) e o prolongamento da escolaridade, as profissões e a importância                   
do empreendedorismo;

Sessão III – Tema: Relações sociais/Conflitos /Quebra de Barreiras                                                                                    
Nesta sessão serão abordadas (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais) as relações sociais e os conflitos 
que se geram, com o intuito de desenvolver a capacidade de resolução de problemas e estimular a assertividade               
nas relações com o outro, potenciando a capacidade de compreender o seu par e colocar-se no seu papel.                    
Procurar-se-á estimular a quebra de barreiras entre os jovens, diminuindo as situações de conflito, situações geradoras   
de stress e de intolerância;

Sessão IV – Tema: Comportamentos desviantes/Comportamentos de risco                                                                                          
Nesta sessão serão abordados, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais) exemplos de comportamentos                 
de risco e comportamentos desviantes, com o intuito de levar os jovens a reflectir sobre eles, de perceber como lidam 
com essas situações e o que os leva a adoptar determinadas condutas/comportamentos, capacitando-os para 
comportamentos mais saudáveis e positivos;

Sessão V – Tema: Sexualidade, Identidade e Igualdade de Género                                                                                          
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                            
com a sexualidade, a identidade e a igualdade de género. Neste contexto, serão ainda abordados os papéis                           
de género e a socialização de género;

Selecione a opção pretendida (com x) Selecione a opção pretendida (com x) 



Guião de Oferta de Atividades

Cidadania

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Projeto Assembleia Municipal Jovem                                                                                                                                             
Projeto desenvolvido com as Escolas do Concelho de Silves, visando auscultar/identificar as fragilidades/problemáticas 
do concelho de Silves e fazer propostas/recomendações em matérias de políticas locais

Conselho Municipal de Juventude                                                                                                                                             
Projeto desenvolvido com e para a juventude, contando com a participação ativa dos principais representantes                        
das entidades ligadas à juventude, em matérias de políticas locais/regionais

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Sessão X - Tema: Comunicação Verbal e Não-verbal/ Assertividade                                                                                                                                            
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                      
com a forma como comunicamos e como nos expressamos

Sessão XI - Tema: Deficiência/Igualdade vs. Discriminação                                                                                                                                            
Nesta sessão serão abordados, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas com                 
a forma como os jovens encaram a deficiência e a forma como facilmente se discrimina, mesmo inconscientemente.

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Cidadania

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Projeto Assembleia Municipal Jovem                                                                                                                                             
Projeto desenvolvido com as Escolas do Concelho de Silves, visando auscultar/identificar as fragilidades/problemáticas 
do concelho de Silves e fazer propostas/recomendações em matérias de políticas locais

Conselho Municipal de Juventude                                                                                                                                             
Projeto desenvolvido com e para a juventude, contando com a participação ativa dos principais representantes                        
das entidades ligadas à juventude, em matérias de políticas locais/regionais

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação da atividade/atividades 

Número de turmas a abranger

Designação das turmas 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Sessão X - Tema: Comunicação Verbal e Não-verbal/ Assertividade                                                                                                                                            
Nesta sessão serão abordadas, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas                      
com a forma como comunicamos e como nos expressamos

Sessão XI - Tema: Deficiência/Igualdade vs. Discriminação                                                                                                                                            
Nesta sessão serão abordados, (através de dinâmicas, jogos, dramatizações teatrais), questões relacionadas com                 
a forma como os jovens encaram a deficiência e a forma como facilmente se discrimina, mesmo inconscientemente.

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Associativismo Juvenil | Criatividade | Inovação

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Serviço de Apoio ao Associativismo Juvenil                                                                                                                                             
Serviço de apoio a grupos informais de jovens na realização de atividades, eventos ou outras atividades do seu 
interesse, ou na criação de uma Associação Juvenil

Projeto Jovens Artistas do Concelho de Silves                                                                                                                                  
Projeto que visa detetar, identificar, conhecer e apoiar os jovens artistas/talentos do Concelho e Silves em diversas 
categorias tais como a dança, a música, as artes, etc.

Projeto…pensar Não Dói!                                                                                                                                             
Projeto composto por várias sessões de trabalho em que o objetivo é estimular a participação cívica dos jovens, 
debatendo e questionando temas do seu interesse

Jornadas Geração S                                                                                                                                             
Sessão de trabalho que visa estimular a democracia através da auscultação da opinião das principais entidades                  
ligadas à juventude e aos jovens

Selecione a opção pretendida (com x) 

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas
Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Associativismo Juvenil | Criatividade | Inovação

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Serviço de Apoio ao Associativismo Juvenil                                                                                                                                             
Serviço de apoio a grupos informais de jovens na realização de atividades, eventos ou outras atividades do seu 
interesse, ou na criação de uma Associação Juvenil

Projeto Jovens Artistas do Concelho de Silves                                                                                                                                  
Projeto que visa detetar, identificar, conhecer e apoiar os jovens artistas/talentos do Concelho e Silves em diversas 
categorias tais como a dança, a música, as artes, etc.

Projeto…pensar Não Dói!                                                                                                                                             
Projeto composto por várias sessões de trabalho em que o objetivo é estimular a participação cívica dos jovens, 
debatendo e questionando temas do seu interesse

Jornadas Geração S                                                                                                                                             
Sessão de trabalho que visa estimular a democracia através da auscultação da opinião das principais entidades                  
ligadas à juventude e aos jovens

Selecione a opção pretendida (com x) 

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas
Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Inclusão Social Jovem

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Projeto Inter-geracional Gerações S                                                                                                                                             
Programa anual de cariz social que visa a aproximação, partilha de saberes e experiências entre gerações

So You Think You Can Think?!                                                                                                                                             
Evento cultural de difusão de ideias, de inscrição livre e gratuita, onde os speakers tem cinco minutos para apresentar 
uma ideia, sonho ou desafio à plateia presente

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Mostra Juvenil – Escol(h)as com Futuro                                                                                                                                            
Mostra Municipal da oferta educativa, formativa e informativa para a Juventude

Formação Internacional - Ideas in Action                                                                                                                                             
Formação para jovens voluntários Europeus interessados em desenvolver projetos/ideias                                                                
no âmbito do Empreendedorismo Social

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação dos alunos interessados em participar no projeto

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Inclusão Social Jovem

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Projeto Inter-geracional Gerações S                                                                                                                                             
Programa anual de cariz social que visa a aproximação, partilha de saberes e experiências entre gerações

So You Think You Can Think?!                                                                                                                                             
Evento cultural de difusão de ideias, de inscrição livre e gratuita, onde os speakers tem cinco minutos para apresentar 
uma ideia, sonho ou desafio à plateia presente

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Mostra Juvenil – Escol(h)as com Futuro                                                                                                                                            
Mostra Municipal da oferta educativa, formativa e informativa para a Juventude

Formação Internacional - Ideas in Action                                                                                                                                             
Formação para jovens voluntários Europeus interessados em desenvolver projetos/ideias                                                                
no âmbito do Empreendedorismo Social

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Designação dos alunos interessados em participar no projeto

Contacto do docente/docentes responsáveis

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas

Selecione a opção pretendida (com x) 

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Evento Geração S

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Serviço de Apoio à Juventude Geração S                                                                                                                                            
Serviço de apoio, informação e encaminhamento de jovens nas principais áreas relacionadas com a juventude: 
Habitação, emprego, formação profissional

Programa Oficina Das Profissões – Pop                                                                                                                                             
Programa de curta duração, visando promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens em período de férias 
escolares, orientando-os para o desempenho de actividades ocupacionais que estimulem hábitos de voluntariado                         
e lhes permitam um primeiro contacto com o mundo do trabalho, através do desenvolvimento de algumas actividades 
profissionais que potenciem a sua autonomia e capacitação social, sendo as actividades desenvolvidas num único 
período do dia (manhã ou tarde) e não excedendo as quatro horas diárias.

Selecione a opção pretendida (com x) 

Março Jovem
Evento que reúne todas as a�vidades desenvolvidas no mês de Março, assinalando o mês da Juventude

Projeto (RE) Florestar Silves                                                                                                                                          
Atividade anual realizada em parceria com as associações Juvenis do Concelho de Silves, com o intuito de sensibilizar 
os jovens para a prática de comportamentos positivos e respeito pelo ambiente – 21 de Março de 2016.

Dia Nacional da Juventude                                                                                                                                             
Comemoração do Dia Nacional da Juventude – 28 de março de 2016

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas
Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Guião de Oferta de Atividades

Evento Geração S

ano le�vo | 2015.2016
Selecione a opção pretendida (com x) 

Serviço de Apoio à Juventude Geração S                                                                                                                                            
Serviço de apoio, informação e encaminhamento de jovens nas principais áreas relacionadas com a juventude: 
Habitação, emprego, formação profissional

Programa Oficina Das Profissões – Pop                                                                                                                                             
Programa de curta duração, visando promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens em período de férias 
escolares, orientando-os para o desempenho de actividades ocupacionais que estimulem hábitos de voluntariado                         
e lhes permitam um primeiro contacto com o mundo do trabalho, através do desenvolvimento de algumas actividades 
profissionais que potenciem a sua autonomia e capacitação social, sendo as actividades desenvolvidas num único 
período do dia (manhã ou tarde) e não excedendo as quatro horas diárias.

Selecione a opção pretendida (com x) 

Março Jovem
Evento que reúne todas as a�vidades desenvolvidas no mês de Março, assinalando o mês da Juventude

Projeto (RE) Florestar Silves                                                                                                                                          
Atividade anual realizada em parceria com as associações Juvenis do Concelho de Silves, com o intuito de sensibilizar 
os jovens para a prática de comportamentos positivos e respeito pelo ambiente – 21 de Março de 2016.

Dia Nacional da Juventude                                                                                                                                             
Comemoração do Dia Nacional da Juventude – 28 de março de 2016

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas
Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Sector de Juventude
telf.282 440 800 [ext. 2650]

juventude@cm-silves.pt

Selecione a opção pretendida (com x) 

Dia Internacional da Juventude

Comemoração do Dia Internacional da Juventude                                                                                                                                          
Iniciativas de promoção à juventude, visando a sua integração em eventos organizados pela Câmara Municipal                    
de Silves (por ex. na organização da Feira Medieval de Silves) - 12 de Agosto de 2016 

Colheita de Sangue Geração S                                                                                                                                           
Campanha de Recolha de Sangue realizada em parceira com a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento 
Algarvio – ADSBA e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, com o intuito de sensibilizar             
a comunidade juvenil do Concelho de Silves para a necessidade de reforço das reservas de sangue nos nossos 
hospitais e apelando ao espírito de solidariedade dos jovens para esta tão importante causa – 14 de dezembro                 
de 2015

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas



Sector de Juventude
telf.282 440 800 [ext. 2650]

juventude@cm-silves.pt

Selecione a opção pretendida (com x) 

Dia Internacional da Juventude

Comemoração do Dia Internacional da Juventude                                                                                                                                          
Iniciativas de promoção à juventude, visando a sua integração em eventos organizados pela Câmara Municipal                    
de Silves (por ex. na organização da Feira Medieval de Silves) - 12 de Agosto de 2016 

Colheita de Sangue Geração S                                                                                                                                           
Campanha de Recolha de Sangue realizada em parceira com a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento 
Algarvio – ADSBA e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, com o intuito de sensibilizar             
a comunidade juvenil do Concelho de Silves para a necessidade de reforço das reservas de sangue nos nossos 
hospitais e apelando ao espírito de solidariedade dos jovens para esta tão importante causa – 14 de dezembro                 
de 2015

Designação do Agrupamento de Escolas | Escola 

Contacto do docente/docentes responsáveis pelo encaminhamento dos jovens

Informação a preencher pelo Agrupamento de Escolas




