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NÓS NÃO SOMOS APENAS UM “PRODUTO” DA NOSSA ERA, DA NATUREZA E DA EDUCAÇÃO QUE RECEBEMOS…  

ESTAMOS SEMPRE A “SER” NO PRESENTE, A “APRENDER” COM O PASSADO E A “TORNAR-NOS” NO FUTURO! 

 

A JUVENTUDE (+) É O REFLEXO DESSA REALIDADE! 

 

PROPORCIONANDO AOS JOVENS DO CONCELHO DE SILVES (+) COMPETÊNCIAS QUE CONTRIBUAM, DE FORMA (+) 

EFICAZ E SAUDÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DO SEU PROJETO DE VIDA, FORNECENDO-LHES O ACESSO A (+) E 

MELHORES OPORTUNIDADES… 

 

ESTA É A JUVENTUDE MAIS (+) 

 

 

O Setor de Juventude do Município de Silves prossegue esta vontade, visando proporcionar à sua comunidade juvenil, 

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 emancipação de cada indivíduo, tendo em conta o desenvolvimento e a experiência pessoal de cada um. 

 

 



 

 

[Introdução] 

O Plano de Oferta de Atividades para as Escolas do Concelho de Silves é um documento que compila a oferta de 

atividades, programas e serviços a desenvolver pelo Setor de Juventude no ano letivo 2019-2020, visando 

proporcionar à comunidade juvenil em contexto escolar, um conjunto de ferramentas que contribuam para o 

desenvolvimento integral das suas capacidades (emocionais, físicas e sociais) e para a sua plena integração na 

sociedade. 

Esta oferta dirige a sua intervenção a um dos grupos sociais mais vulneráveis (jovens), que 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.  

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

interrupções letivas, sendo pensada e concebida como um complemento de apoio às Escolas do Concelho de Silves e 

do seu corpo docente, colocando a tónica no desenvolvimento de métodos de aprendizagem participativos, baseados 

na capacitação pessoal, na partilha de experiências, na autonomia e na emancipação de cada indivíduo, tendo em 

conta o desenvolvimento e a experiência pessoal de cada um. 

Neste processo o Agrupamento de Escolas/Escola terá a oportunidade de escolher, de entre o leque de atividades, a 

oferta pretendida para o ano letivo 2019/2020, devendo nomear um responsável por facilitar a informação ao 

restante corpo docente.  

Para qualquer dúvida ou informação: Setor de Juventude | 282 440 800 | Ext. 2650, ou juventude@cm-silves.pt.  

mailto:juventude@cm-silves.pt


 

 

 [ETAPAS] 

(A designar pelos serviços escolares) 

 

1. Nomear um docente escolar (responsável por conduzir o processo de divulgação da oferta, recolha de 

inscrições e agilização da informação com o Setor de Juventude);  

2. Reunir com os Técnicos do Setor de Juventude, para apresentação do plano de atividades e esclarecimento 

de dúvidas;  

3. Facilitar ao corpo docente da escola/escolas, o processo de seleção das atividades do seu interesse, 

mediante o preenchimento das fichas de inscrição; 

4.  Remeter essa informação para o Setor de Juventude até ao dia 31 de Outubro de 2019; 

5. Reunir com os técnicos do Setor de Juventude sempre que considerar necessário.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 [IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE SILVES] 

(A preencher pelos serviços escolares) 

 

Identificação do Agrupamento de Escolas:  

Contacto Geral:  

Diretor:  

Contacto de correio eletrónico da direção do agrupamento:  

Identificação da Escola:  

Identificação do docente responsável pela articulação das atividades do guião de atividades:  

Contacto telemóvel:  

Contacto de correio eletrónico do docente responsável pela articulação do plano:  

 

NOTA: Esta informação deverá cedida aos técnicos do Município de Silves tão breve quanto possível, através do e-mail 

juventude@cm-silvespt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES POR ÁREA] 

 

 

 

 

 

  



 

[EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL] 

 

# AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO [Desenvolvimento de ciclos de ação de curta duração, nas Escolas do 

Concelho de Silves, com o intuito de prevenir comportamentos de risco ou desviantes e sensibilizar, alertar e 

consciencializar os jovens para hábitos e comportamentos saudáveis e positivos] 

 

Descrição da atividade: Ação de Sensibilização sobre Droga e Toxicodependência; 

Data: * Ano letivo 2019/2020; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves;  

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues;  

 E.B 2,3 João de Deus;  

 E.B 2,3 do Algoz;  

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

 

 

 

 

 



 

# DIAS JUVENTUDE 
(+) 

[Comemoração de datas de referência para a comunidade juvenil, tendo subjacentes 

conteúdos que apelam á consciência, à tolerância, ao respeito e à compreensão dos fenómenos psicológicos, físicos e 

sociais vivenciados pelos jovens] 

 

Descrição da atividade: Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida (feriado 1 de dezembro de 2019); 

Data: * Entre 25 e 29 de novembro de 2019; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues. 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade: Comemoração do Dia Europeu da Internet + Segura [*7 de fevereiro de 2020]; 

Data: *Entre 3 e 7 de fevereiro de 2020; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 



 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da marcação do Dia Europeu da Internet + Segura 2020. 

 

# TEATRO DIDÁTICO [Espetáculo de teatro lúdico-pedagógico direcionado às escolas, desenvolvido por 

técnicos de diversas áreas relacionadas com a temática da saúde e com a promoção de hábitos de vida saudáveis, 

tendo subjacente um conteúdo moral e abordando teores que apelam á consciência, à tolerância, ao respeito e à 

compreensão de fenómenos psicológicos, físicos e sociais vivenciados pelas crianças e jovens] 

 

Descrição da atividade: Peça de Teatro - ID, A Tua Marca na NET; 

Data: *Março de 2020; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Teatro Mascarenhas Gregório; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira. 

 

# CHALLENGE DAY – E Se Fosse Contigo?! [Atividade direcionada à comunidade escolar, 

vocacionada para abordar temáticas importantes para os adolescentes e jovens do Concelho de Silves, consistindo 

na superação das suas barreiras e desafios e visando levar os jovens a refletir e questionar determinados 

comportamentos, condutas e hábitos culturais, provocando uma mudança na sua forma de pensar e agir] 



 

 

Descrição da atividade 1: Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro de 2019); 

Data: *Entre 9 e 13 de dezembro de 2019; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  

 

Descrição da atividade 2: Dia Nacional da Não-Violência Escolar e da Paz (31 de janeiro de 2020); 

Data: *Entre 27 e 31 de janeiro de 2020; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  



 

 

Descrição da atividade 3: Challenge Day - O Dia do Desafio! 

Data: *Junho 2020 (encerramento do ano letivo); 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO JOVEM] 

 

# PROJETO ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 2019-2020 [Projeto desenvolvido com as Escolas 

do Concelho de Silves, visando auscultar/identificar as fragilidades/problemáticas do Concelho de Silves e levar os 

jovens a fazer propostas de recomendações em matérias de políticas locais] 

 

Descrição da atividade: O Projeto Assembleia Municipal Jovem (AMJ) compreende um conjunto de etapas que 

incluem a visita guiada aos serviços Municipais, funcionamento de uma assembleia municipal, visita à Assembleia da 

República e simulação de uma Assembleia Municipal em contexto real; 

Data: Decurso do ano letivo 2019-2020; 

Público-Alvo: Escolas do Concelho de Silves; 

Local/Etapas*: Visita aos Serviços Municipais| Sessão de Brainstorming | Campanha Eleitoral dos candidatos à 

presidência do Projeto AMJ | Eleição dos Membros da Mesa; 

- Visita a uma Assembleia Municipal de Silves; 

- Visita Guiada ao Palácio de São Bento | Encontro com Deputados do Círculo Eleitoral de Faro | Assistência ao 

Plenário da Assembleia da República; 

- Sessão de Preparação para a Sessão Plenária do Projeto AMJ; 

- Sessão Plenária do Projeto AMJ | Almoço Convívio na Quinta Pedagógica de Silves.  

Selecione a opção pretendida (com um x): 

 Escola Secundária de Silves; 

 E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; 

 E.B 2,3 João de Deus; 

 E.B 2,3 do Algoz; 

 E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras; 

 *E.B 2,3 Pólo de Formação Profissional de Silves; 



 

 *Piaget de Silves. 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1). 

*Nota: Participação pontual específica sujeita a confirmação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[CRIATIVIDADE & INOVAÇÃO] 

 

# 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.] 

 

Descrição da atividade: Captação de Talentos nas Escolas do Concelho de Silves, através da entrega e recolha de 

inscrições aos jovens interessados; 

Data: *Entre 21 e 25 de Outubro de 2019;  

Público-Alvo: Comunidade Escolar do Concelho de Silves; 

Local: Recintos Escolares; 

Nota: A inscrição no Projeto Jovens Artistas implica a participação obrigatória na Audição Jovens Artistas 2019-

2020, a realizar dia 2 de novembro de 2019 (sábado) no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, assim como a 

frequência de vários Workshop de Formação a realizar no decurso das Férias da Páscoa 2020. 

 

 

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Setor de Juventude 

Telf. Geral. 282 440 800 [ext. 2650] 

Email Juventude. juventude@cm-silves.pt                                                                                                                       

www.cm-silves.pt

mailto:juventude@cm-silves.pt


 

 

# ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Identificação do Agrupamento de Escolas:  

Identificação da Escola:  

Contacto Geral:  

Diretor:  

Descrição da Atividade: 

Data: 

Local: 

Designação do número de turmas: 

Designação do número de alunos por turma: 

Identificação do docente responsável pela atividade:  

Contacto telemóvel do docente responsável:  

Contacto de correio electrónico do docente responsável:  

Transporte 

 SIM               Quantas Pessoas  (      ) 

 NÃO  

 

(DATA) ___________________,_____ de ______________ de 20____ 


