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Âmbito 

A ocupação saudável de tempos livres constitui um contributo inequívoco para a 

formação e desenvolvimento dos jovens, constituindo ainda uma das medidas mais 

eficazes na prevenção de comportamentos de risco. 

A Ocupação dos Tempos Livres que a Vale Varosa – Associação de Desenvolvimento 

Local pretende desenvolver, em parceria com o Município de Tarouca, visa estimular o 

contacto direto dos jovens com a realidade em que se inserem, designadamente nas 

suas vertentes: ambiental, cultural, recreativa e social e incutir nos jovens os valores 

de entreajuda e disponibilidade com os outros. 

O contacto experimental com algumas atividades profissionais potencia a capacidade 

de intervenção e participação social e cívica dos jovens, contribuindo também para o 

processo de educação não formal. 

 

 

Objetivo 

O principal objetivo da Ocupação de Tempos Livres para jovens do 5º ao 12º ano de 

escolaridade, visa a ocupação dos jovens em atividades de interesse municipal, de 

forma a potenciar as suas capacidades cívicas e de participação social, sendo ao 

mesmo tempo um contributo para posterior inserção no mundo profissional.  

 

Áreas de Ocupação 

Esta iniciativa visa a ocupação dos jovens nas seguintes áreas:  

 

a) Educação; 

b) Património e Cultura; 

c) Apoio a idosos e crianças; 

d) Apoio a pessoas com deficiência; 

e) Sanidade Animal. 



 

 

 

Destinatários 

Jovens entre os 5º e 12º ano de escolaridade residentes no concelho de Tarouca. 

 

Duração e Horários 

A duração será de dois meses, iniciando-se em Julho e prolongando-se durante o mês 

de Agosto.  

O número de admissões é limitado ao número de vagas nas instituições e a 

participação dos jovens no máximo de duas quinzenas, não podendo ser consecutivas.  

O horário será estipulado pela entidade e/ou local onde o jovem é integrado. 

 

Inscrição 

A participação está sujeita a inscrição a apresentar, em formulário próprio facultada 

pela entidade organizadora; 

 

Apoios  

O jovem participante terá direito a bilhetes grátis para entrada nas Piscinas Municipais 

de Tarouca e sessões de cinema no Auditório Municipal Adácio Pestana em Tarouca 

por cada quinzena de participação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deveres dos Participantes 

1. Constituem deveres dos jovens:  

a) Assiduidade; 

b) Cumprir os horários estipulados; 

c) Seguir orientações definidas no leque de atividades previstas pela iniciativa; 

d) Aceitar as condições previstas no presente documento; 

e) Desenvolver as atividades que lhe foram destinadas dentro dos princípios 

regentes do local onde foi colocado.  

2. O incumprimento de qualquer dos deveres referidos no artigo anterior 

determina a exclusão do jovem do programa e perda de direito a bilhetes grátis 

para entrada nas Piscinas Municipais de Tarouca e em sessões de cinema no 

Auditório Municipal Adácio Pestana em Tarouca. 

 

Acompanhamento 

As atividades desenvolvidas pelos jovens são acompanhadas e orientadas pelos 

técnicos que as superintendam. 


