
  

  

 

PROGRAMA ATIVA-TE 

O Programa ATIVA-TE é um programa experimental de Ocupação dos Tempos 
Livres para Jovens entre os 18 e os 30 anos, com a dupla vertente de capacitação 
e desenvolvimento de competências pessoais, sociais e vocacionais para a 
participação cívica e a ocupação dos tempos livres no período de Verão. 

 
Nesta primeira edição de caráter experimental irá focar-se no desenvolvimento do 
Programa Férias Ativas, enquanto monitores do mesmo, com a monitorização e 
supervisão da equipa técnica de coordenação do Programa.  
 

 
PAPEL DOS MONITORES NO PROGRAMA FÉRIAS ATIVAS  
Os monitores têm um papel vital, sendo aqueles que estão em contacto mais próximo com os técnicos, os auxiliares e com 
as crianças no Programa Férias Ativas.  Os monitores precisam ser aqueles que dão o exemplo, enquanto lideram, cuidam e 
dão segurança às crianças. Terão oportunidade de mostrar e partilhar as suas áreas de conhecimento que forem aplicáveis 
para o desenvolvimento do programa, por meio de supervisão.  
 
PERFIL DO MONITOR NO PROGRAMA FÉRIAS ATIVAS  

• Idade: 18 aos 30 anos; 

• Habilitações literárias: 12º ano (mínimo);  

• CV atualizado; 

• Daremos prioridade a estudantes do ensino profissional e superior nas áreas do Desporto, Animação, Educação, 
Artes e Cultura, Intervenção Social, entre outras de especial relevância para a dinamização de atividades com 
crianças;  

• Experiência de trabalho com crianças, adolescentes ou jovens: Monitor em campos de férias, líder de grupo de 
jovens, ser ou ter sido um escuteiro;   

• Valores pessoais: Empenho e dedicação; espírito de entreajuda e colaboração; sentido de responsabilidade e 
organização; respeito e honestidade; 

• Ter conhecimento do DL 304/2003, na componente dos monitores; na SECÇÃO III Enquadramento técnico, Artigo 
21º. 

 
COMPETÊNCIAS DO MONITOR  
O Programa ATIVA-TE, propõe a integração de monitores dentro do perfil indicado, adequado ao número de crianças, com 
as seguintes competências técnicas: 

• Boa capacidade de relacionamento com crianças e adultos; 

• Acompanhamento das crianças durante as atividades prestando todo o apoio necessário; 

• Empenho real neste tipo de trabalho (intuição e vocação); 

• Garantia do cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança; 

• Clareza quanto ao trabalho em equipa e técnicas de grupo; 

• Desenvolvimento do plano de atividades no cumprimento dos objetivos pedagógicos para cada grupo; 

• Zelo pela prudente utilização dos equipamentos e instalações.



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

• FORMAÇÃO DE MONITORES DE FÉRIAS ATIVAS – 12 a 15 de julho – Formação gratuita e obrigatória 

• Integração no PROGRAMA FÉRIAS ATIVAS de 18 de julho a 26 de agosto;  

• Bolsa de Ocupação: 2,50€/hora | Forma de pagamento: Prestação de Serviço através de Ato Isolado  

• Diploma de Participação 

• Almoço   

• Seguro Acidentes Pessoais  

• Acompanhamento permanente 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA - FORMAÇÃO DE MONITORES DE FÉRIAS ATIVAS 

O processo de capacitação envolve uma formação inicial de Monitores de Férias Ativas com a duração de uma semana em 
contexto teórico-prático, abordando as seguintes áreas: 

• Liderança de grupos e trabalho de equipa; 

• Gestão de atividades de animação de tempos livres;  

• Dinâmicas de grupo;  

• Exploração vocacional e desenvolvimento de competências socioemocionais; 
A formação será desenvolvida através de uma componente teórica e uma componente prática e será supervisionada no 
contexto ao longo das 6 semanas do programa;  
 
 
RESPONSABILIDADES DOS MONITORES ANTES DAS FÉRIAS ATIVAS 

Participar na formação na semana de 12 a 15 de julho. 

Esta formação acontecerá com o propósito de integrar a equipa que já trabalha no programa “Férias Ativas” com os 
monitores, assim como para preparar os monitores e dar-lhes a conhecer as estratégias pedagógicas para o trabalho com 
as crianças, como também as regras de segurança em cada atividade.  

Os monitores devem: Ler o material entregue na formação. Preparar segundo a orientação dos supervisores e/ou técnicos 
o material necessário para o trabalho de cada dia e semana.  
 
 
RESPONSABILIDADES DURANTE AS FÉRIAS ATIVAS de 18 de julho a 26 de agosto 

• Realizar as atividades planeadas segundo a orientação dos supervisores e/ou técnicos; 

• Tomar conta das crianças nas áreas em que foram designados, sejam elas durante as atividades, as refeições ou 
as dinâmicas dos grupos; 

• Participar nas atividades e encorajar as crianças a participarem;   

• Participar das reuniões diárias ou semanais para análise e feedback das atividades realizadas e do trabalho em 
equipa; 

• Preencher os formulários de avaliação; 

• Manter-se em contacto com o seu supervisor pedagógico como for orientado;  

• Se alimentar bem, descansar e virem preparados para uma semana ocupada; 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

• Corresponder a todos os critérios de perfil definidos no Programa; 

• Participar no processo de capacitação que decorrerá na semana de 12 a 15 de julho; 

• Avaliação do desempenho no contexto da formação; 

• Local de residência de acordo com as localidades onde se desenvolvem as Férias Ativas; 

VAGAS: 15  

Vagas distribuídas por Ponte de Sor, Ervideira, Galveias, Tramaga, Vale de Açor, Montargil e Foros de Arrão. 

 
INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas online, através do link https://forms.gle/2x2AGpD3vV9FgUEv8, disponível no site do Município de 
Ponte de Sor, até dia 10 de julho. 
 
Dia 11 de julho os candidatos serão contactados para apresentação do CV atualizado e documentos necessários para a 
admissão na FORMAÇÃO DE MONITORES DE FÉRIAS ATIVAS de 12 a 15 de julho.  
 

https://forms.gle/2x2AGpD3vV9FgUEv8

