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tempos livres Uma diversão

paia os miúdos e uma oportu-
nidade para os mais velhos ga-
nharem uns trocos. Começou
o verão e, com ele, arrancaram
os campos de férias que de nor-
te a sul do pais são a escolha das
famílias para ocupar os tempos
livres dos filhos. As iniciativas

empregam milhares de pes-
soas, maioritariamente jovens
que ganham, em média, 100
euros por semana. Há também
professores que vêem nestas

ações uma oportunidade.
Nos programas promovidos

por entidades públicas, como
autarquias e universidades,
que dinamizam atividades pe-
dagógicas, trabalham milha-
res. A "Universidade Júnior",
da Universidade do Porto, por
exemplo, que vai na 15. â edi-
ção, conta neste ano com mais
de 7500 inscritos. E os moni-
tores, cerca de 450 estudantes

da Academia, normalmente fi-
nalistas de licenciatura e estu-
dantes de mestrado ou douto-
ramento, ganham 750 euros.

Encarando as férias de verão
como uma oportunidade para
dar a conhecer aos jovens o En-
sino Superior, muitas univer-
sidades dinamizam atividades

preparadas especialmente
para os mais novos.

Com a ajuda de 42 monito-
res, alunos do Ensino Superior,
a Universidade de Coimbra vai
receber 400 estudantes na
"Universidade de Verão". Na
capital, o "Verão na ULisboa",

que acolhe 1300 alunos do ter-
ceiro ciclo do Ensino Básico e

Secundário, dá trabalho a 167

jovens.
Nas autarquias, o fenómeno

é similar. Em Valongo, a Câma-
ra contrata cerca de 50 moni-
tores para dinamizar o "TOK'A
MEXER". Têm almoço e dois

lanches grátis e recebem 2,50
euros à hora, um valor "ade-
quado à função" e superior ao

estipulado pelo Instituto Por-

tuguês do Desporto e Juventu-
de, que paga menos 50 cênti-
mos, explica o Município.
FORMAÇÃO SUPERIOR
Em Vila Nova de Gaia, os proje-
tos "Gaia Aprende + Férias Es-
colares" e "Gaia Aprende + (i)",
promovidos pelo Município,
envolvem cerca de 120 assis-

tentes operacionais e 180 téc-
nicos, "na grande maioria pro-
fessores". Segundo a Câmara,
os primeiros "auferem o orde-
nado mínimo e os técnicos su-
periores são remunerados de
acordo com o índice 126 da ta-
bela da carreira docente".

Já o "Matosinhos verão 2019"

emprega "13 monitores com
formação superior e três estu-
dantes do Ensino Superior",
esclarece a Câmara Municipal.

Com "um total de 36 profes-
sores, todos eles licenciados
em Desporto e Educação Físi-

ca", segundo a Câmara do Por-

to, a "Missão Férias@Porto@
dinamiza os campos de férias.

A contratação dos professores
"resulta de um procedimento
de contratação pública", num
valor total de 57 mil e 160 eu-
ros e "as remunerações são va-
riáveis". •


