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Editorial

Instituto de Apoio à Criança - Açores
 

Nesta última edição de 2022 da nossa newsletter, dar-se-á especial
destaque às atividades de comemoração da época natalícia no IAC. Este
ano, após um interregno de dois anos na realização das comemorações
presenciais do Natal no IAC, impostas pela pandemia, retomámos a
realização do Convívio de Natal. Foram também inúmeras as atividades
desenvolvidas com as crianças e jovens ao longo deste período, onde
procurámos dar particular atenção aos valores associados ao Natal. Foi
com muita satisfação e gratidão que mais uma vez pudemos contar com o
apoio de diversas forças da comunidade, desde empresas a particulares,
que contribuíram significativamente, não só para que pudéssemos
proporcionar um Natal mais feliz aos nossos utentes e famílias, mas
também para que pudéssemos reforçar a nossa ação na comunidade. 
A época natalícia é o culminar de mais um ano, impele-nos a refletir sobre
o trabalho desenvolvido, sobre o impacto das mudanças sociais na
definição da nossa estratégia de atuação, e no delinear de novos objetivos,
para o ano vindouro. Assim, foi aprovado o Plano de Atividades e
orçamento para 2023, apostando no reforço da qualidade da nossa
intervenção, mas também no reforço das respostas de apoio às situações
de carência, como é o caso do nosso serviço SOS-Criança e, em particular,
do Banco Solidário da Criança. Prevemos também ampliar o nosso âmbito
de ação através da criação de novas respostas sociais, e através também
da celebração de novas parcerias.

Equipa do Centro de Documentação e Comunicação



Notícias do IAC - Açores

Comemoração Dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza

 

Na comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que
se assinala a 17 de outubro, alguns jovens da valência Animação de Rua
estiveram a dar apoio ao Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel.
Foi com muita dedicação e empenho que ajudaram a preparar vários
cabazes de alimentos para serem, posteriormente, entregues a famílias
beneficiárias deste apoio.
Como sempre, os colaboradores do Banco Alimentar foram muito
simpáticos e prestáveis e os jovens adoraram ajudar!



Os nossos jovens foram desafiados a participar em mais uma iniciativa
promovida pelo CDIJ-CIEV, o MasterCIEV 2022. Esta atividade teve lugar na
Valência CDIJ-CIEV, nos passados dias 24 e 25 de outubro.
O MasterCIEV 2022 teve como principais objetivos o desenvolvimento de
competências ao nível da culinária, a promoção da competição saudável no
grupo e a estimulação da criatividade.

MASTERCIEV 2022

Os jovens tiveram de escolher uma receita, respeitando o tema “sobremesas
frias de Halloween”. Esta escolha foi feita junto dos seus familiares. De seguida
tiveram de fazer a lista de ingredientes e modo de preparação, de forma a não
faltar nada no grande dia.
O imaginário foi idealizado para que os jovens pudessem entrar no espírito do
MasterCIEV. 



Chegado o grande dia, a agitação e stress não faltaram, com o relógio a contar
os 60 minutos que tinham para confecionar a sua receita. Como já era de
esperar, superaram as espectativas e terminaram as receitas antes do tempo.
De realçar que tiveram o apoio dos incansáveis “padrinhos”, que os apoiaram
durante toda a prova.
No dia a seguir, pois as sobremesas tiveram de ir ao frio, o "temível" júri,
composto por diversos elementos da Instituição, teve a árdua tarefa de provar
e escolher a melhor sobremesa a nível de sabor e outra a nível de decoração.

A avaliação dos jovens e da equipa, bem como de todos os intervenientes
nesta atividade, foi muito positiva, realçando a importância e relevância desta
atividade junto dos jovens.
A edição 2023 já está a ser imaginada. Preparados? 



BOO!!!
Ao longo do mês de outubro, os adolescentes da Valência Animação de
Rua dedicaram a sua atenção para a montagem da montra sobre o tema
do Halloween.

Decorações Halloween

Nestas atividades, para além de serem trabalhadas a motricidade fina e a
criatividade, foram fomentadas a coesão de grupo e a imaginação.
São momentos fundamentais para se estreitar a boa relação entre todos,
num clima de divertimento e descontração.
Os nossos adolescentes estão de parabéns, o resultado final ficou
FANTÁSTICO!



Visita ao Museu Militar dos Açores 

A valência Animação de Rua visitou, no
passado dia 14 de novembro, o Museu
Militar dos Açores, com o intuito de dar a
conhecer aos nossos jovens, um local
histórico da nossa cidade, património
histórico-militar do exército português e
local centenário onde se situa o Forte de
São Brás. 

 A visita permitiu aos nossos adolescentes a
possibilidade de assistir a todo o acervo que
o museu detém, desde artilharia,
fardamento e viaturas, espólio este utilizado
nos anos 60 e 70, na guerra colonial
portuguesa em Angola, Guiné Bissau e
Moçambique. 



Desde cortar castanhas, criar o cartaz publicitário, preparar o material e estar no
processo de venda, os nossos jovens trabalharam com empenho e dedicação para
conseguirem alcançar este objetivo.

“QUENTES E BOAS!”
AÇÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Queremos agradecer a todos os parceiros envolvidos e a todas as pessoas que
contribuíram para estarmos mais perto de “voar mais alto”.

 

A nossa valência CDIJ-CIEV está a
preparar uma grande atividade no
verão do próximo ano, e para isso
levou a cabo uma angariação de
fundos, “Quentes e Boas!”.
Sendo assim, os jovens, nos
primeiros dias de novembro,
puseram mãos à obra e estiveram a
preparar esta atividade a que se
propuseram, que culminou na venda
de castanhas assadas no Relvão,
integrada na Feira das Traquitanas,
no dia 6 de novembro.



Visita ao quartel dos Bombeiros de 
Ponta Delgada

No passado dia 10 de novembro, alguns jovens da valência Animação de Rua fizeram
uma visita guiada ao quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Ponta Delgada (AHBVPD), onde tiveram oportunidade de conhecer as instalações e
todo o tipo de trabalho realizado.
Os bombeiros que nos acompanharam na visita foram muito simpáticos e
esclareceram todas as dúvidas colocadas pelos jovens.
No final, puderam participar numa demonstração sobre como se apagam os fogos e
experimentar os equipamentos que são utilizados para este fim. Foi uma animação!
Gostamos muito da experiência e agradecemos à AHBVPD por nos receberem de
forma tão calorosa.



Workshop de street dance

 

A valência CDIJ-CIEV promoveu um
workshop de dança com a colaboração
da Associação de Juventude Aprender a
Viver – AJAV, através do projeto Teen’art.
Convidaram também os jovens da
valência Animação de Rua a
participarem nesta aventura, que
decorreu no dia 17 de novembro, onde
tivemos a oportunidade de aprender
alguns passos de Breakdance e Hip Hop,
mexendo o nosso “esqueleto” e dando
umas boas risadas.
Agradecemos à AJAV por nos ter
proporcionado este momento de
convívio, aprendizagem e diversão. 



A ciência dos sabonetes

Fomos conhecer o Centro de Educação Ambiental de Santana!

Inicialmente, os nossos jovens assistiram a uma pequena sessão, muito
esclarecedora, sobre questões ambientais relacionadas com sustentabilidade.
De seguida, acompanharam o processo de elaboração de sabonetes com
glicerina, aroma e corante. Personalizaram umas caixas, construídas com
material reutilizado, para colocar os sabonetes, que puderam levar consigo para
casa!
No final, visitaram a zona de aquários, onde vivem imensos peixes e algumas
tartarugas.

A experiência foi muito enriquecedora e pretendemos regressar um dia para
experimentar os outros ateliers que este espaço tem para oferecer.



Projeto CONTA-ME +

 

Tendo como principal objetivo, sensibilizar os alunos para a importância da
Matemática e dos números no dia-a-dia, as fotos retratam contextos reais,
captados pelos alunos, nos quais estivessem representados números. As fotos
exprimem para além do número, traços da personalidade de cada um dos
alunos, que foram associadas também a números, através da aplicação de um
teste de personalidade online 
Ao longo dos dias em que a exposição esteve patente, os Encarregados de
Educação dos jovens que frequentam o atelier Alfanumérico, foram convidados
a visitá-la.

Em novembro, de 23 a 28, esteve patente no átrio do IAC-AÇORES, a exposição
“CONTA-ME +”. Esta exposição reuniu um espólio fotográfico, do projeto
“CONTA-ME +”, dinamizado ao longo do verão de 2022, pelo Atelier Alfanumérico
da nossa valência CDIJ-CIEV.



Diário de Bordo do CIEV 

Embarcados na última viagem do ano de 2022, ao leme do barco CDIJ-CIEV,
tripulado por verdadeiros marinheiros e guiado por destemidos comandantes,
seguimos nesta nossa aventura. 

Neste último trimestre de 2022, continuamos a fazer uns belos petiscos e a
cuidar do nosso barco nas atividades de Gestão Doméstica. Cozinhar, limpar,
arrumar, ir às compras, entre outras lides domésticas, todos os dias temos algo
novo a aprender.



A arte faz parte dos navegantes, portanto no ateliê de Criarte, os jovens deram
asas à sua criatividade e transforaram uma das nossas salas do convés num
“terror” para comemorarmos o Halloween. Também pelo Natal, decorámos
frascos para colocar bolachas, com a colaboração da nossa colega Alexandra,
dos Serviços Administrativos, que com as suas aprendizagens e talento,
conquistou os nossos jovens. 



Não poderíamos deixar o desporto de parte, para mantermos a “mente sã e o
corpo são”. Na Descoberta Aventura fomos ao ginásio e sob as instruções da
nossa Personal Trainer, não só trabalhámos nas máquinas, como também
fizemos treino funcional. Fomos para a rua e andámos de skate, trotinete,
patins, bicicletas e experimentámos um carro de esferas no Parque Urbano de
Ponta Delgada. Como esta embarcação faz paragens em vários portos,
aproveitámos para visitar e saborear um belo chá, de aroma suave e sabor
divinal na Fábrica de chá da Gorreana.



Há muitos temas a abordar durante uma viagem. Nas nossas Sessões Temáticas,
trocam-se opiniões e adquire-se conhecimento sobre diversos assuntos, como o
“cinema sem conflitos”, onde foram abordados vários temas, em curtas metragens.
Experienciar novos serviços, também faz parte desta nossa viagem. Os nossos
navegadores não devem saber só navegar, devem saber fazer um pouco de tudo,
pois são várias as tarefas a realizar por cada um deles. Visitar uma barbearia foi uma
destas experiências, porque, para estarem sempre arranjadinhos, devem cortar o
cabelo e/ou fazer a barba.



Como em todas as navegações, os momentos de partilha de informação são
essenciais. Nesta realizaram-se diversas Reuniões de Jovens, onde, para além de
informar, também recolhemos as opiniões de todos. Também se realizaram sessões
de competências pessoais e sociais – CPS, onde os navegadores aprenderam a
conhecerem-se melhor, a si, e aos outros, para todos juntos navegarmos na mesma
direção. 

Este navio deu por terminado este ano de viagem, repleto de aventuras que
culminaram em grandes descobertas, sempre ansiosos por mais desafios e
conquistas…
Cada um de nós que faz parte desta embarcação, tem o seu tempo e o seu
caminho, mas sabemos que todos juntos, conseguimos orientar-nos e chegar a um
bom porto!



O Natal no IAC - Açores

Convívio de Natal 

Depois de dois anos de interrupção, foi possível voltar a juntar utentes e
colaboradores num convívio para celebrar a época natalícia. Desta vez tivemos o
prazer de receber na nossa sede convidados muito especiais: Os jogadores do
plantel principal do Santa Clara, Paulo Eduardo e Calila, que deram autógrafos e
tiraram fotografias com os nossos utentes. 



Também foram eles a entregar a cada equipa a pista inicial do jogo de
pista que organizámos para os nossos utentes. Foi um momento muito
animado, onde as crianças e jovens tiveram oportunidade de visitar
espaços da sede a que normalmente não têm acesso, e conhecer melhor
o trabalho que é desenvolvido por todos os setores do IAC. Foram
também convidados a votar na porta decorada que mais gostaram. 
Agradecemos a enorme generosidade dos jogadores Paulo Eduardo e
Calila em  colaborarem connosco neste evento. Agradecemos à SAD e ao
Clube Desportivo Santa Clara a forma como prontamente
corresponderam ao nosso convite. 



Agradecemos também à GALP que, mais uma vez, nos apoiou oferecendo
o lanche aos nossos utentes. Um agradecimento especial também à D.
Milene, e à L.I.A.M. de Santo António, que se juntaram a nós no apoio a
este convívio. 



Aldeia de Natal

A magia do Natal chegou ao CDIJ-CIEV, com a Aldeia de Natal, projeto idealizado,
construído e realizado pelos jovens e equipa da valência. 
Com espírito natalício, todos participaram na construção dos materiais, confeção de
bolachas e decoração do imaginário da Aldeia de Natal.
Após dias de muito trabalho, eis que a Aldeia de Natal ficou pronta para receber os
nossos convidados. 



Vestidos a rigor, jovens e equipa, com um grande sorriso no rosto, receberam as
crianças da Creche e ATL Arca de Noé do Patronato de São Miguel e da CAR O
Caminho.
Com muita alegria, música e cor, as crianças desfrutaram de todos os ateliers,
onde puderam usar toda a sua imaginação e criatividade.
Foram quatro os ateliers que compuseram a nossa Aldeia de Natal, sendo eles: 
“Carta ao Pai Natal”, onde as crianças, usando a sua imaginação, escreveram e/ou
desenharam uma carta ao Pai Natal. E os nossos jovens, como ajudantes do Pai
Natal, responderam a cada criança através de carta.
“Oficina dos Embrulhos”, onde a criatividade foi posta à prova e muito bem
superada pelas crianças, que foram convidadas a decorar um saco de papel de
que iriam necessitar para o atelier seguinte.
“Doces de Natal”: já com as bolachas confecionadas pelos nossos jovens, as
crianças foram desafiadas a decorar as mesmas para posteriormente colocarem
no saco que haviam decorado. 
“História de Natal”: um dos momentos mais aguardados, a chegada do Pai Natal,
que lhes contou uma história de Natal. E claro, no final, ainda houve tempo para
tirar fotos com o Pai Natal, para mais tarde recordar.
Para a equipa, foi um orgulho enorme poder ver o trabalho dos nossos jovens
antes, durante e após a Aldeia de Natal. Estão todos de parabéns! Uma vez mais,
conseguimos, juntos, superar os objetivos traçados para esta atividade. 
Agradecemos o apoio de todos os que tornaram possível esta atividade,
tornando o Natal ainda mais mágico.
Esperamos que no próximo Natal possamos chegar ainda a mais público. 
Quem sabe? Não percam as nossas novidades...





Convívios de Natal - Animação de Rua 

Nesta quadra natalícia foram muitas as diversões para os jovens da valência
Animação de Rua.
Para além do grande convívio de Natal, que o IAC-Açores promoveu a todos os
seus utentes, os jovens da Animação de Rua também foram presenteados com
pequenos convívios, ao longo de algumas tardes, onde puderam patinar no gelo e
confraternizar com monitores e colegas.
A patinagem no gelo foi uma aventura, onde os trambolhões e as gargalhadas
mostraram ser uma constante. O tempo ajudou também a que os lanches ao ar
livre fossem, para além de deliciosos, agradáveis, proporcionando risotas ao
recordar a experiência de patinar no gelo!



Convívios de Natal - CDIJ - CIEV 

A Equipa e os jovens do CDIJ-CIEV, celebraram a quadra natalícia, com os
tradicionais almoços de Natal, e muitas aventuras.
Todos juntos confecionaram os almoços e degustaram das suas belas iguarias.
Abriram os presentes e foram patinar à Pista de Gelo, com algumas quedas, muita
diversão e satisfação.
Todos juntos confecionaram os almoços e degustaram das suas belas iguarias.
Abriram os presentes e foram patinar à Pista de Gelo, com algumas quedas, muita
diversão e satisfação.
Também visitaram alguns presépios expostos por toda a ilha.

 Foram dias inesquecíveis, cheios de amor, alegria e confraternização.



Banco Solidário da Criança

O Banco Solidário da Criança é um serviço que foi criado em 2016 e integra a
valência S.O.S. Criança. Surgiu da emergência de novas bolsas de pobreza
vivenciadas em toda a Região, revelando situações de verdadeira precariedade em
que muitas crianças e jovens estavam envolvidos por força das circunstâncias
sociais e económicas. 
Neste contexto, e considerando os princípios que norteiam a missão do IAC-
Açores, o objetivo do serviço é o de proporcionar respostas de emergência a
situações de carência que estejam a ser vivenciadas por crianças e jovens, através
da distribuição de artigos e bens de primeira necessidade. 
O Banco Solidário da Criança recebe donativos de vestuário, calçado, material
escolar, artigos de puericultura, artigos de higiene, brinquedos, etc,



Centro de Documentação e
Comunicação - CDC

O Centro de Documentação e Comunicação (CDC) é um serviço do IAC-Açores que
agrega toda a estratégia comunicacional da instituição, tanto ao nível do marketing
social (divulgação das suas ações, angariação de fundos, de donativos, de voluntários,
etc), como ao nível da informação e sensibilização da comunidade para assuntos
relacionados com a Infância e Juventude e que o IAC-Açores entenda priorizar na sua
ação junto do público em geral. 
O CDC agrega também o sector do arquivo e documentação, onde está disponível o
espólio documental do IAC-Açores.
Ao longo do ano de 2022, o CDC desenvolveu várias ações, nomeadamente a criação do
novo site institucional, www.iacacores.org, e a publicação trimestral da newsletter, que
reúne o trabalho realizado pelas valências/ serviços do IAC-Açores.
As redes sociais, nomeadamente o facebook institucional e o instagram da valência SOS-
Criança, também são meios de comunicação utilizados para alcançar um maior número
e mais diversificado de público.
Organizou também o 1º Encontro “De Direito em Direito”, com especial atenção ao
Direito de Brincar e que ocorreu em março. Esta iniciativa enquadrou-se na Campanha
de Promoção do Direito de Brincar, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta
Delgada, tendo resultado numa primeira ação, a publicação do Roteiro Lúdico, que se
encontra disponível no site da referida Câmara.
Em 2023, esperamos continuar a desenvolver ações que promovam os Direitos da
Criança e a disseminá-las enquanto boas práticas realizadas no âmbito do trabalho de
intervenção social do IAC-Açores.

http://www.iacacores.org/


Site 

Facebook

Instagram SOS Criança

Newsletter

Roteiro dos espaços lúdicos

1º Encontro 
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Como apoiar o IAC - Açores

 
 

Telefone: 
296 301 360

 
 
 

 

Morada: Caminho da Levada ER  nº 170 9500-079  Ponta Delgada

Rede Social:
          

Para mais informações:

O IAC-Açores é uma pessoa coletiva de utilidade pública, pelo que os
donativos que lhe forem concedidos enquadram-se nos Artigos 62º e 63º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais e são considerados custos ou perdas de
exercício, pois destinam-se a custear o apoio à infância.

Pode fazer um donativo através: 

Transferência bancária: IBAN: PT50 0018 0008 06869910020 78

Espécie: Através do serviço Banco Solidário da Criança, com a doação de
produtos de puericultura e produtos destinados a criança/jovem
(vestuário, calçado, brinquedos, material escolar, entre outros).

Serviço: Doado por empresas no âmbito da sua atividade.

Para acesso ao seu recibo, contactar os Serviços Administrativos do IAC-
Açores.

 Site:
          www.iacacores.org

https://www.facebook.com/iacacores
https://www.iacacores.org/

