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Editorial

Instituto de Apoio à Criança - Açores

Nesta edição da nossa newsletter, e a propósito do mês da prevenção dos
maus tratos na infância, destacamos a importância da sensibilização da
comunidade para este tema, e para a importância do compromisso de todos
na redução deste flagelo do qual são vítimas muitas crianças. 
Destacamos também as iniciativas desenvolvidas em torno das
comemorações do Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho. Este ano,
o IAC-Açores desafiou os jovens de todos os CDIJ da Região, a refletir sobre o
tema e a expressar a sua opinião de forma criativa e artística. O resultado foi
a composição de um puzzle gigante na fachada da nossa sede. Estivemos
também junto das crianças do concelho de Ponta Delgada, através da nossa
valência SOS-Criança, divulgando os seus direitos, e sensibilizando-as para
serem proativas na procura de ajuda e na denúncia de situações que possam
por em causa os seus Direitos, através dos nossos serviços disponíveis da
Linha SOS-Criança. 
Mas este trimestre foi também altura de voltarmos a abrir as portas às
atividades ao ar livre, disfrutando do despertar da primavera para
proporcionar momentos de lazer, de proximidade, e de aprendizagem, com
os nossos adolescentes e jovens. 
 

Equipa do Centro de Documentação e Informação



Notícias do IAC - Açores

Aventuras nas férias de Páscoa

Durante as férias de Páscoa, a valência Animação de Rua realizou inúmeras
atividades de exterior!
Não só desfrutamos de uns banhos quentinhos na Caldeira Velha e visitamos
o Centro de Interpretação daquela reserva, como fizemos almoços convívio,
nos quais os jovens mostraram ser uns ótimos ajudantes na grelha! Após os
almoços, fizemos alguns jogos, para miúdos e graúdos, no parque de
merendas da Ribeirinha.
Foram vários os momentos de descontração, onde a boa disposição e partilha
estiveram sempre presentes!
Agora estamos ansiosos pelas surpresas que as férias de verão nos vão
trazer!...



Mãos à obra!...
Reparação de bicicletas

 

No mês de maio, com a colaboração do Clube Kairós, os jovens da Animação
de Rua repararam algumas das nossas bicicletas, que já necessitavam de uma
“mãozinha”.
O clube em questão deu-nos a oportunidade de utilizar o seu espaço de
oficina e todas as ferramentas necessárias para a reparação, para além de
acompanhamento pesonalizado!
Obrigada ao Clube Kairós e, em especial, ao Ruben pela partilha de
conhecimentos e simpatia ao longo de todo o processo!



"Sermos o que quisermos desde que felizes...”, foi este o mote para o nosso
projeto. Através da construção de um mega puzzle, enquadrado na
celebração do Dia Mundial da Criança, quisemos mostrar ao mundo o que é
ser criança, para os nossos jovens. Lançámos a reflexão junto dos nossos
jovens e convidámos todos os CDIJ que fazem parte da Rede Regional de
Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil dos Açores a participar no
projeto.

Projeto "Ser Criança É..."

 



No início do mês de maio os nossos jovens percorreram todos os CDIJ
participantes, distribuindo a cada um uma peça do puzzle. Os das outras ilhas
também não ficaram esquecidos, através dos CTT! Cada CDIJ foi desafiado a
ilustrar a peça do puzzle de acordo com o tema do projeto. 
Na montra principal da nossa sede, ao longo do mês de maio, foi montado o
esqueleto do puzzle, e o espaço de cada peça por preencher foi ilustrado
com pontos de interrogação. No dia 25, o mistério começou a ser
desvendado com a colocação, pelos nossos jovens, da primeira peça, feita
pelo CDIJ-CIEV. Assim inaugurávamos o tão desejado puzzle.
A partir deste dia, tivemos  a honra de receber os outros CDIJ que
participaram na atividade, e que vieram  colocar a sua peça no puzzle e
conhecer a nossa Valência.



Chegado o grande dia, 1 de junho – Dia Mundial da Criança, o puzzle ficou
completo com a colocação das suas duas últimas peças, uma elaborada pelos
nossos jovens com os dizeres “1 de junho”, e por último, a peça onde todos os
que participaram no projeto deixaram a sua assinatura. 

 

O CDIJ-CIEV agradece, em nome dos seus jovens, a todos os que direta ou
indiretamente tornaram possível esta partilha. Como disse uma técnica que
nos visitou “O puzzle realmente acabou por refletir a realidade CDIJ- todos
diferentes com um objetivo comum”.
OBRIGADO: CDIJ APADIF, CDIJ CASA, CDIJ Novos Rumos, CDIJ Mosaico, CDIJ
Pedra Segura, CDIJ Perkursos, CDIJ Porto Seguro e CDIJ Trevo.



Brincar é uma das atividades mais importantes para a criança, pois permite
tomar conhecimento do mundo e do meio que a rodeia, desenvolver as
capacidades auditivas, visuais e sensório-motoras, facilitar o processo de
socialização da criança. Por outro lado, através do brincar, a criança também
desenvolve as suas capacidades intelectuais, criatividade, imaginação, sentido
figurativo e representativo. Brincar é um direito fundamental da Criança, de
acordo com a Convenção Sobre os Direitos da Criança.
O Dia Internacional do Brincar, criado durante a 8ª Conferência Internacional
de Ludotecas em Tóquio, no ano de 1999, é assinalado no dia 28 de maio. 

Cantinho da Diversão

 

Com o objetivo de comemorar este dia tão especial, e com a finalidade de
promover a atividade lúdica junto das crianças e jovens do IAC-Açores, a
valência Animação de Rua realizou, nas tardes dos dias 27 de maio, 30 de
maio e 1 de junho, um atelier de construção de brinquedos e dinamização de
jogos.



Toda a preparação deste “cantinho mágico” teve a preciosa colaboração dos
jovens da valência Animação de Rua. Sem eles, a organização do atelier seria
muito mais difícil! Nos dias das dinamizações, entre sapinhos comilões,
campos de minibasquetebol, gincanas e muitas outras diversões, contámos
com a presença e boa disposição dos jovens da valência Animação de Rua e
do CDIJ CIEV!



Ateliê Experiência Ativa
 

A valência CDIJ – CIEV do Instituto de Apoio à Criança - Açores visa promover a
inclusão social de jovens em risco com idades compreendidas entre os 15 e
os 21 anos de idade.
O nosso trabalho de intervenção social tem tido resultados positivos,
alcançados com a colaboração ativa e participativa da nossa comunidade. 
Neste sentido, a valência, através do atelier Experiência Ativa, promove a
realização de visitas de estudo a várias entidades públicas e privadas, de
modo a apresentar a estrutura e dinâmica dos diversos serviços/profissões
existentes bem como a articulação entre eles. 

Ao longo das visitas de estudo, é valorizado o trabalho em equipa, a igualdade
de género no trabalho, os direitos e deveres do empregado/empregador, o
empreendedorismo, entre outras competências necessárias à integração no
mercado de trabalho.
A salientar que nas visitas de estudo é promovido o despiste vocacional,
através da observação do desempenho das tarefas relacionadas com cada
profissão, facilitando, deste modo, a escolha da área de interesse profissional
bem como a integração formativa/profissional dos jovens que
acompanhamos.
Obrigada a todos os Parceiros que nos acolheram!



Os Exploradores...
Visita Jardim Botânico José do Canto

 

Foi possível visualizar uma diversidade de espécies de plantas originárias de
vários pontos do globo.
A visita foi, sem dúvida, bastante enriquecedora para os jovens e equipa
técnica, pois estar em contato com a natureza, além de ajudar na nossa saúde
física e mental, é também um fator essencial para a promoção de hábitos de
vida saudáveis.

A Valência Animação de Rua realizou, no passado mês de abril, uma visita de
estudo com os seus jovens ao jardim José do Canto em Ponta Delgada.
O jardim botânico José do Canto é uma propriedade datada do século XIX,
que possui cerca de 6 mil espécies de plantas, numa área de 5,8 hectares. 



A nossa viagem continua, e neste segundo trimestre de 2022 são muitas as
aventuras que temos para contar. 
Preparados…?

Diário de Bordo CDIJ-CIEV
2º Trimestre de 2022

No Atelier Criarte, dedicamos o mês de abril à elaboração da nossa montra de
Páscoa. Construímos um coelho em pneus, cenouras e muitos mais adereços
alusivos à época festiva. Mas não ficamos por aqui quanto aos festejos, os
nossos jovens confecionaram folares e ainda um lanche com as iguarias
típicas desta época.  



Neste segundo trimestre, a atividade física esteve bem presente na nossa
viagem. Foi dada a oportunidade aos nossos jovens de experimentar diversos
desportos, tais como Ténis, Boxe, Kickboxing, BTT e ainda ir a um Ginásio.
Muitas destas atividades foram propostas e planeadas pelos nossos jovens. 



Esta viagem não se faz só de suor, também houve momentos de relaxamento
na Caldeira Velha, onde no meio da natureza é possível tomar um banho em
águas quentes. Também no meio da natureza, mas mais a sul, na Reserva
Natural da Macela, fomos fazer um Picnic e desfrutar da nossa fauna e flora
tão presente neste espaço.

Já a terminar o trimestre, recebemos um convite da Decathlon, para
participarmos no “Dia da Fundação da Decathlon”. Uma tarde onde o desporto
reinou! Os nossos jovens puderam experimentar arco e flecha, pular em
trampolins gigantes, ping-pong, jogos tradicionais e o tão famoso futebol.
Falando em futebol, também recebemos o convite do CDIJ CASA para
participar no Futebol de Rua Edição 2022. Embora não sendo possível levar
uma equipa a jogo, isto não nos impediu de marcar presença e apoiar as
equipas das Instituições que estavam em competição



Abril -  Mês da Prevenção dos Maus
Tratos na Infância

Apesar da evolução dos tempos, ainda urge falar e agir em relação aos maus
tratos na infância, que se desdobram em diferentes tipos, formas e meios e
que acentuam o seu impacto e a necessidade da intervenção da sociedade na
proteção das crianças, pela vulnerabilidade a que elas estão sujeitas. 
O mês de abril, mês da consciencialização desse flagelo, relembra-nos o longo
caminho que ainda temos a percorrer na prevenção, promoção e proteção
dos direitos das crianças e, portanto, na mudança de paradigma em relação
ao modo como encaramos as crianças. Ainda que possam acontecer durante
um curto período de tempo, os maus tratos deixam marcas no
desenvolvimento das crianças, que se repercutem ao longo da sua vida e
podem traduzir-se em depressão, agressividade, abuso de substâncias
psicoativas, problemas de saúde e infelicidade. 

Para que o preceito legal seja cumprido, não podemos ficar indiferentes e
devemos dar uso aos meios legais que temos ao nosso dispor para denunciar
o que conhecemos. Afinal, trata-se de uma responsabilidade partilhada por
todos e da qual o Instituto de Apoio à Criança – Açores faz parte,
disponibilizando para isso vários serviços de entre os quais destaca a Linha
S.O.S. Criança-Açores, de âmbito regional, que visa apoiar, orientar e acima de
tudo dar voz a quem precisa ser ouvido, não apenas visto, no cumprimento do
direito que lhes assiste, o direito à participação. 



A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em parceria com o Instituto de Apoio
à Criança – Açores, lançou o Roteiro Lúdico do concelho de Ponta Delgada, na
sua primeira versão.
Trata-se de uma compilação com informações sobre todos os espaços
lúdicos existentes no concelho de Ponta Delgada, disponível para munícipes e
visitantes.
Esta é uma iniciativa que se enquadrada na Campanha de Promoção do
Direito de Brincar, que foi objeto recente de um protocolo celebrado entre as
duas entidades tendo como principal objetivo tornar o município ainda mais
amigo das crianças, permitindo que as mesmas tenham mais oferta de
espaços para brincar em segurança e que se desenvolvam mais iniciativas
que promovam a brincadeira e o jogo, como uma atividade central no
desenvolvimento das crianças.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada disponibilizou este roteiro no seu
portal, em https://www.cmpontadelgada.pt/pages/1291, e nos quiosques
digitais espalhados pela cidade e facultou um webmap com a localização
destes espaços. Este Roteiro é um documento que se prevê estar em
permanente atualização.

Roteiro Lúdico do Concelho de 
Ponta Delgada

Os Nossos Parceiros



O IAC nas Comemorações do Dia
Mundial da Criança, em Ponta Delgada

O IAC-Açores marcou presença nas comemorações do Dia Mundial da
Criança, que tiveram lugar em Ponta Delgada, no dia 1 de junho, a convite da
Câmara Municipal de Ponta Delgada. 
A nossa presença deu destaque à valência SOS-Criança, através da
divulgação da Linha SOS-Criança, como forma de dar voz à Criança e de estar
ao seu dispor para aconselhamento ou denúncia de situações que ponham
em causa os seus Direitos.
Através do jogo e da brincadeira, as muitas dezenas de crianças que
visitaram o nosso espaço, puderam relembrar e serem elucidadas acerca
dos seus Direitos, de forma lúdica e pedagógica. 
Obrigada a todos os que participaram e visitaram o nosso espaço!



O Meu Estágio no IAC-Açores

 
Se me pedissem para descrever a minha experiência no CDIJ-CIEV em uma única
palavra, confesso que seria difícil escolher uma que abrangesse todas as
experiências e lindas memórias que retirei deste início do meu percurso
profissional. 
Para além de ter sido muito bem acolhida por toda a equipa do IAC-Açores, pelos
colegas de valência e pelos jovens, ainda pude sentir que cada um dos meus
colegas teve o cuidado e carinho de me transmitir o máximo de conhecimento
possível. Foi um percurso inteiro guiado por muita atenciosidade e carinho, onde
consegui descobrir mais sobre mim e do meu amor pela psicologia comunitária.
O percurso ainda é longo e o trabalho extenso, mas jamais me esquecerei deste
frutífero começo e das ricas aprendizagens que retirei para a minha vida
profissional e pessoal. E agora, só torço que no futuro possamos trabalhar juntos
outra vez, como colegas ou como parceiros de projetos, pois vou sentir saudades,
sem dúvida nenhuma, de trabalhar nesta casa.
Por fim, só tenho a agradecer à Helena Benjamim, pelo seu apoio e orientação. E a
todos os colegas do CDIJ-CIEV por estes meses inesquecíveis que passamos juntos, e
agradecer ao IAC-Açores, por me ter aberto esta porta espetacular. 

Monique Dias
Estagiária do Mestrado de Psicologia Comunitária (ISCTE) 
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E-mail:
iacacores@gmail.com

 
 

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/

