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Editorial

Esta edição da nossa newsletter é dedicada às atividades de verão
realizadas pelas valências. É uma altura no ano em que se privilegiam
as experiências e vivências ao ar livre, numa abordagem mais lúdica e
que propicia o reforço das relações que se estabelecem entre as
nossas equipas e os adolescentes e jovens que acompanham.
O programa de verão é também uma boa oportunidade para
promover uma maior proximidade dos nossos utentes com a
comunidade, não só através de iniciativas culturais, mas também ao
nível da cooperação e do intercâmbio com parceiros, sempre numa
ótica de promoção da cidadania e dos valores.
É também neste tempo estival que se faz o balanço do ano letivo
terminado, e em que se procura reforçar a motivação para novos
começos.
É com particular satisfação que recebemos os testemunhos de alguns
dos adolescentes com quem trabalhamos, que nos dão sinal de que
estamos juntos, de mãos dadas, no caminho certo, e é desta forma,
que enfrentaremos os novos desafios.

Equipa do Centro de Documentação e Comunicação

Notícias do IAC - Açores
Atividades de Verão estiveram ao
rubro na Animação de Rua

Durante os meses de julho e agosto, os jovens da valência Animação
de Rua andaram ao rubro com tantas atividades!
Entre canoagem, banhos nas nossas magníficas piscinas, visitas de
estudo, jogos de exterior, almoços convívio e passeios em geral, a boa
disposição e animação foram uma constante entre os participantes nas
atividades.

Estas atividades proporcionaram o fortalecimento da coesão de grupo,
a sensibilização para uma alimentação saudável, a importância da
adequação social, o respeito pela natureza, através de novas
experiências e sempre num contexto de descontração e boa
disposição.

Deixamos um sincero agradecimento às Entidades que colaboraram
com a nossa valência, tornando estes momentos possíveis. Foram elas
a Cresaçor, a Câmara Municipal de Lagoa e a Câmara Municipal de
Ribeira Grande.

Diário de Bordo
Verão CDIJ-CIEV 2022

As atividades de verão 2022 da valência CDIJ-CIEV, foram uma
verdadeira aventura recheada de novas descobertas.
A aventura começou no mês de julho nas Sete Cidades. Andámos
sobre a lagoa, como quem diz, andar de canoa. A norte da ilha fomos
degustar os fantásticos chás nas Fábricas de Chá do Porto Formoso e
Gorreana, e também realizamos uma atividade enriquecedora, no
âmbito da promoção da inclusão, em parceria com a Associação de
Paralisia Cerebral de São Miguel. Continuando a nossa aventura,
fomos à descoberta do Parque da Grená, e que aventura!

Mas não ficamos por aqui. Com a chegada do mês de agosto, os
desafios continuaram com uma viagem de barco até ao Ilhéu de Vila
Franca do Campo. No centro da ilha, mais precisamente no Vale das
Furnas, fomos até à Mata/Jardim José do Canto, um verdadeiro paraíso
na Terra. Os desportos radicais também não faltaram, numa visita aos
Bombeiros da Povoação, realizámos uma atividade de rappel, e, mesmo
com alguns medos, os nossos jovens superaram com distinção mais
este desafio.

Em setembro, os jovens tiveram a oportunidade de experienciar uma
das suas maiores aventuras das férias, whale watching. A atividade que
marcou o encerramento do programa de verão e reuniu jovens e toda
a equipa, foi um mega jogo de paintball no Parque Aventura, um
passeio e almoço nas Sete Cidades, no Restaurante São Nicolau e,
como não poderia deixar de ser, terminamos a avaliação das atividades
de verão CDIJ-CIEV 2022, através do jogo “5 Sentidos”.

Não poderíamos despedirmo-nos deste verão sem vos contar que
também fomos jogar bowling e snooker, fizemos almoços ao ar livre,
realizamos churrascos e ainda fomos a banhos nas fantásticas praias,
piscinas e poços que temos em toda a nossa ilha.

Se tivéssemos que dar um nome a este verão possivelmente seria “A
Verdadeira Aventura da Rosa dos Ventos”.
O nosso agradecimento a todos os parceiros que tornaram possíveis
todas as nossas atividades, possibilitando assim aos nossos jovens
experiências novas e enriquecedoras.
OBRIGADO!

Colaboração com EPROSEC

No passado dia 13 de julho, alguns jovens da valência Animação de
Rua tiveram o prazer de colaborar na atividade prática da Prova de
Aptidão Profissional (PAP) da aluna da EPROSEC, do curso de
Animação Sociocultural, Inês Medeiros Faustino.

O CDIJ-CIEV agradece, em nome dos seus jovens, a todos os que direta ou
indireta

Durante a atividade, foram desenvolvidos jogos tradicionais e de
expressão plástica, tais como um percurso com colher na boca, corrida
de sacas, pintura em 2 dimensões, pintura às cegas, entre outros. Foi
uma manhã muito bem passada e divertida!
Muito obrigada à Inês e à EPROSEC pelo convite e por nos receberem
de uma forma tão carinhosa!

Peddy Paper Ambiental

Alguns dos jovens da valência Animação de Rua participaram num
Peddy Paper Ambiental, organizado pela equipa e realizado na Reserva
Florestal do Pinhal da Paz.
Este jogo foi composto por algumas perguntas e tarefas a cumprir,
relacionadas com o respeito pelo ambiente e com o objetivo principal
de fomentar valores ecológicos através do lúdico.
Todos os participantes foram vencedores por terem conseguido
cumprir as tarefas propostas e, principalmente, pela dedicação e
seriedade com que encararam este tema tão importante. Parabéns a
todos!

Testemunhos Animação de Rua
Atividades de Verão

Alguns dos jovens da Animação de Rua foram desafiados a dar o seu
testemunho relativamente às atividades de verão!
O resultado está aqui... :)
“As atividades são sempre
muito interessantes e dão-nos
a conhecer coisas novas.
Neste verão a atividade que
mais gostei foi de ir à Caloura
porque nunca tinha lá estado
e gostei de conhecer um sítio
novo. Eu gosto muito dos
animadores, pois são ótimas
pessoas e bons trabalhadores.
Gostava muito de ir viajar com
a equipa e com os meus
colegas das atividades, para
qualquer sítio!”
Matilde Soares

“As atividades são boas porque aliviamme do stress. Gostei de todas este verão.
A equipa é muito boa e ajuda a gente
quando precisamos. O que mudava era
poder ter atividades mais vezes e
também gostava muito de andar a cavalo
e ver golfinhos.”
Mariana Puim

Testemunhos Animação de Rua
Atividades de Verão

“As atividades da Animação de Rua são
boas e não são chatas. Neste verão gostei
de todas as atividades porque foram todas
especiais. A equipa é simpática e eu
gostava de voltar a andar de bicicleta e
fazer trilhos longos.”
André Puim

Como apoiar o IAC - Açores

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 IACAçores.
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