
Newsletter

Janeiro|2022|Nº 1| Trimensal

Editorial

Instituto de Apoio à Criança - Açores
 

O Instituto de Apoio à Criança – Açores, é uma instituição privada de
solidariedade social, criada em 1993, e que tem como missão a defesa e
promoção dos Direitos da Criança.
Numa altura em que a estratégia comunicacional das organizações se passou
a processar, em larga escala, através da internet e das redes sociais, o IAC-
Açores apostou no reforço da sua presença nesses meios, garantindo não só
uma melhor informação e divulgação do trabalho que desenvolve junto de
crianças, jovens, famílias, mas também uma maior sensibilização da
comunidade para assuntos relacionados com a Infância e Juventude que
possam contribuir para um melhor entendimento e concretização dos Direitos
da Criança.
Na prossecução desses objetivos, o IAC-Açores tem o prazer de apresentar a
primeira edição da sua newsletter digital, que terá uma regularidade trimestral,
e que irá informar o publico em geral acerca das principais atividades
desenvolvidas no trimestre de referência, bem como divulgar as iniciativa e
eventos a desenvolver. Dará também destaque a todos os que, de alguma
forma contribuem para a concretização da nossa missão, desde entidades
parceiras e mecenas aos voluntários.
A newsletter do IAC-Açores pautar-se-á por um compromisso de rigor e ética
na informação e de respeito pelos mais variados intervenientes, tendo por
base princípios de igualdade, não discriminação, pautando-se pelos princípios
e valores consagrados na Convenção Sobre os Direitos da Criança.
A sua divulgação será feita em formato digital, através de email. Estará também
disponível no nosso site.

A Direção



Notícias do IAC - Açores

Exposição “Jovens Criativos”

 Esteve patente, no “Corredor das Artes”, da valência Animação de Rua, a
exposição “Jovens Criativos”. A mostra artística, que esteve disponível
entre o dia 18 de outubro e 26 de novembro, foi composta por alguns
artigos elaborados pelos utentes  da valência, aquando das atividades de
expressão plástica. Esta exposição teve o objetivo principal de valorizar as
capacidades artísticas e dedicação dos adolescentes acompanhados pela
valência. 



Projeto WITCHY - A Bruxinha Encantada

No passado dia 26 de outubro, a valência Centro de Desenvolvimento e
Inclusão Juvenil - Centro de Interação e Educação Vivencial (CDIJ-CIEV), no
âmbito da tradição norte americana de Halloween, doou uma Bruxinha,
elaborada pelas jovens que frequentam Inglês no atelier Alfanumérico ao
Gabinete de Psicologia da valência SOS-Criança.
A Bruxinha, ao invés de assustar, veio oferecer superpoderes e um rebuçado, a
cada criança que passe pelo Gabinete de Psicologia, reforçando a sua
passagem pelo mesmo.
Às jovens do CDIJ-CIEV, foi reforçada a importância da Linguagem e
Comunicação, e da Língua Inglesa nos dias de hoje, tanto como dado a
conhecer a valência do SOS-Criança, do qual faz parte o Gabinete de
Psicologia.
Gratas a todos os que estiveram envolvidos neste projeto!



A partir do mês de novembro a equipa da valência Animação de Rua deu
início à dinamização das sessões “Educar para Valores e para a Cidadania”,
junto de duas turmas de ensino adaptado da Escola Secundária das
Laranjeiras.
Este projeto tem como finalidade contribuir para o sucesso escolar dos
alunos e para o sentido de pertença e inclusão social, favorecendo a sua
integração e promovendo a Cidadania ativa.
O projeto concretiza-se através da realização de sessões, com vista ao
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, através das quais se
pretende promover o auto e hétero-conhecimento, incutir o respeito
pelos colegas e professores, trabalhar a coesão de grupo, promover a
comunicação assertiva, fomentar a adequação social e incutir a
responsabilidade pelo percurso escolar.
As dinâmicas de grupo são a metodologia utilizada ao longo das sessões e
são colocadas em prática por dois elementos da equipa, semanalmente,
durante 45 minutos. 

“Educar para Valores e para a Cidadania”



Projeto "Nota Positiva"

No dia 27 de outubro foi dado início à II
edição do projeto “Nota Positiva”, promovido
pela valência Animação de Rua. Este projeto
consiste na disponibilização gratuita de
apoio ao estudo aos utentes da valência, no
esclarecimento de dúvidas e apoio na
realização de tarefas escolares: revisão de
conteúdos lecionados, realização de fichas
de trabalho/trabalhos de casa, elaboração de
trabalhos individuais ou grupo, realização de
sessões de leitura e produção de textos.

O apoio ao estudo é feito por voluntários,
devidamente habilitados.
Este projeto é desenvolvido  em parceria
com o Centro Social e Paroquial de São
Roque (através da cedência do espaço) e,
atualmente, conta com o apoio da Bruna
Freitas, finalista da licenciatura em Educação
Básica da Universidade dos Açores.



Dia Mundial da Igualdade

No passado dia 26 de outubro, o Instituto de Apoio à Criança - Açores e a
Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos
Açores realizaram um intercâmbio, junto dos utentes das valências Centro
de Atividades Ocupacionais (CAO) e CDIJ-CIEV, no âmbito da comemoração
do Dia Municipal da Igualdade. Neste intercâmbio foi promovido um
atelier de expressão plástica, onde cada utente expressou os seus
sentimentos e pensamentos, em relação à temática da Igualdade – O
Respeito pela Diferença, através da arte, nomeadamente por via da
pintura em tela. 
A interajuda, o respeito e a partilha de vivências entre os utentes das
instituições foi notória em cada momento da atividade! Obrigado!

 



Campanha "Pijama Solidário"

Neste Natal, o nosso Banco Solidário da Criança lançou esta campanha, com o objetivo
de presentear os nosso utentes com um pijama, não só como forma de colmatar uma
necessidade básica, mas também simbolizando o afeto, o amparo e a união de todos.
Neste sentido, apelámos ao contributo de várias empresas da comunidade, que
prontamente, se associaram a esta campanha, oferecendo os pijamas necessários e
até mesmo superando os pedidos feitos. Mais uma vez, testemunhamos a
solidariedade e sentido de responsabilidade partilhada dos empresários e seus
colaboradores e o carinho que colocaram na preparação destas ofertas. 

Deixamos aqui o nosso agradecimento público aos associados da VerdeGolf; à Insco -
Grupo Bensaúde; à Finançor e à Casa Batista. Todos os pijamas foram entregues aos
seus destinatários, bem a tempo do Natal! A todos o nosso MUITO OBRIGADO!



O Natal no IAC - Açores

 O ESPÍRITO DE NATAL CHEGOU AO IAC-AÇORES!

No passado dia 30 de novembro, estivemos a preparar a nossa sede para acolher
o espírito de Natal! Este ano a nossa decoração teve como elementos centrais os
dois presentes que gostaríamos de oferecer a todas as crianças: um coração (a
simbolizar o amor, a família, e os laços afetivos) e o globo terrestre (a simbolizar a
união entre os povos, a igualdade e a solidariedade).



CONVÍVIO DE NATAL

No passado dia 13 de dezembro reunimo-nos, em convívio, no IAC-Açores, para a
elaboração dos cabazes de Natal para oferecer às famílias dos nossos utentes.
Em tempo de pandemia, foi a forma que encontrámos para simbolizar o desejo
de Boas Festas de toda a equipa IAC-Açores! Mais uma vez contámos com o apoio
da GALP que patrocinou a aquisição dos cabazes. O nosso bem-haja!



Diário de Bordo do CDIJ - CIEV

O último trimestre do ano de 2021 poderia ser traduzido numa espécie de Diário
de Bordo, pois foram inúmeras as atividades realizadas na nossa valência CDIJ-
CIEV. 
Uma valência que abarca jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 21
anos, onde procuramos proporcionar experiências e desafios novos todos os
dias.

Cada atividade desenvolvida tem como objetivo o conhecimento, a aventura, o
lazer e a diversão. De forma lúdica, damos a oportunidade aos jovens de um
maior conhecimento e de novas experiências. 



Tendo em conta o acima descrito, fomos descobrir o mundo debaixo da
terra numa visita à Gruta do Carvão, investigar o nosso passado através
de um peddy papper no Museu Carlos Machado e numa visita às Olarias
de Vila Franca do Campo, mas não ficamos por aqui, pisamos terra firme e
realizamos uma aulas de Golf, Futebol e Andebol.

É também nossa preocupação dar
experiências ativas aos nossos jovens, através
de visitas a Empresas, Instituições e/ou
Associações, possíveis locais de emprego.
Nestas visitas, muitas vezes, os jovens
descobrem vocações escondidas e por este
motivo fomos visitar a ARRISCA-Carpintaria,
ARRISCA-Cerâmica e o Canil Municipal da
Ribeira Grande.



As datas festivas não passam em branco na Valência CDIJ-CIEV. O Halloween foi bem
assustador, com a decoração de abóboras e uma refeição alusiva à data festiva. Em
novembro, o S. Martinho esteve bem presente com as tradicionais castanhas quentes
e boas. Ainda neste mês, comemorámos o thanksgiving, um trabalho realizado nos
ateliês de Alfanumérico e Gestão Doméstica, que após dar a conhecer aos nossos
jovens a tradição Americana, os mesmos confecionaram o prato típico deste dia, o
peru. 

Dezembro chegou, e com ele o Natal. Neste mês os jovens decoraram toda a valência
com adereços feitos por eles no ateliê Criarte. Visitamos o Mercadinho de Natal de
Ponta Delgada e ainda na semana que antecedeu o grande dia, foram confecionados
os almoços de Natal com direito a presentes oferecidos por empresas, que apoiaram
a nossa Instituição através do programa Pijama Solidário.
O nosso muito obrigado a todos os que tornaram possível esta viagem. 

Continua...



Os nossos parceiros

Parceria com a Associação de Juventude
Aprender a Viver

Após alguns contactos entre a valência Animação de Rua (AR) e a
Associação de Juventude Aprender a Viver (AJAV) foi realizada uma visita à
sua sede, onde foram dados a conhecer  os projetos e funcionamento da
associação. Destes contactos resultou uma parceria entre as duas
instituições, com a integração de alguns utentes da AR nas atividades do
projeto Inclus’ARTE, realizadas por esta associação. A AJAV é uma
associação juvenil que tem como missão, entre outras, a ocupação dos
tempos livres dos jovens, através de iniciativas ligadas ao ambiente, à
cultura, ao desporto ou ao património natural e construído, bem como a
intervenção ao nível do acompanhamento psicológico e social.



Campanha de Promoção do Direito de
Brincar

No passado dia 30 de novembro,  foi divulgada publicamente, através de nota de
imprensa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a parceria entre o Instituto de
Apoio à Criança – Açores e a Câmara Municipal de Ponta Delgada, divulgando a
Campanha de Promoção do Direito de Brincar.
O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento
Cabral, na sequência de uma audiência com Melinda Caetano, Vogal da Direção
do IAC Açores, e Ana Vieira, Secretária Geral da instituição, e onde também
esteve presente a Vereadora do Desenvolvimento Social, Cristina Canto Tavares.
Esta campanha visa o desenvolvimento de uma identidade lúdica coletiva que
promova o tempo e o espaço para brincar, na família e na comunidade. Terá
como foco a transformação do município, tornando-o 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. Em termos
de ações, está prevista a criação do “Roteiro Lúdico”/“Ludo-guia”, com o
levantamento de todos os espaços lúdicos existentes; e a realização de um
Seminário/Webinar para lançar a reflexão sobre este assunto, identificando a
importância da brincadeira e do jogo para o desenvolvimento da criança e para o
seu bem-estar psicológico e emocional.



Eu, Bruna Cabral Freitas, estou a terminar a minha Licenciatura em Educação Básica na
Universidade dos Açores, para que no futuro me torne professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Tenho 21 anos e desde tenra idade procurei fazer o bem e ajudar o próximo, sempre como um ato
voluntário.
Assim sendo, como cidadã ativa, dediquei grande parte da minha vida (2006-2019) à experiência
escutista, o que me permitiu desenvolver várias capacidades, nomeadamente o espírito de equipa,
a liderança, a capacidade de dialogar, interagir e trabalhar com diferentes faixas etárias. Para além
disto, foi com o movimento escutista que iniciei a minha prática de voluntária e desde aí nunca mais
parei. Orgulha-me dizer que foi com o Agrupamento 646-Feteiras que aprendi a crescer e ser quem
sou hoje.
Enquanto estudante universitária, tive o cuidado de fazer várias formações nas áreas da educação,
de forma a desenvolver tanto as minhas capacidades profissionais como pessoais. Desta forma,
considero ser uma pessoa que gosta de enfrentar novos desafios e que gosta de se sentir útil e
praticar o bem comum. E como nada acontece por acaso surgiu a oportunidade de me voluntariar
nesta instituição. E porquê esta vontade de me voluntariar!? Na verdade, na minha vida sempre fiz
de tudo um pouco, mas faltava algo que ainda não tinha feito, que era apoiar as crianças nas suas
dificuldades escolares, respeitando a sua idade e o seu ano escolar.
Ao imaginar a oportunidade de vir a colaborar com a IAC-Açores, fiquei sensibilizada porque é uma
instituição que acolhe crianças de várias faixas etárias que realmente precisam de ajuda e
trabalham o desenvolvimento da criança, defendendo os seus direitos em diversas áreas,
nomeadamente a educação, a saúde, a justiça, a segurança social e a qualificação profissional.
Para mim a melhor definição que esclarece o que é ser voluntário é o da Organização das Nações
Unidas presente no art.º 2.º da Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro:
É o conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por
pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos
indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas
ou privadas.
Como futura professora posso revelar que tenho uma bagagem recheada de bons feitos.
Considero o voluntariado uma boa experiência profissional e pessoal e acima de tudo contribui
para que possa crescer a nível curricular, profissional e em todas as áreas porque o ato de ajudar
remete para um desenvolvimento de cada pessoa como um todo e a caminhada que cada um faz
para lá chegar é uma descoberta de si mesmo.
Findo com um profundo agradecimento à Valência-Animação de Rua do IAC-Açores, mais
precisamente a quem me tem apoiado neste percurso que me traz tantos desafios. Obrigada ao
Bruno Botelho, à Gisela Melo, ao Pedro Pacheco e à Sara Lemos pela incansável ajuda.

Voluntariado



  
 
 

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/

