
pólo dinamizador do distrito, 

angariar novos membros para 

esta rede e divulgar as acções/

projectos junto de outros par-

ceiros.  

De um modo geral, pretende-

se com esta parceria potenciar 

a sinergia das acções no com-

bate à exclusão social na área 

da infância/juventude.  

A Equipa de RSI, no âmbito da 

parceria estabelecida entre o 

IAC – Rede Construir Juntos e 

o CENSO, único parceiro no 

distrito de Viana do Castelo, 

participou, no ano transacto 

em diversas acções que tive-

ram como principal objectivo  

mobilizar crianças e jovens, 

implicando-os na reflexão 

sobre a temática da pobreza e 

exclusão social. Este ano, o 

Plano de Acção da Rede Cons-

truir Juntos tem como eixos 

prioritários: as Crianças Desa-

parecidas; os Direitos da 

Criança; a Coesão e Comuni-

cação;  e a Estrutura e Funcio-

namento da Rede. Neste senti-

do, caberá ao CENSO, como 

O Instituto de Apoio à Criança 

Promovendo o Desenvolvimento Pessoal e Social 

Dando continuidade ao progra-

ma de intervenção comunitária 

Orientar.Equilíbrio, terá início 

no próximo mês de Maio o 

terceiro módulo deste progra-

ma dedicado ao Desenvolvi-

mento Pessoal e Social. Este 

módulo abordará temas como 

a Histórias e as relações fami-

liares, o Envolvimento dos pais 

na escola, a Gestão do com-

portamento das crianças e 

jovens, a Segurança e saúde 

infantil e juvenil e a Violência 

Doméstica. Os objectivos que 

se pretendem alcançar pren-

dem-se essencialmente com a 

promoção de competências 

emocionais, cognitivas e com-

portamentais; a incidência na 

elevação pessoal (auto-estima, 

motivação, etc.); e o desenvol-

vimento de conhecimento/

competências parentais, num 

ambiente seguro e estimulante  

como suporte para o sucesso 

da integração.  

Mais uma vez, este programa 

contará com a colaboração dos 

parceiros do NLI de Monção. 
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Ateliês da Páscoa 

As crianças e jovens em acom-

panhamento terão, mais uma 

vez, a oportunidade de aprimo-

rar conhecimentos, por meio 

de vivências práticas variadas 

que marcarão mais uma edição 

de Ateliês Temáticos.  Estes 

ateliês decorrerão durante as 

iniciadas férias escolares da 

Páscoa, nos dias 12, 13 e 15 de 

Abril, estando para cada dia 

reservada uma temática dife-

rente. A expressão plástica 

marcará o primeiro dia de 

actividades, que terá lugar nas 

instalações do CENSO. O 

segundo dia será dedicado aos 

Jogos Tradicionais e decorrerá 

na Sra. da Abadia. Por fim, no 

último dia de actividades será 

realizado um Ateliês de Culiná-

ria, também nas instalações da 

instituição. 

Num ambiente de aceitação e 

partilha, pretende-se, através 

de actividades lúdico-

pedagógicas, potenciar aprendi-

zagens, promover a capacidade 

expressiva e o bem-estar físico 

e psicológico dos participantes. 


