
reprovado; assiduidade e pon-

tualidade; acompanhamento do 

percurso escolar por parte dos 

pais ou encarregados de educa-

ção. A instituição receberá 

igualmente candidaturas a títu-

lo individual, sendo da respon-

sabilidade desta a sua posterior 

validação.  

A SIC Esperança em parceria 

com a Vitalis lança a Bebida 

Solidária, um projecto que visa 

a criação de bolsas escolares 

que permitirão a centenas de 

crianças do 1º ciclo em situa-

ção de carência comprovada 

cobrir despesas com material e 

manuais escolares. Para tornar 

este projecto uma realidade, o 

distrito de Viana do Castelo 

terá como representante o 

CENSO, através da equipa de 

RSI, que ficará encarregue de 

identificar os potenciais benefi-

ciários desta iniciativa, tendo 

em conta os seguintes crité-

rios: frequência no 1º ciclo do 

ensino básico; carência econó-

mica comprovada; nunca ter 

Iniciativa Solidária 

Promovendo o Voluntariado Infanto-juvenil 

A  Rede Construir Juntos/IAC  

lançou mais um desafio às enti-

dades parceiras, visando desta 

feita, a elaboração de um tra-

balho temático no âmbito do 

Direito à Participação e o 

desenvolvimento de uma acção 

de Voluntariado. Abraçando 

genuinamente esta ideia, a 

equipa de RSI do CENSO 

como entidade promotora do 

Pólo do distrito de Viana do 

Castelo, no dia 6 de Julho 

desenvolveu uma acção de 

sensibilização com crianças e 

jovens com vista a sensibilizá–

las para a importância do papel 

do voluntariado na sociedade, 

como forma de participação 

activa. Da parte da manhã, 

visualizaram-se vários filmes 

que ajudaram a desmistificar o 

conceito de participação e 

voluntariado. Durante a tarde, 

em pequenos grupos, realiza-

ram-se cartazes acerca da 

temática. Foi um dia muito 

produtivo, alcançou-se  a refle-

xão conjunta e os objectivos 

foram largamente atingidos. 
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Ciclo de Actividade de Verão 

Chegou ao fim mais um ciclo 

de actividades de Verão, tendo 

como alvo as crianças e jovens 

em acompanhamento, e que 

pretendeu tornar mais risonho 

e educativo este período de 

férias. Ao longo de um mês 

consecutivo, as actividades de 

carácter lúdico-pedagógicas 

compreenderam duas modali-

dades: ateliês temáticos e coló-

nia de férias. Os ateliês temáti-

cos   decorreram em conjunto 

com o ATL do CENSO e abar-

caram uma panóplia de activi-

dades. A colónia de férias 

decorreu, a primeira semana, 

no CENSO (Valadares) e a 

segunda semana na Âncorensis 

(Vila Praia de Âncora). Viven-

ciaram-se momentos de anima-

ção musical e desportiva, noi-

tes temáticas (Arraial Minho-

to), animação à leitura, e edu-

cação ambiental. Agradecemos 

vivamente à direcção da insti-

tuição que gentilmente nos 

cedeu as instalações e tornou 

possível a concretização deste 

evento.  


