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JUNTA DE FREGUESIA DE CRTSTELO

para os efeitos tidos como convenientes se dectara,

A Junta de Freguesia de cristelo teve o privilégio de acorher duas estagiárias do curso profissionarde Animador sociocultural do Agrupamento de Escoras de Virera no ano tectivo 2015-201-6.As estagiáriasdesenvolveram um trabalho meritoso iunto dos idosos da freguesia (oficina 5énior do projecto sersocial)' As estagiárias desenvolveram dinámicas estimurantes junto dos mais verhos, tendÌo apricado oe
forma bem conseguida os conheciment's aprendidos e as competências desenvorvidas no referido curso.A sua intervenção constituiu uma mais-valia lúdica, recreativa, bem como sociarjunto do grupo arvc,.

A adolescência compreende o desenvolvimento da identidade, da autonomia e da independência.Nesta fase da vida verifíca-se o desenv.lvimento do pensamento abstracto, a necessidade de reraçõesíntimas' o despoletar do desejo e da vida sexuar; são definidos os varores morais e é projectado o futuro.IïJ:::::ï:il: :ïil:::":ï,:';,"::íL::#.i,0","..,,is compo*amen,os c,e risco com
riscos e a necessidade de serem tomadas medidas uro".,u,r.'ïi::i;ï.l#"rï;:::,;]:il;ï:ïpodem ter repercussões para o resto das suas vidas. Deste mooo se compreende o .de vida dos adolescenres (urteriormente 

";;,;; "":::ï ï: 
se compreende o impacto na quaridade

vida saudáveis, de bem_estar social e d.= 
poprlução adulta). O favorecimento da escolha d13 opções de

essas mesmas opções A expressão,,,:i,il::'i'rï,irïïi;lï{ï:ïlïiliïï,Jjï*f ;lÏ**integral do ser humano: corporal' dramática, musicar e prástica. o desenvorvimento destas competênciaspossibilita a aquisÍção de ferramentas úteis em vários domíníos da vida do jovem (reraçõr:s pessoais,realização pessoal, percurso profissional). Neste contexto, compreende_se a importância da
disponibílização para os mais jovens de inÍciativas que vão de encontro à sua rearidaore, às s;uas
necessidades' Essas iniciativas devem ser ;rrovidas de uma cormotivacional e mobilizadora. ,v. vv,vqJ uc urÍrd componente integradora (social), bem como

Atendendo ao previamente referido, consíderando ainda a experiência da Junta de Freguesia com
as estagiárias do Profissional de Animador sociocurtural no Agrupamento de Escoras de virela, este curso
oemonstra-se numa alternativa formativa salutar integradora e funcionar para os adorescentes que nrão
se reveem no ensino clássico e/ou apresentam competências e/ou interesse peras áreas artísticas.

Cristelo, 14 de Març,c de 2016
Junta de Freguesia de Cristelo

-)--
\.í

-/-,-.''./; , í1 : _- i -(-- .i.'-- \*.:\,
l/ '-

(Presidente - Carlos Franclim)


