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Logótipos

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Versões de logótipos
Todos os materiais e suportes do programa devem
ser assinados com os logótipos da Fundação
”la Caixa” e do Programa Proinfância.

DESCARREGUE AQUI

Não altere as cores nem as proporções e
utilize-os sempre na versão mais legível.

Partilhe nas
redes sociais

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Partilhar uma publicação
genérica do programa
A Fundação ”la Caixa” pede a sua colaboração
para mencionar os nossos perfis sociais e utilizar
o hashtag corporativo, a fim de aumentar a
divulgação de todas as atividades realizadas
com a sua entidade.

Textos. Pode utilizar o texto genérico
sobre o programa que lhe disponibilizamos ou redigir o seu próprio texto.

No Programa #Proinfancia da @FundacaolaCaixa, ajudamos as
famílias, ao promover a educação dos menores, pois acreditamos firmemente que fomentar o seu talento é preparar-lhes
o caminho para que escolham livremente o seu futuro.
@ASuaMenção

MENÇÕES
Facebook. Incluir menção a @FundacaolaCaixa.
Utilizar o hashtag #Proinfancia.
Twitter. Incluir menção a @FundlaCaixa.
Utilizar o hashtag #Proinfancia.
Fazer RT de tweets sobre o Programa Proinfância
de outras entidades ou da Fundação ”la Caixa”.
Instagram. Incluir menção a @FundlaCaixa.
Utilizar o hashtag #Proinfancia.
Também recomendamos identificar outras entidades
ou agentes do terceiro setor que colaborem consigo
no programa.

Imágenes. Disponibilizamos-lhe uma
série de publicações, mas incentivamos
a que partilhe também as suas próprias
imagens. Pode tirar fotografias das suas
atividades, mas lembre-se de pedir o
consentimento para a utilização da
imagem às pessoas que possam ser
reconhecidas na fotografia.

DESCARREGUE AQUI

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Crie a sua própria publicação para
comunicar a sua atividade ou evento
Disponibilizamos-lhe fundos coloridos com o logótipo
para que possa criar uma publicação personalizada.

Textos. Aproveite para comunicar
uma atividade do seu centro ou
para anunciar um evento que esteja
a organizar.

Lorem ipsum dolor sit amet, @FundacaolaCaixa consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
#Proinfancia #FundacionAdsis

FUNDOS
Oferecemos uma seleção de fundos coloridos. Utilize-os
para dar consistência às suas publicações e mantê-las
alinhadas com o resto das comunicações do programa.

(a sua fotografia aqui)

O SEU LOGÓTIPO
Acrescente o logótipo da sua entidade numa versão monocromática
branca, ou preta, se selecionar um fundo claro.

DESCARREGUE AQUI
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Disponibilizamos-lhe histórias para
publicar no Instagram ou no Facebook

Fundación Adsis 4h

Imagens. Tem à sua disposição duas
histórias estáticas.

TAGS
@FundlaCaixaPt
#Proinfância
#FundacionAdsis

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos
Enviar mensaje

DESCARREGUE AQUI

Acrescente tags:
@FundlaCaixa e de outras entidades
que colaborem na sua atividade.
Utilize o hashtag #Proinfancia.

Torne-o visível
na sua página
ou blogue

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Banners
Oferecemos-lhe uma coleção de banners nos
formatos mais habituais para que possa divulgar
o programa na sua página da Internet ou blogue.

Banners
Tem à sua disposição os seguintes formatos:
700×150 px
300×250 px
300×600 px

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos

DESCARREGUE AQUI

Recursos para
comunicados
de imprensa

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Modelo para comunicados
de imprensa
Colocamos à sua disposição um modelo em Word
criado com os logótipos e estilos do Programa
Proinfância para facilitar a formatação dos seus
comunicados de imprensa relacionados com
o programa.

Logótipo da sua entidade e logótipos
da Fundação ”la Caixa” e do Programa
Proinfância no cabeçalho.

Banner de conclusão com a imagem
do programa.

DESCARREGUE AQUI

Assinatura
de e-mail

Fundação ”la Caixa” – Programa Proinfância

Divulgação
no dia a dia
A assinatura de e-mail é uma ferramenta de
divulgação bastante eficaz e fácil de utilizar.
Basta configurar a sua assinatura no programa
de e-mail, copiando e colando a imagem do
documento Word que lhe disponibilizamos.

Itxaso Bilbao
Área Infancia, Familia y Atención Primaria
–
944 757 643 / 617 966 377
www.elkarbanatuz.org

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos

DESCARREGUE AQUI

Assinatura de e-mail. Tem à sua disposição
duas assinaturas de e-mail diferentes para
escolher a que mais lhe agrada.
Se já utiliza uma assinatura de e-mail da
sua entidade, pode acrescentá-la em baixo.

Materiais
para imprimir
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Póster
A Fundação ”la Caixa” distribui um póster a todas
as entidades colaboradoras.
No entanto, se quiser imprimir um exemplar por
algum motivo, aqui tem o ficheiro para impressão.

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos

Proinfancia_Portugal.indd 18

DESCARREGUE AQUI
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Folheto para as famílias
O folheto para famílias foi concebido para facilitar
a comunicação entre a entidade e os beneficiários
do programa.
Se quiser imprimir um exemplar por algum motivo,
aqui tem os ficheiros para impressão.

Colaboramos
para impulsionar
o seu talento

Apoiar a
sua educação
é apoiar os
seus sonhos

No Programa Proinfância, trabalhamos
para apromoção e desenvolvimento integral
de crianças e jovens entre os 0 e os 18 anos
de idade que se encontram em situação de
pobreza e vulnerabilidade social, apoiando
também as suas famílias. Fazemo-lo com
o objetivo de quebrar o círculo da pobreza
que, em contextos de vulnerabilidade,
se transmite muitas vezes de geração em
geração. O Proinfância é um programa de
promoção socioeducativa integral que se
desenvolve mediante estratégias de inovação
social, em colaboração com a Administração
Pública, com as escolas e outras entidades,
pois acreditamos que só uma resposta eficaz,
eficiente e transformadora, com base no
trabalho em rede, pode reverter esta
situação.

A união de todos os esforços e o
compromisso de toda a sociedade
são a forma de quebrar o círculo
da pobreza.

Coordenação
territorial:
trabalho em rede

Programa
Proinfância, é assim
que trabalhamos
Apoio de qualidade a crianças e
jovens e às suas famílias através de:

Construção de redes socioeducativas no âmbito local
ou comunitário, de forma coordenada entre todos os
agentes relevantes presentes no território: Administração Pública local, escolas, centros de saúde, rede de
entidades sociais do Programa Proinfância, universidades e outros agentes presentes no território.

COORDENAÇÃO
TERRITORIAL
Trabalho em rede:
· Câmaras municipais
· Serviços sociais
· Educação
· Saúde
· Universidades
· Entidades sociais

Carteira de
bens e serviços
Proinfância

REDE DE ENTIDADES
COLABORADORAS

ONG

APOIO
PSICOTERAPÊUTICO
PESSOAL E FAMILIAR
Apoio psicossocial
personalizado
Apoio terapêutico
a famílias
Workshops terapêuticos
para grupos

EDUCAÇÃO

REDE LOCAL
A colaboração em rede favorece
a partilha de conhecimento e traduz-se
numa maior eficiência do programa

1

2

3

DIAGNÓSTICO
DA SITUAÇÃO
FAMILIAR
· Necessidades
e capacidades

PLANO DE
TRABALHO
· Objetivos específicos
de trabalho
· Corresponsabilidade
das famílias
· Atribuição dos
serviços da carteira
de apoios
· Acompanhamento
durante o processo

MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO
Observatório
permanente:
· Direção científica da
Universidade Ramon
Llul e coordenação da
rede de universidades
envolvidas
· Assessor científico
em Portugal

Modelo de apoio integral e sistémico que coloca a criança no centro
da ação, tendo em consideração
o seu contexto familiar e social.
Mediante uma coordenação territorial em constante desenvolvimento
e sujeita a uma avaliação contínua,
todos os agentes que intervêm num
caso partilham informação relevante para otimizar o apoio prestado.

APOIO
EDUCATIVO
FAMILIAR
Centro materno-infantil
Workshops educativos
para famílias
Workshops de apoio
integral para mães
e menores expostos
aviolência

COM O
OBJETIVO DE:
· Coordenar e otimizar o
acompanhamento de cada família
· Assegurar a qualidade dos serviços
socioeducativos prestados pela rede

SAÚDE

SERVIÇOS
SOCIAIS

LAZER E
TEMPOS LIVRES
Centros abertos
Acampamentos e
atividades de verão

· Potenciar as sinergias dos diferentes
agentes do território

· Acompanhamento e monitorização
através de itinerários personalizados

PROMOÇÃO
DA SAÚDE
Alimentação
e higiene infantil
Óculos e aparelhos
auditivos

· Carteira de apoios de bens e
serviços prestados por entidades
sociais especializadas e com
elevados padrões de qualidade
(perfil profissional, duração, etc.)

Acreditamos no seu futuro

União de esforços,
compromisso
de todos

Ação direta e
avaliação contínua,
chaves do programa
IMPACTO NA VIDA DAS
CRIANÇAS E JOVENS
·
·
·
·
·

Melhoria do desempenho escolar
Aquisição de hábitos de estudo
Aumento da autonomia e motivação
Aquisição de competências básicas
Melhoria do comportamento e das
relações sociais
· Desenvolvimento da autoestima
· Melhoria da comunicação e do
afeto familiar

IMPACTO NA VIDA
DAS FAMÍLIAS

· Aumento do apoio e das relações
sociais
· Melhoria das competências
parentais
· Aumento do bem-estar familiar
e empoderamento
· Aumento do bem-estar económico
através dos apoios sob a forma
de bens e serviços
· Integração na dinâmica escolar
dos filhos

IMPACTO NAS ENTIDADES
E PROFISSIONAIS

· Criação de um projeto partilhado
· Melhoria da qualidade da
intervenção socioeducativa
· Otimização dos projetos e recursos
· Análise partilhada das necessidades
do território
· Coordenação do trabalho social
com as famílias

IMPACTO NA VIDA
DOS BAIRROS

· Melhoria da convivência e das
relações sociais
· Construção de redes comunitárias
entre entidades e outros agentes
· Empoderamento das famílias para
a sua inclusão na comunidade

A colaboração é o pilar que se
sustenta este modelo de trabalho,
que cria alianças e gera sinergias
entre todos os setores e organizações
para dar resposta às necessidades
e desafios sociais e educativos.
O Programa Proinfância pretende
contribuir para um modelo de
sociedade mais justo e igualitário,
no qual todos se sintam corresponsáveis pelo bem-estar coletivo.

Faça scan deste código para saber
onde estamos e quais as entidades
colaboradoras de cada zona:

Se preferir, poderá aceder à
informação através deste link:
bitly.ws/cPWu

fundacaolacaixa.org

FAMÍLIAS APOIADAS
POR ANO

+60 000
CRIANÇAS E JOVENS
APOIADOS POR ANO

ENTIDADES
COLABORADORAS

+170
ZONAS DE
INTERVENÇÃO

+120
MUNICÍPIOS

DESCARREGUE AQUI

DESCUBRA
ONDE ESTAMOS

+36 000

+400

REFORÇO
EDUCATIVO
Grupos de estudo
acompanhado
Reforço individual
Aula aberta
Terapia da fala
Apoio psicomotor
Equipamento escolar

Acreditamos
no seu futuro

ENTIDADE
COLABORADORA

Banco de
imagens
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Utilize as imagens disponíveis
para documentar a sua atividade
Se procura uma fotografia para ilustrar uma atividade
ou para divulgar, de alguma forma, o trabalho da sua
entidade, preparámos-lhe uma seleção de fotografias
do programa.

DESCARREGUE MAIS IMAGENS AQUI

