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1. Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca
Este centro é uma instituição particular de solidariedade social, constituída
em 1998, situada na freguesia do Burgo. Abrange, actualmente um número total de
46 crianças e jovens, dispondo de


Um centro de actividades de tempos livres (ATL), que acolhe um total de
32 crianças da freguesia do Burgo, Arouca e Várzea,



Um lar de internato de crianças e jovens que abrange um número de 14
crianças.

Além disso, gerem a cantina da escola básico do 1º CEB do Soto, onde
comem diariamente cerca de 52 crianças do 1º Ciclo e Pré-Escolar, da freguesia do
Burgo. Possui ainda uma equipa multidisciplinar com 13 elementos, contando com
uma técnica de serviço social, uma psicóloga e uma educadora social.
2. Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda
Este centro é uma instituição particular de solidariedade social, constituída
em 1951, situada na freguesia de Arouca. Abrange, actualmente um número total
de 291 crianças e jovens, dispondo de:


Lar de acolhimento com 52 crianças e jovens do sexo feminino,
provenientes de todo o distrito de Aveiro.



Centro de actividades ocupacionais (CAO) com 14 pessoas com
deficiência.



Centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) com 100 crianças e jovens.



Ludoteca



Creche e Jardim-de-infância com 127 crianças.

Possui ainda uma equipa multidisciplinar de 52 elementos, da qual fazem
parte técnicas com formação na área do serviço social, psicologia e educação
social.
De referir que o espaço referente à Ludoteca é especialmente acolhedor e
traz ao processo de aprendizagem um nova dimensão, a do jogo, e a do brincar,
essencial no desenvolvimento das crianças.
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3. Associação para a integração de crianças inadaptadas em Arouca – AICIA
Esta associação foi constituída em, 1987 situada na freguesia de Arouca
abrange cerca de 276 utentes do concelho, dispondo de:


Centro de actividade ocupacionais (CAO) onde estão integrados cerca
de 40 utentes, com deficiência grave ou profunda.



Centro de actividades de tempos livres (ATL), com 40 crianças das
diversas freguesias do concelho.



Dois lares residenciais – que albergam 6 pessoas portadores de
deficiência.



Acolhimento integrado às famílias, apoio domiciliário a 45 famílias, quer
por motivo de doença, deficiência ou que por outro impedimento
necessitam de apoio.



Gabinete de Psicologia – que faz acompanhamento psicológico a 30
utentes internos e externos à instituição.



Espaço

de

Psicomotricidade:

onde

85

utentes

usufruem

de

acompanhamento e ginástica.


Lavandaria Social e Hortofloricultura – desenvolvem actividades com os
utentes do CAO.

Possui, uma equipa multidisciplinar com 41 colaboradores, dos quais 5 são
técnicos superiores e 3 são professores.
De referir que existem ainda o Centro Paroquial de Rossas, situado na
freguesia de Rossas, que desenvolve a sua actividade através das valências de ATL
com cerca de 30 crianças, e o serviço de refeições escolares às escolas da
freguesia.
Existe também o centro de actividades de tempos livres – ATL – da Ponte de
Telhe, situado na freguesia de Moldes, que serve de suporte educativo a 20
crianças daquela zona da freguesia e cuja gestão está a cargo da associação
Lions Clube de Arouca.
Existe ainda uma creche particular, com fins lucrativos, com valência de
creche, Jardim-de-Infância e ATL, com cerca de 27 crianças.
De referir que existem no concelho, salas de estudo privadas, escolas de
línguas e de música e gabinetes de apoio psico-pedagógico privados.
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