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• Os bairros de Reiquiavique estão agrupados em 5 áreas:

• Vesturbær, miðborg e Hlíðar; Centro de ATL de Tjörnin www.tjornin.is

• Laugardalur, Háaleiti e Bústaðir: Centro de ATL de Kringlumýri www.kringlumyri.is

• Breiðholt: Centro de ATL de Miðberg www.midberg.is

• Grafarvogur: Centro de ATL de Gufunesbær www.gufunes.is

• Árbær, Grafarholt e Úlfarásdalur: Centro de ATL de Ársel www.arsel.is

• Os Centros de ATL operam os centros infantis e juvenis pertencentes ao município e 
Reiquiavique

Departamento das escolas e ATL de 

Reiquiavique

http://www.tjornin.is/
http://www.kringlumyri.is/
http://www.midberg.is/
http://www.gufunes.is/
http://www.arsel.is/


ATL infantil
Frístundaheimili

• ATL infantis são para crianças dos 6 – 9 anos de idade (1ª - 4ª classe)

• As crianças fazem amizades, fortalecem as suas competências sociais, aprendem
islandês e aprendem através do jogo

• Os ATL infantis estão abertos nos dias de formação dos funcionários (starfsdagur) 
e nos dias dos pais (foreldradagur), mas estão fechados nas férias do inverno
(vetrarfrí)

• Os ATL infantis oferecem actividades de verão durante o periodo do verão

• Para mais informações:  http://reykjavik.is/fristundaheimili

http://reykjavik.is/fristundaheimili


ATL juvenil
Félagsmiðstöð

• ATL juvenis são para crianças dos 10 – 16 anos de idade

• Estão abertos 1-2 vezes/ semana durante o dia para 10 – 12 anos

• Estão abertos 2-3 vezes/ semana durante a noite 13 -16 anos, em alguns
locais tambéme stá aberto durante o dia

• É dado ênfase à prevenção, autoconfiança e tempo de lazer construtivo

• Trabalha-se nas tarefas do clube, trabalhos de grupo específicos e projectos de 
grupo temporários

• Trabalha-se segundo a ideologia da democracia juvenil

• Para mais informações: http://reykjavik.is/felagsmidstodvar

http://reykjavik.is/felagsmidstodvar


5

A importância do trabalho
de prevenção

O modelo islandês

• Desde o ano e 2000 que se deu um 
grande ênfase ao combate do 
desenvolvimento indesejável dos 
comportamentos de risco dos jovens e 
ao consumo de alcool

• Poder da colaboração entre os pais, a 
escola, os especialista sna área de 
lazer e outros intervenientes na
educação da criança

• Grande ênfase dado nos últimos anos
à prevenção de comportamentos de 
risco com instrução mais direcionda, 
ao fortalecimento da identidade dos 
jovens e à coesão dos pais

Fatores protetores da 
prevenção

Tempo junto 
com os pais

Laços de 
amizade

Organização dos 
tempos livres

Cuidado
e 

carinho
dos pais



Hora do recolher (útivistartími) 
das crianças na Islândia

• As crianças de 12 anos e mais novas não podem andar nos espaços
públicos depois das 20h a menos que se encontrem acompanhadas
por um adulto com idade igual ou superior a 18 anos.

• Crianças com idade compreendida entre os 13 e 16 anos não
deverão andar nos espaços públicos depois das 22h, a menos que
estejam a caminho de casa vindos da escola, desporto ou associação
juvenil reconhecida como tal.

• No periodo de 1 de maio até 1 de setembro a hora de recolher das 
crianças aumenta duas horas.



O cartão de atividades extra 
curriculares

• A página na internet das atividades extra curriculares – www.fristund.is

O cartão de atividades extra curriculares em Reiquiavique

• O objetivo e propósito do subsídio para atividades extra curriculares é o de que todas as 
crianças e jovens possam participar em atividades extra curiculares construtivas
independentemente das capacidades sociais ou financeiras .

• O subsídio é de 50.000 coroas por ano e por cada criança entre os 6 e os 18 anos de idade
com morada legal em Reiquiavique.

• O pagamento não é efetuado diretamente aos pais, mas estes terão direito a dispôr do 
referido valor em nome do seu filho para pagamento da taxa de participação e treinos. 

• O valor do cartão de atividades extra curriculares é disposto através da página 
Reiquiavique Eletrónico (Rafræn Reykjavík) ou através do sistema de inscrição das 
associações.

http://www.fristund.is/

