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INTRODUÇÃO 

 

O presente Programa de Ação e Orçamento descreve as atividades a desenvolver pelo Centro Social da 

Paróquia de Santa Eulália de Nespereira (adiante CSN) e a previsão financeira para o ano de 2022.  

O mote para 2022 é continuar a desenvolver e dinamizar as valências, potenciando todas as respostas 

sociais e de saúde com a melhoria dos seus serviços e o aumento do número de utentes até à capacidade 

máxima instalada. O objetivo basilar transmitido a toda a equipa é a sustentabilidade da instituição.  

Com uma trajetória crescente da instituição nos últimos anos, o trabalho atual é num plano abrangente 

da instituição, com foco numa análise holística e racional dos gastos e potenciador de receitas. 

Desde 2018 assistiu-se a um investimento não só nos equipamentos, nomeadamente da infância e da 

ULDM, como também nas melhores condições dos recursos humanos quer em termos de condições 

contratuais, como também em melhores condições de trabalho. 

Aqui reside o fundamental do percurso para 2022: após uma Pandemia cultivar as relações. As relações 

com os utentes, com os colaboradores, com os stakeholders e com a comunidade, cuidando com gestos, 

porque “onde há Amor nascem gestos”. 

Para 2022 estão assentes os alicerces para a construção de uma nova história do CSN, com novos 

Projetos e novas áreas de atuação.  
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1. O CENTRO SOCIAL DE NESPEREIRA 

1.1 A Entidade 

O Centro Social de Nespereira (CSN) é uma instituição sem fins lucrativos de direito privado, dotada de 

personalidade jurídica e gozando da denominação de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social, 

fundada no ano de 1984. Os objetivos do Centro Social são promover e contribuir para a promoção do bem-

estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, designadamente nas valências de apoio à 

infância e terceira idade, assim como na promoção e proteção da saúde. A Instituição desenvolve as valências 

de Jardim de Infância com Creche e Pré-escolar, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Cuidados Continuados 

Integrados de Longa Duração e Manutenção (ULDM), Cantina Social, Academia Sénior e Apoio Social a pessoas 

carenciadas.  

 

VISÃO 

Promover o bem-estar e o humanismo das Pessoas e a ajudá-las no desenvolvimento do seu potencial.  

 

MISSÃO 

O Centro Social de Nespereira pretende ser uma instituição de excelência em Portugal no núcleo das IPSS, 

integrada numa rede de parceiros sociais, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas, 

gerando sustentabilidade, qualidade, proximidade e humanização dos seus serviços e no aumento das 

respostas emergentes, numa perspetiva biopsicossocial e espiritual das pessoas que servimos.  

 

VALORES 

Trabalho – Dedicação e persistência no cumprimento de cada serviço/cuidado 

Equipa – Cooperar em grupo, alcançando assim o sucesso 

Organização – Definir rigorosamente os nossos objetivos e prioridades 

Responsabilidade – Assumir que muitas pessoas dependem do nosso bom desempenho 

Humanismo – Colocar o Ser Humano em primeiro lugar 

Determinação – Foco no utente e no serviço à comunidade 

Afeto – Gerado de uma cumplicidade que origina a felicidade de ambas as partes 
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Estrutura organizacional 

O CSN está organizado em quatro áreas de atuação (Infância, Seniores, Ação Social e Saúde) compostas por sete valências: Creche, Pré-escolar, Serviço 

de Apoio Domiciliário, Academia Sénior, Cantina Social, POAPMC e Cuidados Continuados Integrados.  
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1.2  Utentes e serviços 

O CSN tem acompanhado as exigências da comunidade em que está inserido, posicionando as suas intervenções às necessidades das pessoas. Tem sido 

também um parceiro ativo no desenvolvimento de Programas e Projetos desenvolvidos pelo Estado, nomeadamente em áreas de emergência social. 

Respostas 
Sociais/Saúde 

Acordo de Cooperação N.º Médio de utentes até Nov. 2021 

Capacidade instalada 
ISS, IP ARS Norte 

C/ Acordo de 
Cooperação 

S/ Acordo de 
Cooperação 

Creche X   39 3 42 

Pré-escolar X   34 6 40 

SAD X   24 4 30 

Academia Sénior     0 15 na 

Cantina Social X   11 0 11 

POAPMC X   161 0 166 

ULDM X X 34 0 34 

TOTAIS 303 28 323 

 

 

Para 2022 prevemos o alargamento da capacidade da valência de Creche para 60 crianças, acompanhado do aumento do acordo de cooperação para 48 

crianças, fruto da requalificação e ampliação do edifício da infância e da candidatura ao PROCOOP. Ainda no âmbito desta candidatura esperamos para 

2022 igualmente o aumento do acordo de cooperação do SAD de 100% para 110% dos serviços.  
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1.3 Recursos Humanos 

O seu corpo de profissionais é formado em quantidade e qualidade por pessoal graduado e formado 

para o exercício das suas funções.  

Categoria Profissional Nª de Profissionais Grau Académico 

Ajudante de Ação Direta 2 Ensino Básico 

Ajudante de Ação Direta 1 Mestrado 

Ajudante de Ação Direta 1 Ensino Secundário 

Ajudante de Ação Direta 1 Curso Profissional 

Ajudante de Ação Educativa 1 Ensino Básico 

Ajudante de Ação Educativa 4 Ensino Secundário 

Ajudante de Ação Educativa 4 Curso Profissional 

Ajudante de Cozinheira 1 Ensino Básico 

Auxiliar de Ação Médica 1 Ensino Básico 

Auxiliar de Ação Médica 3 Ensino Secundário 

Auxiliar de Ação Médica 3 Curso Profissional 

Auxiliar de Serviços Gerais 6 Ensino Básico 

Coordenadora (Chefe GOAA) 1 Licenciatura 

Coordenadora (Enfermeira) 1 Especialização 

Coordenadora (Socióloga) 1 Mestrado 

Diretora Técnica (Assistente Social) 1 Mestrado 

Assistente Social 1 Licenciatura 

Cozinheira 3 Ensino Básico 

Educadora de Infância 5 Licenciatura 

Enfermeiro 6 Licenciatura 

Fisioterapeuta 2 Licenciatura 

Terapeutas 2 Licenciatura 

Psicóloga 1 Mestrado 

Rececionista 2 Ensino Secundário 

TOTAIS 54  

 

Para o ano de 2022 o CSN prevê a contratação de sete novos colaboradores, entre os quais dois enfermeiros, 

uma cozinheira, uma auxiliar de ação médica, uma administrativa e duas auxiliares de serviços gerais.  

 

O Plano de Formação de 2022 do Centro Social de Nespereira está previsto da seguinte forma: 
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J F M A M J J A S O N D

Precauções Básicas e Adicionais 

de Controlo de Infeção (Medidas 

de Isolamento)

I CSN
CSN

Dora Carvalho

1) Atualizar conhecimento dos 

colaboradores em PBCI 2) Melhorar a 

adesão dos colaboradores na Higiene das 

Mãos 3) Incentivar os colaboradores ao uso 

racional de luvas 

Certificado, Avaliação em posto de trabalho 3 meses X X

Transferências/ posicionamentos I SAD

CSN

Patrícia Cunha e 

Vanessa Pinho

Reforçar a importância da postura correta 

durante a execução das tarefas afim de 

manter a sua integridade física; - reciclar 

conhecimentos relativamente a 

posicionamentos e transferências do utente; 

- Relembrar conceitos e reforçar 

importância da correta postura, - conhecer 

técnicas de trasnferência/ posicionamentos, - 

conhecer ajudas técnicas para facilitar a 

correta transferência/posicionamentos

Certificado, Avaliação em posto de trabalho 3 meses X

Segurança e Saúde no Trabalho I CSN Interprev

Dotar os colaboradores de conhecimentos 

teóricos e práticos que os protejam contra 

riscos para a saúde e segurança no 

trabalho

Certificado, Avaliação em posto de trabalho 3 meses X X

Segurança Alimentar I
Cozinha, AAM, 

AAD

Validar processos e procedimentos de 

atuação na área alimentar, nomeadamente 

na preparação, confeção e distribuição

Certificado, Avaliação em posto de trabalho 3 meses X

Combate a Incêndios (obrigatória 

anualmente)
I CSN Didaxis

Dotar os colaboradores de conhecimentos 

teóricos e práticos em situações de 

emergência

Certificado, Avaliação em simulacro 3 meses X X

Gestão das emoções; 

Comunicação
I CSN

Dotar os colaboradores de ferramentas 

úteis para potenciar a comunicação, o 

comportamento e a evolução humana, de 

modo a que cada pessoa organize os seus 

pensamentos, as suas emoções, a sua 

fisiologia, a sua linguagem e o seu 

comportamento, criando estratégias 

inconscientes, para o alcance dos melhores 

resultados possíveis

Certificado, Avaliação em posto de trabalho 3 meses X

RGPD I CSN CLT
Garantir a aplicação interna do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados

Certificado, Avaliação do n.º de registos de 

violação de proteção de dados
3 meses X

Suporte Básico de Vida com DAE I CSN
Bombeiros/Cruz 

Vermelha/INEM 

Assegurar que a maioria dos colaboradores 

têm capacidade para assegurar SBV com 

DAE

Certificado, Avaliação do n.º de contágios de 

doenças em 2021
3 meses X

Atendimento - técnicas de 

comunicação
I GOAA

Uniformização das práticas de comunicação 

administrativa e novas técnicas de 

abordagem com o público

Certificado, Avaliação em contexto de 

trabalho
3 meses X

Cuidados de saúde pediátricos em 

contexto escolar
I Infância

Atualizar conhecimento dos colaboradores 

em primeiros socorros pediátricos

Certificado, Avaliação em contexto de 

trabalho
1 mês X

Fim de Vida – Testamento Vital e 

DAV
I CSN

Esclarecer os direitos e condições inerentes 

à diretiva antecipada de vontade / 

Testamento Vital, para uma tomada de 

decisão consciente

Certificado X

Legenda: P- Planeada; Ex- Executada; R – Replaneada; NR – Não realizada; I – Interna; E – Externa

Aprovação da Direção
Prazo para avaliação da 

eficácia

2022 Análise da 

Eficácia
Descrição da Ação I/E Participantes

Entidade 

formadora
Objetivo da Ação

Método e Critérios de Avaliação da 

Eficácia
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2. ESTRATÉGIA 2022 

2.1 Principais atividades 

Não obstante a importância das atividades festivas, que servem fundamentalmente para quebrar a rotina, o Centro Social de Nespereira privilegia as 

atividades rotineiras diárias e semanais por serem as que proporcionam maior valor e trabalham mais competências com os utentes. 

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022 

Objetivos Atividade Responsável Colaboradores Parceiros 
Recursos 

Materiais 
Local Data Resposta Social 

- Fomentar a integração da criança no meio 
escolar 

- Promover a socialização dos alunos 
- Promover uma boa adaptação das 

crianças 

-Receção das crianças na instituição com 

balões e muita música 

-Adaptação às novas salas 

Equipa pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Balões 

Computadores 

Colunas 

Valência de 

creche e pré-

escola 

1 de setembro CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Dar a conhecer normas e regras de 
funcionamento para o novo ano escolar 
- Dar a conhecer projetos e atividades 

extracurriculares 
- Fortalecer as relações com os 

encarregados de educação 

Reunião de Pais 

(atividade de interação – puzzle) 

Coordenadora 

Pedagógica 

Ed. de Infância 

Ed. De Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Pais 

Professor Carlos 

Tempo livre 

(Guimarães) 

Projetos; registos; 
ordem de trabalhos; 

esferográficas. 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 22 a 24 de 

setembro 

(19:00 Horas) 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Desenvolver a capacidade de observação 
e atenção 

- Conhecer tradições 
- Conhecer e participar nas 

vindimas/desfolhadas 
- Reconhecer os ciclos temporais 

- Identificar características do meio 
ambiente relacionadas com o Outono 

Atividades de Outono 

Atividades de sala alusivas à estação 

Vindimas/Desfolhadas 

 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Material de expressão 
plástica 

Elementos da 
natureza 

Valência de 

creche e pré-

escola 

Outono 

21 de setembro 

até novembro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Sensibilizar para a importância dos olhos 
na saúde e bem-estar das pessoas 

Dia Mundial da visão 

Rastreio visual 
Liliana Machado Crianças Mais Ótica Vizela A definir 

Valência de 

pré-escola 
8 de outubro 

CSN Valência de pré-

escola 

- Consciencializar para a importância da 
lavagem/higiene das mãos 

- Aumentar a literacia em saúde 
- Estimular os sentidos, em especial do tato 

e do paladar 

Dia mundial da lavagem das mãos 

Atividade “mão segura” 

Dia mundial do pão 

Confeção de pão para consumo no dia 

Liliana Machado 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Disfarce da mão 
Imagens 

Gotas de água 
Micróbios 

Coluna de som 
Computador 

Pão 

Valência de 

creche e pré-

escola 

15 de outubro 
CSN valência de 

creche e pré-escola 

- Promover hábitos de vida saudáveis, como 
a adoção de comportamentos alimentares 
saudáveis e a prática de atividade física 

Dia da Alimentação 

Atividades promovidas em sala 
Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 A definir 

Valência de 

creche e pré-

escola 

18 de outubro 
CSN Valência de 

creche e pré-escola 
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Plano Anual de Atividades 2021 / 2022 

Objetivos Atividade Responsável Colaboradores Parceiros 
Recursos 

Materiais 
Local Data Resposta Social 

- Estimular o sentido do tato e do paladar 
- Degustar sobremesas realizadas com 

maçã 

Dia internacional da maçã 

Sobremesa de maçã 
Liliana Machado 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Maçãs restantes 
ingredientes para 

confeção das 
sobremesas 

Forno, … 

ULDM 

Valência de 

creche e pré-

escolar 

21 de outubro 

ULDM 

Valência de creche e 

pré-escolar 

- Rastrear em contexto escolar 
- Proceder à despistagem de inadaptações, 

deficiências ou precocidades e promover 
a melhor orientação e encaminhamento da 

criança 

Dia mundial da terapia ocupacional 

Rastreio TO 
Vanessa Pinho 

Liliana Machado 

Crianças 
 A definir 

Valência de 

creche e pré-

escola 

27 de outubro 
Valência de creche e 

pré-escolar 

- Aprender as utilidades da abóbora 
- Reviver a tradição 

- Promover o convívio entre crianças e 

adultos 

- Promover uma educação intercultural 

Semana do Halloween 

- Concurso de decoração de abóboras 

Dia das bruxas 

- Fantasia e brincadeiras de Halloween 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

Pais e familiares 

 
Abóboras 

Fantasias de bruxas 
Adereços de 
Halloween 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 26 a 29 de 

outubro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Vivenciar e valorizar as tradições 
- Promover o conhecimento e o contacto 

com as tradições da época 
- Preservar os usos e costumes do 

património cultural português 
- Desenvolver a destreza oculo manual 

- Desenvolver a atenção e concentração 

S. Martinho 

- Magusto 

Dia mundial do origami 

Elaboração de origamis simples 

Elaboração de cartuchos 

 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças e Pais 

 
Castanhas, fogareiro, 

lenha, jornal, … 
 

Folhas e marcadores 

Valência de 

creche e pré-

escola 

11 de 

novembro 

 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

SAD 

ULDM 

- Resgatar junto da comunidade a 
importância de vivermos e convivermos num 

ambiente limpo; 
- Incentivar a prática de atitudes conscientes 

quanto á limpeza dos espaços que 
frequentam; 

- Refletir sobre as atitudes do dia-a-dia. 

Proteger a natureza – recolha de resíduos 

poluentes em espaço verde da comunidade 

 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

Resinorte 

Laboratório da 

paisagem 

Guimarães 

Famílias 

Luvas, sacos para 
resíduos, ecopontos 

Valência de 

creche e pré-

escola 

Data a definir 
CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Proporcionar momentos lúdicos e um dia 
diferente a todas as crianças 

- Sensibilizar para a solidariedade para com 
crianças que não têm uma família 

- Relembrar os direitos das crianças 

Dia Nacional do pijama 

Dia Internacional da convenção dos direitos 

da criança 

- Vestir o pijama 

- Atividades propostas pela Mundos de Vida 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças e famílias 

Mundos de Vida 
Famílias 

Pijamas, objetos de 
dormir, materiais a 

definir. 

Valência de 

creche e pré-

escola 

20 de 

novembro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Conhecer e participar em tradições da 
cidade de Guimarães 

Festa das Nicolinas 

- Desfile no centro da cidade de Guimarães 

e nas valências com o respetivo traje 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças e Pais 

Câmara municipal 

de Guimarães 

TUG 

Tambores/caixas, 

baquetas, lenços, … 

Valência de 

creche e pré-

escola, 

Guimarães 

29 de 

novembro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

ULDM 
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Plano Anual de Atividades 2021 / 2022 

Objetivos Atividade Responsável Colaboradores Parceiros 
Recursos 

Materiais 
Local Data Resposta Social 

- Proporcionar momentos culturais e de 
diversão 

- Conhecer diferentes formas de expressão 
dramática 

Teatro 

A nova Cinderela no Gelo 

(saída ao exterior) 

Coordenadora 

pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

Marshopping  
Marshopping -

Matosinhos 

Dezembro (dia 

a definir) 
CSN valência de pré-

escola 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 
estético 

-Vivenciar o Natal, sensibilizando para os 
valores da partilha e solidariedade. 

-Preservar o espírito de Natal 
-Promover um momento de comunhão entre 

a comunidade escolar. 

Natal 

- Decoração de Natal 

- Atividades Relacionadas com Natal 

- Festa de Natal com as crianças 

- Missa de Natal 

- Elaboração de presépio para os séniores 

 

Ed. de infância e 

Ajudantes de ação 

educativa 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças e família 

 

 

Materiais da sala, 

prendas, fato de pai 

natal, aparelhagem de 

música, computador 

portátil, instrumentos 

musicais, … 

Valência de 

creche e pré-

escola 

Dezembro 

(datas a definir) 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

ULDM 

SAD 

- Reconhecer os ciclos temporais 
- Identificar características do meio 

ambiente relacionadas com o Inverno 

Inverno 

Atividades de sala 

- Decoração alusiva à estação do ano 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 
Papel de cenário, lápis 

de carvão, tintas de 
várias cores, pinceis, 

… 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 20 de 

dezembro a 

fevereiro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Angariar fundos 
- Incentivar a família a participar nas 

atividades escolares 
- Proporcionar momentos de partilha e 

convívio 
- Dar a conhecer a instituição à comunidade 

vizinha 
- Preservar tradições culturais 

- Realizar atividades plásticas com material 
reciclado 

- Envolver pais e familiares na produção de 
brinquedos/objetos de material reciclado 

Reis 

-Coroas de reis 

- Realizar com material reciclado um 

instrumento musical 

- Cantar os reis no exterior 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças e Pais 

Professor Carlos 
Materiais inerentes à 

atividade 
Instrumento musical 

Valência de 

creche e pré-

escola, 

localidade, 

uldm e sad 

De 3 a 16 de 

janeiro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Promover relações afetivas 

- Exprimir sentimentos e emoções 

- Desenvolver o espírito de partilha 

- Estimular o gosto pelo dar e receber 

- Identificar as qualidades e características 

dos amigos 

Dia dos namorados/afetos 

Semana da amizade 

- Bolachas de S. Valentim 

- Atividades a decidir (troca de prendas) 

 

 

Ed. infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

Famílias Materiais inerentes à 
atividade 

Valência de 

creche e pré-

escola 

7 a 14 de 

fevereiro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

ULDM 

SAD 

- Conhecer e vivenciar tradições culturais 
- Conviver com a comunidade 

- Desenvolver a capacidade criativa 
- Desenvolver a autoestima 

- Vivenciar as tradições carnavalescas num 
espírito de animação, festa e magia. 

Carnaval 

- Fotografia de Máscara Carnavalesca 

- Desfile de Carnaval 

- Máscara de carnaval com material 

reciclado 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Material reciclado 

Roupas de carnaval 

Máq. fotográfica 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 21 a 28 de 

fevereiro 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

ULDM 



 Programa de Ação 
          2022 

 
 

 

 

 

 

Plano Anual de Atividades 2021 / 2022 

Objetivos Atividade Responsável Colaboradores Parceiros 
Recursos 

Materiais 
Local Data Resposta Social 

- Reconhecer a paisagem como património 

- Respeitar a biodiversidade: função e 
preservação das espécies 

- Conhecer parques e áreas protegidas 
- Reconhecer a importância dos diferentes 

elementos naturais: ar, água e luz 

Sensibilizar para proteger 
ção de sensibilização às famílias sobre os 

efeitos da poluição 

Coordenadora 

pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Comunidade 

Famílias 

Resinorte 

Laboratório da 

paisagem 

 

Valência de 

creche e pré-

escola 

A definir 
CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Reconhecer o pai como amigo e 
merecedor de respeito 

- Favorecer a relação escola/família 
- Comemorar o dia do Pai e promover o 

convívio e entre os pais e crianças 

Dia do Pai 

- Prenda elaborada pelas crianças 

(a definir) 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 Material inerente à 
atividade 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 14 a 18 de 

março 

 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Desenvolver a capacidade de observação 
e atenção 

- Identificar características do meio 
ambiente relacionadas com a Primavera 

- Acompanhar e participar no crescimento 
de legumes/ervas aromáticas, … 

- Realizar uma mini-horta com material 
reciclado 

- Incentivar o consumo de legumes 

Primavera / Dia da árvore 

- Decoração alusiva à estação 

- Mini horta reciclável 

 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Caixas de madeira 
Sementes 

Água 
Material didático (de 

desperdício) da 
instituição 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 23 março a 

maio 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Conhecer a importância da água 
- Avaliar a importância da água no meio 

natural, manifestando atitudes de respeito e 
de cuidado 

- Resolver problemas experimentados ao 
trabalhar 

- Antecipar, recordar e descrever 
sequências de acontecimentos 

Dia mundial da água 

Projeção de filme e experiências científicas 

com água 

Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Água e materiais 
inerentes às 
experiências 

PC, retroprojetor 

Valência de 

creche e pré-

escola 

23 de março 
CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Proporcionar momentos de partilha e 
convívio entre adultos (pais/familiares) e 

crianças 
- Desenvolver a atenção e a concentração 

ouvindo e vendo teatros 
- Realizar teatros de fantoches 

Dia mundial do teatro 

Teatro 
Ed. de Infância 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

 
Fantocheira 
Fantoches 

Valência de 

creche e pré-

escola 

27 de março 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

ULDM 

- Reconhecer as origens e tradições da 
Páscoa 

- Conhecer os símbolos da Páscoa 
- Desenvolver a orientação espacial 

- Identificar a importância da madrinha 

Páscoa 

Lembrança de Páscoa coletiva 

-Caça aos ovos 

- Flor para a madrinha 

- Atividades diversas em sala 

Ed. de infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

 

 

Material reciclado 
Ovos de chocolate 

Materiais inerentes às 
atividades 

Valência de 

creche e pré-

escola 

 

De 4 a 14 de 

abril 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 
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Plano Anual de Atividades 2021 / 2022 

Objetivos Atividade Responsável Colaboradores Parceiros 
Recursos 

Materiais 
Local Data Resposta Social 

- Celebrar os 10 anos da abertura da ULDM  - Tertúlia  Diretora Técnica ULDM 

Universidade do 

Minho, ACES do 

Alto Ave, Hospital 

da Senhora da 

Oliveira e CMG 

Materiais inerentes às 
atividades 

ULDM 

Primeira 

quinzena de 

maio 

ULDM 

- Contribuir e reforçar os laços familiares 
- Valorizar o papel da mãe 

- Comemorar o dia da mãe e promover o 
convívio e entre as mães e crianças. 

Dia da Mãe 

- Realização de uma prenda para a mãe 

Atividade de ginástica para as mães 

Equipa pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Tempo livre Materiais a definir 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 26 a 29 

maio 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Proporcionar momentos de alegria e 
diversão 

- Homenagear a criança 
- Comemorar o Dia da Criança de forma 

lúdica e divertida 

Comemoração do dia mundial da criança 

- Atividades livres e lúdicas a definir 

 

Equipa pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

A definir Materiais inerentes às 
atividades 

A definir 1 de junho 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

-Enriquecer a informação contextualizando 
as aprendizagens realizadas, ou a realizar, 

em sala. Complemento aos Projetos a 
decorrer 

- Reconhecer a paisagem como património 
- Respeitar a biodiversidade: função e 

preservação das espécies 
- Conhecer parques e áreas protegidas 

Dia mundial do ambiente 

Conhecer e respeitar – visita a uma quinta 

pedagógica (ex. quinta de santo Inácio) 

 

Equipa pedagógica 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

A definir 
Materiais inerentes à 

atividade 
A definir 6 de junho 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Angariar fundos 
- Comemorar as tradições populares 

- Proporcionar momentos de convívio entre 
a comunidade educativa 

Santos populares 

- Realização de manjericos 

- Decoração dos espaços 

- Atividades de sala 

Ed. infância 

Ajudantes da ação 

educativa 

Ed. de Infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 Materiais inerentes à 
atividade 

Valência de 

creche e pré-

escola 
junho 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Reconhecer os ciclos temporais 
- Identificar caraterísticas das diferentes 

estações do ano 

Verão 

Decoração alusiva à estação 
Ed. de infância 

Ed. De infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Papel de cenário, 

tintas, pinceis, 

marcadores, outros, … 

Valência de 

creche e pré-

escola 

De 23 de junho 

a julho 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 

- Proporcionar momentos de 
confraternização entre todos os 

participantes. 
- Proporcionar momentos lúdicos 

- Independentemente dos projetos de sala e 
de escola, organizar momentos, atividades 

de enriquecimento, cultural, recreativo e 
artístico 

- Realizar novas aprendizagens 

Passeio anual/Visita de estudo 

(a definir se concretizável) 
Equipa pedagógica 

Ed. de infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças 

 

Autocarro, almoço, 

mantas, água, t’shirts, 

chapéus 

A definir 
Julho 

Dia a definir 

CSN Valência de 

creche e pré-escola 
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2.2 Projetos de desenvolvimento 

A 2 de janeiro de 2022 a ULDM comemora o seu 10.º aniversário, mais uma grande marca no percurso da instituição. Para 2022 projetamos a realização 

de uma Tertúlia com um tema da Saúde em destaque para marcar esta data. Prevemos ainda a publicação de uma reportagem sobre os 10 anos de 

funcionamento da ULDM, procurando envolver os dirigentes, colaboradores, voluntários e partes interessadas. 

 

Em 2022 está prevista a inauguração oficial do infantário, após as obras de requalificação e ampliação do edifício. Para a cerimónia iremos preparar um 

evento onde poderemos contar com representantes das Entidades Estatais que cooperam na área da infância, bem como Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia, Parceiros e Benfeitores da obra. 

 

Para 2022 prevemos o arranque de um Projeto há muito pensado para a comunidade: GESTOR SAÚDE. Um Projeto que visa promover a articulação de 

serviços, tendo por base a dimensão da saúde, complementada por serviços de apoio nas atividades de vida diária e acompanhamento psicossocial. 

 

 

 

 

 

 

 

- Concretizar as atividades realizadas ao 
longo do ano 

- Promover momentos de convívio e 
diversão 

Realização de despedida com os finalistas e 

pais 
Educadora sala 5 

Ed. de infância 

Ajudantes de ação 

educativa 

Crianças, Pais e Familiares 

 Material inerente à 
atividade 

Valência de 

pré-escolar 
A definir 

CSN Valência de pré-

escola 
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3. COMPROMISSO PARA 2022 

3.1 Elementos relevantes da vertente económica e financeira do Orçamento de 2022: 

 Para 2022 estimam-se investimentos na Instituição no valor de 35.000,00€. Estes investimentos serão necessários para a realização de obras de 

requalificação na ULDM e ainda para a aquisição de uma viatura. 

 Para 2022 estimam-se que os serviços prestados sejam de 40.7581,79€. 

 Os subsídios e comparticipações serão de 915.744,60€. 

 Os outros rendimentos e ganhos serão de 38.551,55€, onde 20.551,55€ são referentes à  imputação de subsídios.  

 

 Relativamente ao custo das matérias consumidas estima-se um custo de 185.514,78€, enquanto os Fornecimentos e Serviços Externos estimam-se 

em 243.138,25€. 

 Relativamente aos gastos com pessoal estima-se um aumento em relação a 2021, passando a ser de 863.150,40€. Este aumento deve-se à 

atualização do ordenado mínimo nacional, a atualização de categorias profissionais e à contratação de recursos humanos. 

 

O Resultado Líquido da Instituição estima-se negativo de 46.833,69€. 

 


