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Plano de Ação para 2016

Assocração Popular de Sobral de Monte Agraço

Otimizar o serviço prestado aos utentes, famílias e comunidade, garantindo o bom

funcionamento da instituição;

Renovar o pavimento dos parques destirrados à creche, com substituição do pavimento, que se

encontra consideravelmente degradado, numa área aproximada de 115 m2;

Renovar o mobiliário do refeitorio e reorganizar o espaço;

Apos a montagem de uma nova coberturÉì que permitiu eliminar as infiltrações de água e melhora

o conforto térmico do edifício, em 2016, prevê-se arealizaçáo de pequenas intervenções que

assegurem uma eficaz manutenção do edifício;

Mantém-se o objetivo de, caso haja dispronibilidade financeira, substituir, de forma gradual, as

caixilharias (portas e janelas) do edifício antigo;

Com a utilização da nova viatura de tipologia Minibus, pretende-se, em 2016, consolidar e

otimizar a dinâmica ao nível serviço de transportes:

o Otimizando os circuitos para as crianças do CATL, com significativa redução dos

tempos de espera:

o Garantido uma maior autonomia na organização de visitas e deslocaçÕes com

relevante interesse pedagógico;

Reforçar o trabalho de parceria com outras entidades do Concelho, que se constituam como

mais-valia para a comunidade, valorizando e dignificando a instituição;

Manter a parceria com o Município, conr vista à abertura de uma Creche na Sapataria, caso

surJa um programa de financiamento paria a sua construção;

Dar continuidade à dinamização de Atividades de Apoio e Animação à Família na Educação Pré-

Escolar dos Jardins de Infância da rede escolar pública, através da parceria estabelecida com o

MunicÍpio:

Consolidar uma oferta diversificada de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na

Educação Pré-Escolar, designadamente, Inglês, Ginástica, Música e Hip-Hop e de Música na

Resposta Social de Creche

Dinamizar a atividade de Adaptação ao Meio Aquático nas Piscinas Municipais, incluindo esta

atividade na componente curricular da ErJucação Pré-Escolar, permitindo, assim, generalizar a
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oferta desta importante atividade de contacto com o meio aquático, a todas as crianças desta

resposta social;

- Realizar atividades diversas que visem o reforço do envolvimento das famílias nos processos de

ensino/aprendizagem das suas crianças, com destaque para: o Dia do Pai, Dia do Livro, Dia da

Mãe, Semana da Família, entre outras,

- Dinamizar atividades que fomentem a criatividade e estimulem o sentido estético das crianças,

através da decoração e animação do espaço escolar, realização de visitas e participação em

diversas atividades artísticas e culturais;

- Fomentar o envolvimento com a comunidade, através da realização de inúmeras atividades

integradoras, que constam no plano anual e também com recurso a visitas a equipamentos e

serviços locais, com destaque para: Quarteldos Bombeiros Voluntários, Quafielda GNR, Centro

de Interpretação das Linhas de Torres, Eiblioteca Municipal;

- Continuar o projeto "Escola de Pais" corn a participação de oradores convidados, com vista a

abordar diversas temáticas na área da infância;

- Celebrar o Dia de Reis;

- Comemorar o Dia de S. Valentim/Baile dos Abraços;

- Comemorar o Carnaval: participar no desfile das escolas e jardins-de-infância do concelho e

realizar um Baile com desfile de máscarers;

- Recuperar a edição de notícias locais e cla instituição, através da edição do "Mini Loureiro"

- Comemorar o "Dia Mundial da Arvore", c,Jm atividades que incluem a plantação de árvores;

- Comemorar o "Dia Mundial da Saúde";

- Comemorar a Páscoa;

- Realizar visitas nas respostas sociais de CATL e Pré-Escolar nas interrupções letivas;

- Festejar o"25 de Abril" participando nas festividades municipais e atravós da elaboração de um

livro sobre o 25 de Abril, elaborado pelas crianças;

- Comemorar o "Dia da Espiga", permitindo às crianças vivenciar evalorizar esta tradição local,

- Celebrar o "Dia Mundial da Criança" com atividades diversas, teatro e largada de balões;

- Dinamizar a "Festa de Final de Ano", no <jia 17 de junho;

- Promover a "Colónia de Ferias", na semana de 20 de junho a 1 de julho para as crianças da

Educação Pré-Escolar;

- Dinamização de atividades culturais, desportivas e lúdicas para a Resposta Social do CATL nas

férias letivas;

- Encerramento da Instituição para limpezers, de 29 de agosto a2de setembro. À semelhança de

anos anteriores, a resposta social de CATL não encerrará;



Colaborar nas festas da Vila "Festas e Feiras de Verão de Sobral de Monte Agraço";

ReuniÕes de Pais, no período de 3 a 22 de outubro;

Comemorar o Dia da Alimentação, com realização de atividades que visem a promoção hábitos

alimentares saudáveis;

Organizar a "Festa de Halloween";

Assinalar o "Dia do Pão por Deus", interagindo com a comunidade e permitindo às crianças

vivenciar e valorizar esta tradição local;

Abordar a temática da "Lenda de São Martinho", com a dinamização de várias atividades

alusivas a esta temática, recorrendo às expressões plástica e dramática, com vista a valorizar

os valores e atitudes que presidem a esta lenda;

Organizar a "Festa de Natal" para todas as respostas sociais da instituição - dia 17 de Dezembro;

Dinamizar e parlicipar em projetos que prossigam o desenvolvimento de ações de solidariedade

social, preferencialmente, em cooperação com outras entidades, reforçando e projetando o

caráter solidário da instituição, através de várias açÕes, com especial destaque para:

o Desenvolver um projeto solidário de recolha de géneros alimentares e bens de

primeira necessidade para famílias do concelho;

o Apoiar a instituição Mundos de Vida celebrando o "Dia do Pijama": Festa e

Desfile de Pijamas. As verbas angariadas reverterão na íntegra para a

instituição Mundos de Vida;

o Colaborar na candidatura ao Fundo Europeu de AuxílÍo a Carenciados FEAC -

2016, em parceria com outras entidades locais;

Realização de atividades de confraternização entre corpos gerentes, funcionárias e respetivos

familiares.

Sobral de Monte Agraço, 10 de novembro de 20'15
O Presidente da Direcão


