
Plano de Ação para 2017

AssocÍação Popular de Sobral de Monte Agraço

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

funcionamento da instituição;

- Reorganizaçáo dos espaços destinados ao parque infantil da creche, porforma a construir um

parque desportivo;

- Renovar o mobiliário do refeitório e reorganizar o espaço;

- Alienação de uma viatura que deixará de poder efetuar transportes escolares durante o ano de

2017,

- Aquisição de uma nova viatura para transportes escolares;

- A realização de pequenas intervençÕes que assegurem uma eficaz manutenção do edifício;

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

caixilharias (portas e janelas) do edifício antigo;

- 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, com vista à abertura de uma Creche na Sapataria, caso

surja um programa de financiamento para 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 oferla diversificada de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na

Educação Pre-Escolar, designadamente, Inglês, Ginástica, Música e Karaté 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 Educação Pré-Escolar, permitindo, assim, generalizar a

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 oe

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

Atividades Intergeracionais, entre outras;
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- Dinamizar atividades que fomentem a criatividade e estimulem o sentido estético das crianças,

através da decoraçâo e animação do espaço escolar, realizaçáo de visitas e participação em

diversas atividades aftísticas 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;

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

abordar diversas temáticas na área da infância,

- Celebrar o Dia de Reis;

- Visitar a lgreja de Santo Quintino e explorar a Lenda do Santo Quintino;

- Conhecer e explorar a Lenda das Sete Fontes (Serra do Socorro);

- Comemorar o Dia de S. Valentim;

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

conhecer e explorar a Lenda do Arlequim;

- Conhecer e explorar a História dos Reis e Rainhas de Portugal, visitando a cidade de Coimbra;

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

- Comemorat a Páscoa;

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

- Festejar o "25 de Abril" participando nas festividades municipais;

- Comemorar o "Dia da Espiga", permitindo às crianças vivenciar e valorizar 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 dia 16 de junho;

- Promover a "Colónia de Férias" 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 limpezas, de 28 de agosto a 1 de setembro. À semelhança de

anos anterioresr 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 setembro/outubro;

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

alimentares saudáveis;

- Visitar as vindimas e proporcionar a experiência de pisar as uvas;



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;

Dar a conhecer e explorar a "Lenda de S. Nicolau";

Organizar a "Festa de Natal" para todas as respostas sociais da instituição, no dia 16 de

dezembro;

Dinamizar e participar 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 Ser entidade promotora ao Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados FEAC -

2017, em parceria com outras entidades locais;

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

familiares.

Sobral de Monte Agraço, 15 de novembro de 2016
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