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O surgimento do SARS-COV-2 em Março de 2020 com uma segunda vaga da pandemia em

Novembro de 2020, veio agravar as previsões de que os próximos anos seriam anos de

dificuldades para o País, em geral e, para as empresas do Sector Social, em particular,

previsões, aliás, já por nós efectuadas, por altura da elaboração do Plano de Actividades e

Orçamento do Exercício anterior.

No caso particular da nossa Instituição, ao prever-se que, as dificuldades de tesouraria,

poderiam vir a acentuar-se, a Direcção tomou de imediato, algumas medidas que visaram

atenuar as referidas dificuldades.

No curto prazo, aderindo à medida de apoio prevista no número dois do artigo 4º do

Decreto-Lei nº 10-J/2020 (suspensão do reembolso do capital dos empréstimos

actualmente em vigor na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo) e, no médio e longo prazo,

procedendo ao planeamento do investimento necessário para a realização da ampliação

do Lar, procurando maximizar as receitas que permitam no futuro, fazer face,

fundamentalmente, ao aumento da rúbrica de Gastos com o Pessoal.

Sem nos desviarmos do rumo estratégico a que nos propusemos e, apesar das dificuldades

já citadas, procuraremos responder aos desafios que nos forem colocados de forma célere

procurando as soluções mais adequadas à sustentabilidade da Instituição.

No que respeita às actividades propriamente ditas, realçamos:



NA INFÂNCIA:

No tocante ao Plano de Actividades para o Exercício de 2021 para o sector da Infância, o

mesmo, tem desde logo, a particularidade, de ser elaborado em função do ano lectivo o

qual teve início em Setembro de 2020 e terminará em Agosto de 2021.

Assim, para o ano Lectivo 2020/2021 o Projecto Pedagógico da Creche e Pré-Escolar da

nossa instituição tem como tema "MENINOS DE TODAS AS CORES”.

Nos últimos três anos lectivos, toda a equipa docente (educadoras e auxiliares), levaram as

nossas crianças a fazer uma viagem pelos caminhos da nossa cultura a qual após partir de

Cernache do Bonjardim, percorreu todo o País (Portugal) à descoberta da diversidade de

usos e costumes característicos de cada Região.

Num mundo actual, cada vez mais globalizado, propõe-se este ano lectivo alargar o

conhecimento das nossas crianças ao resto do mundo, levando-as a descobrir qual o nosso

continente e partindo deste para os restantes.

A consciência da diversidade das culturas existentes possibilitará às crianças o

conhecimento de outras realidades, incutindo nelas o respeito por outras culturas

moldando-as na construção de uma sociedade onde todos são iguais e se sentem iguais.

Pretende-se incutir na criança um conhecimento mais informado dos outros povos,

promovendo atitudes de cooperação, partilha e respeito por normas de convivência para

que possam sonhar, sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro e para os seus

próprios sonhos.

OBJECTIVOS GERAIS:

 Estimular o interesse pelo conhecimento do mundo e respectivos continentes;

 Dar a conhecer a diversidade característica da espécie humana e suas culturas.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:

 Descobrir os continentes no mundo;

 Desenvolver a discriminação visual de raças nas suas diferentes culturas e tradições.

Ao longo do ano lectivo, realizar-se-ão dois momentos de avaliação do Plano

Desenvolvimento Individual apresentados posteriormente aos pais e encarregados de



educação. Semanalmente, são realizados Planos de Actividades de Sala para avaliação do

Projecto Pedagógico, sendo o mesmo, revisto e avaliado trimestralmente.

No início do ano lectivo realiza-se uma reunião da equipa docente, destinada à preparação

do ano escolar. A equipa reúne, ainda, uma vez por mês e, com a directora técnica, sempre

que necessário, adequando cada sala às actividades pedagógicas que concretizem a

metodologia do projecto, estimulando as crianças para as diversas temáticas e utilizando

uma pedagogia unificadora e promotora de atitudes críticas e de interesse.

CRIANÇAS A FREQUENTAR O ANO LECTIVO DE 2020/2021

CRECHE MENINAS MENINOS TOTAL

Berçário/Gatinhar 6 5 11
1º. Ano 9 10 19
2º. Ano 9 11 20

TOTAL …… 24 26 50

PRÉ-ESCOLAR MENINAS MENINOS TOTAL

3 Anos 7 14 21
4 Anos 10 16 26
5 Anos 11 8 19

TOTAL …… 28 38 66

Apesar de no início de Novembro a Instituição possuir 116 crianças, no início do ano de

2021, irá atingir as 121 crianças, registando, assim, este ano lectivo, o maior número de

crianças dos últimos 12 anos.

Apesar de sentirmos que a inexistência de uma política concertada entre os diversos

actores municipais, limita a possibilidade de êxito no médio e longo prazo e, apesar do

custo financeiro enorme que a Instituição coloca anualmente no apoio às famílias das

nossas crianças, tem sido gratificante para toda a comunidade educativa onde a Instituição

se insere, perceber que nos últimos 6 anos tivemos um aumento de 36% (32 crianças) no

número de crianças que frequentam a mossa Instituição.



NA TERCEIRA IDADE:

O Plano de Actividades da “Terceira Idade” para o próximo exercício tem como objectivo

primordial a promoção do envelhecimento activo, valorizando as competências e saberes

pessoais e culturais de cada indivíduo e, promovendo a sua autonomia através da oferta

diferenciada de serviços.

Tendo em linha de conta a situação pandémica que se vive actualmente, para além de

mantermos todas as estratégias de Humanitude e metodologia (Snoezelen) de estimulação

multissensorial, iremos também focar a nossa intervenção na aproximação dos utentes aos

seus familiares, respeitando as regras implementadas pelo Plano de Contingência em vigor

e maximizando o papel das tecnologias de informação.

De igual modo e, sempre que seja possível, tal como até aqui, privilegiaremos as parcerias

com a tutela (I.S.S. - Instituto da Segurança Social – Castelo Branco e A.R.S. –

Administração Regional de Saúde Centro); Com os diversos organismos públicos com quem

mantemos ligações (CLAS – Conselho Local de Acção Social, CPCJ – Comissão de Protecção

de Jovens em Risco; ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil e IEFP - Instituto de

Emprego e Formação Profissional e DGRSP - Direcção Geral de Reinserção e Serviços

Prisionais – Castelo Branco); Com os parceiros nacionais de que destacamos (Escolas

Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos do Porto, Leiria e Castelo Branco), bem

como com as Autarquias, Instituições e Associações do nosso concelho.

Anexa-se, por último, uma síntese do “Plano de Actividades – 2021” onde constam

algumas das acções que o Centro Social São Nuno de Santa Maria pretende levar a efeito

no próximo exercício, englobando as actividades ligadas às diversas valências da Infância e

da Terceira-idade.

No que concerne ao investimento e, dada a abertura do Programa de Alargamento da

Rede de Equipamentos Sociais – 3ª. Geração, estando o Projecto de ampliação do Lar,

devidamente “amadurecido” pela Direcção e aprovado pelo Instituto da Segurança Social,

procuraremos candidatar-nos pese embora a consciência de que esta janela de

oportunidade é diminuta.



OBRA DE AMPLIAÇÃO:

CUSTO ESTIMADO DA OBRA (CONSTRUÇÃO) - 2021

AMPLIAÇÃO QUARTOS 171 722,50 €
TIPOLOGIAS HABITACIONAIS 169 040,50 €
EXTERIOR - Pavimentos e Tectos 40 392,00 €
SALA POLIVALENTE 137 333,30 €
PONTE 9 717,20 €
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 4 942,50 €
CAPELA 31 737,00 €
OBRAS DE ALTERAÇÃO À ZONA DE ENTRADA/SERV. ADMINISTR. 91 724,00 €
OBRAS DE ALTERAÇÃO À ZONA DE PESSOAL 68 391,00 €

725 000,00 €

CUSTO ESTIMADO DA OBRA (EQUIPAMENTOS) - 2021

MOBILIÁRIO 40 000,00 €
ROUPAS, CORTINADOS E ATOALHADOS 15 000,00 €
EQUIPAM. SALA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL - SNOEZELEN 25 000,00 €
SISTEMA CLIMATIZAÇÃO AR/ÁGUA - (Energia limpa) 35 000,00 €
EQUIPAMENTO SALA POLIVALENTE 15 000,00 €
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5 000,00 €

135 000,00 €

Para além das obras de ampliação que totalizam na prática a globalidade do investimento

a realizar, haverá sempre a aquisição/substituição de um ou outro equipamento, muito

embora, pretenda a Direcção, manter a restrição ao investimento registado nos últimos

anos.



Dados os montantes envolvidos e a complexidade da obra, pretendemos acompanhar a

sua execução com o rigor necessário à sua concretização de forma a evitar desvios

orçamentais que a possam comprometer.

Pretende-se, ainda, que a execução do investimento se faça através de:

RECURSO AO CRÉDITO BANCÁRIO.………………………… 40%

CANDIDATURA PARES …………………………………………… 35%

CAPITAIS PRÓPRIOS ……………………………………………… 15%

MUNICÍPIO DE SERTÃ ……………………………….………….. 10%

100%

Continuaremos, pelas razões expostas, a privilegiar a análise de eventuais oportunidades

que possam surgir, consolidando os objectivos estratégicos e de crescimento sustentável

da nossa Instituição, prevendo o Orçamento para o próximo exercício, um valor global de

Ganhos no montante de 2.093.656,00 € (dois milhões, noventa e três mil, seiscentos e

cinquenta e seis euros) e Gastos no valor de 1.990.105,00 € (Um milhão, novecentos e

noventa mil, cento e cinco euros), cifrando-se o Resultado Líquido previsional em

103.551,00 € (cento e três mil quinhentos e cinquenta e um euros).

Queremos continuar a contar com todos no caminho da dignificação do sector a que

pertencemos, preservando a “referência” que representamos na relação com a tutela,

parceiros, colegas, fornecedores, utentes, famílias e colaboradores.

Cernache do Bonjardim, 20 de Novembro de 2020

A DIRECÇÃO
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