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PROGRAMA DE AÇÃO – 2022 

Plano de Atividades 

 

INTRODUÇÃO  

 

Num princípio de sustentabilidade, modernização e procura da excelência de 

serviços, consolidamos a génese social, sempre em colaboração restrita com os 

colaboradores e utentes. 

Este é o momento de credibilização e consolidação humanista, bem como abertura 

e estreita ligação à sociedade e às suas necessidades. 

O resultado obtém-se com uma equipa unida, solidária e sobretudo com objetivos 

comuns, esta riqueza de “amigos” de órgãos sociais e de todos os colaboradores 

diretos e indiretos da nossa Instituição, permitem o regozijo e um sentimento de 

dever cumprido. 

O ano de 2022 será de total solidificação da Instituição, bem como, o ano da abertura 

à comunidade local, com ligação fundamental com as Instituições Sociais da 

freguesia e a autarquia. 

Para que se torne realidade a nossa ambição é fundamental que estejamos sempre 

unidos, solidários e essencialmente com o objetivo único – Dignificação e 

engrandecimento da nossa Instituição. 

Para toda esta credibilização é imperativo o alargamento do número de associados 

da Instituição. 

Assim a nossa aposta de 2022 será a da sustentabilidade.  
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A CASA DO POVO DA MADALENA, como Instituição Particular de Solidariedade Social 

deverá no decorrer do ano de 2022, manter e efetuar novas parcerias no âmbito 

local e nacional. 

Na sequência dos princípios estratégicos vertidos e da génese da nossa Instituição 

os objetivos finais de concretização serão sempre qualidade, profissionalismo, 

solidariedade e humanismo, e serão estes os suportes de carácter e o baluarte do 

nosso trabalho, das nossas decisões e do nosso rumo. 

Estes são tempos de transformação, equilíbrio, responsabilidade e liderança. 

Como base norteadora, 

A sustentabilidade é a abertura para o futuro. Se fecharmos, não existirá futuro. 

Dias Diogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/dias_diogo/
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ESTRATÉGIA GLOBAL – 2021 

Alargamento dos serviços de transporte escolar. 

Alargamento dos serviços de saúde: 

 - Protocolo com Pediatria e Clínica Dentária, Higiene e Nutrição. 

Alargamento da valência creche. 

Criação do centro de estudo projeto “EstarEstudando”. 

Projeto dos idosos “ViverSão”. 

Continuação da colaboração ativa e solidária com a Misericórdia de Gaia (Lar 

Tavares Bastos), um encontro semanal inter-geracional. 

Continuação da colaboração ativa e solidária com o Grupo Folclórico da Madalena. 

Continuidade das valências e dos serviços disponibilizados, no âmbito do Projeto 

Felizmente 

Continuidade da colaboração com o Agrupamento de Escolas da Madalena no 

âmbito de troca de experiências e conhecimentos e com inscrição simplificada das 

nossas crianças nas Primárias da Freguesia. 

Afirmação do programa de “reciclagem” recolha, separação e depósitos de lixos 

devidamente reciclados em toda a Instituição. 

Protocolos colaborativos com entidades particulares nomeadamente no âmbito da 

saúde, desporto e outros, para que toda a comunidade Casa do Povo, possa ter 

benefícios materiais. 
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Continuação da manutenção do espaço físico das Instalações, nomeadamente 

parques infantis (creche e pré-escolar). 

Continuar com colaboração ativa para com o IEFP, e ESE nomeadamente na 

disponibilidade de implementação de estágios profissionais. 

Certificação da Qualidade da Instituição – consolidação e solidificação da 

certificação Instituição conquistada em 2014 e á norma ISO 9001 2015. 

Complementar com Formação Teórica a Formação Prática, disponibilizada este ano 

a todas as colaboradoras, nomeadamente na erradicação da iliteracia informática 

de algumas colaboradoras de grau intermédio e superior.  

Diversificar de forma global as atividades e visitas de todas as crianças. 

Estaremos, atentos à abertura de linhas financeiras no âmbito do quadro 

comunitário 2020 e do PRR, para formação (cheque formação), modernização de 

instalações, equipamentos e veículos. 

Plataforma “Educabiz”, consolidação desta plataforma com a continuidade do 

sucesso vigente em 2017. 

Consolidação das plataformas de controlo de entradas crianças e colaboradores, 

consolidação de vídeo vigilância na Instituição. 
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 OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO – CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

O PP da CPM incidirá o seu foco nas emoções ligadas à arte: Emocion’arte. Dado o 

cenário pelo qual passamos em virtude da pandemia e outras situações do 

quotidiano, tornou-se pertinente exercer uma reflexão sobre uma área tão pouco 

explorada junto das crianças: as emoções.  

Para além disto, a arte surge como uma forte aliada das emoções no sentido de 

libertar as inibições de cada uma das crianças e ainda de as fazer imergir numa rede 

de criatividade, imaginação e sentido crítico. Portanto, tendo em conta que vivemos 

num mundo cada vez mais multicultural e global, importa que o contacto com a arte 

e as emoções seja uma constante para que o ser humano cresça de forma ajustada, 

completa e com sentido. Apresentam-se, de seguida, os objetivos gerais do PP 

definidos em consonância com a equipa educativa da instituição. Assim, pretende-

se: 

• Desenvolver a capacidade de questionar, compreender, criticar e respeitar as 

diferentes visões de um determinado ponto de vista. 

• Explorar competências socio emocionais. 

• Promover a observação e apreciação de algumas obras artísticas e literárias. 

• Reconhecer as diferentes linguagens corporais. 

• Identificar as suas próprias emoções e dos outros. 

• Propor à criança expressar a sensibilidade e desenvolver o seu imaginário. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

MÊS PROPOSTAS ATIVIDADES/ TEMAS 

setembro 
Receção das crianças 
Reunião de apresentação das equipas de sala 
Início do Outono 

outubro 
Reuniões de pais  
Halloween (Dia das Bruxas) 

novembro 
Magusto 
Dia Nacional do Pijama 
Fotógrafo 

dezembro 
Festa de Natal  
Visita do Pai Natal 
Início do Inverno  

janeiro 
Dia do Obrigado 
Operação Nariz Vermelho 
Dia do Contrário 

fevereiro 
Dia do amigo  
Carnaval 

março 
Dia Mundial da Água 
Segunda reunião de Pais/ Enc. de Educação  

abril 

Páscoa/ Caça ao ovo 
Dia Mundial da Atividade Física 
Semana da arte 
Dia da Dança 

maio 

Dia da Família 
Piquenique 
Dia Internacional do Brincar 
Saída 

junho 
Dia Mundial da Criança 
Santos Populares (Cascata e Arraial)  
Saída 

julho 
Festa de Final de Ano  
Passeio de Final de Ano 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

As atividades planeadas e seguidamente apresentadas surgem como meras 

propostas de desenvolvimento pedagógico que podem ser alteradas tendo em conta 

a especificidade da ação pedagógica e/ou outros fatores externos que se repercutam 

em entraves ou mais valias para a melhoria do ambiente educativo. As datas 

assinaladas podem sofrer alterações que são informadas com a devida antecedência 

a toda a comunidade educativa. Durante o ano letivo podem ser realizadas outras 

visitas ao exterior que sejam adequadas ao tema do PP ou do PCG. 
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ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Receção das Crianças 2 de setembro 

Apresentação da equipa de sala setembro 

Halloween (Dia das Bruxas) 29 de outubro 

Fotógrafo novembro 

Magusto Semana de 11 de novembro 

Dia do Nacional do Pijama 22 de novembro 

Visita do Pai Natal / saída 18 de dezembro (a confirmar) 

Dia do Obrigado 11 de janeiro 

Operação do Nariz Vermelho janeiro 

Dia do Contrário 31 de janeiro 

Dia do Amigo 14 de fevereiro 

Carnaval 25 de fevereiro 

Segunda Reunião de Pais Março 

Dia Mundial da Água 22 de março 

Dia Mundial da atividade física 6 de abril 

Páscoa/ caça ao ovo 14 de abril 

Semana da Arte 18 a 28 abril 

Dia da Dança 29 de abril 

Dia da Família - piquenique 15 de maio 

Saída maio 

Dia Internacional do Brincar 28 de maio 

Dia Mundial da Criança 1 de junho 

Santos Populares (cascata e arraial) 22 de junho 

Festa Final de Ano 2 de julho 

Passeio de Final de Ano julho 


