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I – Introdução 

 

 

O presente documento, Plano de Atividades 2015 do Centro de Educação Especial do 

Concelho de Rio Maior “O Ninho” (CEEONINHO), pretende refletir sobre aquilo que será a 

estratégia da Direção da Instituição para o ano de 2015, descrevendo sucintamente as 

atividades programadas para o próximo ano.  

Depois de ultrapassado o desafio da construção do Lar Residencial e Ocupacional, tendo o seu 

funcionamento iniciado em 2014, para 2015 traçam-se novas metas, visando a melhoria 

contínua dos serviços prestados aos nossos clientes com a oferta de mais e melhores 

intervenções. 

Para 2015 a direção do CEEONINHO propõe-se a consolidar e otimizar o funcionamento das 

atuais respostas sociais com a introdução de melhorias ao nível da gestão dos recursos 

humanos e materiais, apostando nas novas tecnologias como meio facilitador da gestão e 

comunicação interna e externa da instituição. 

No apoio prestado ao nível de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), o CEENINHO 

pretende, ao longo do ano de 2015, aumentar a sua capacidade de resposta, quer com o 

alargamento do atual acordo de cooperação com a Segurança Social, com capacidade para 31 

clientes, quer apostando na criação de uma segunda unidade de CAO com capacidade para 30 

utentes. Esta estratégia de reforço da capacidade de resposta ao nível do CAO tenta ir de 

encontro às necessidades identificadas a curto e médio prazo junto dos nossos parceiros que 

apoiam crianças com NEE (Necessidades Educativas Especiais) e que se têm deparado com a 

dificuldade em encontrar acompanhamento em CAO para os jovens com NEE do concelho de 

Rio Maior. Pretende a Direção do CEEONINHO intervencionar o edifício sede da instituição, no 

sentido de criar as condições necessárias para o licenciamento desta nova unidade. 

Ao nível do apoio social pretende-se manter e reforçar a intervenção do CLDS+ (Contrato Local 

de Desenvolvimento Social), o qual terminará em junho de 2015, após o que é intenção da 

direção do CEEONINHO renovar a parceria estabelecida com o Município de Rio Maior e a 

Segurança Social. Será ainda mantida durante o ano de 2015 a resposta social de RSI 

(Rendimento Social de Inserção). 

No setor educativo, o CEEONINHO continuará a assegurar o funcionamento da valência 

socioeducativa e a aceitar novas admissões para esta valência. No apoio prestado no Centro 

de Recursos para a Inclusão (CRI), o qual irá durante o ano de 2015 apoiar cerca de 160 

crianças com NEE em três agrupamentos de Escolas, proceder-se-á ao reforço da equipa 

técnica em proporção do aumento de alunos apoiados e segundo as diretrizes do Ministério da 

Educação. 
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Irá o CEEONINHO, manter uma forte aposta na qualidade dos serviços através da manutenção 

do sistema de gestão da qualidade EQUASS - European Quality Assurance for Social Services, 

para o qual obteve certificação em 2013, sendo que em 2015 se irá proceder ao pedido de 

renovação desta certificação. 

O desenvolvimento e promoção da instituição encontram-se diretamente relacionados com o 

desempenho dos seus colaboradores, dirigentes e de todos os que se solidarizam com a causa 

do CEEONINHO. A sua disponibilidade, profissionalismo e defesa da reputação e bom nome 

da Instituição serão decisivos para a concretização dos objetivos e da missão do CEEONINHO. 
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II – Enquadramento Institucional 

 

2.1. Síntese Histórica 
 

O CEEONINHO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social reconhecida como Pessoa 

Coletiva de Utilidade Pública sem fins lucrativos, que apoia crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) do Concelho de Rio Maior e algumas zonas 

limítrofes. 

Em Outubro de 1979, o Centro de Educação Especial «O Ninho» inaugurou provisoriamente as 

suas instalações, cedidas pela empresa Carnes Nobre, recebendo na altura 23 alunos, em 

regime de semi-internato, provenientes de todo o Concelho de Rio Maior. 

A 23 de Janeiro de 1984, transfere-se para as suas atuais instalações, oferecidas 

protocolarmente pela então Cooperativa de Olivicultores, alargando assim o seu atendimento a 

uma população de 40 alunos. 

Funcionando objetivamente com base no apoio, educação e integração social dos seus alunos, 

desenvolveu ao longo de três décadas, atividades que contribuíram para a sua implementação 

como organismo local, vocacionado para a concretização de objetivos socialmente úteis. 

Durante o ano letivo de 1988/89, após o registo de um número considerável de jovens com 

Necessidades Educativas Especiais, desenvolveram-se esforços junto das entidades 

competentes para a criação de uma estrutura interna que permitisse o apoio complementar 

necessário à população portadora de deficiência do concelho. 

Face às exigências verificadas desde então, tomaram forma três valências distintas, quer na 

população, quer no atendimento, diversificando o apoio prestado em três vertentes específicas: 

a valência Socioeducativa, o Centro de Atividades Ocupacionais e o Lar Residencial. 

A Valência Socioeducativa apoia, desde 1979, crianças e jovens com deficiência mental 

(ligeira, moderada, severa e profunda), motora e multideficiência, sendo-lhes prestado apoio 

segundo a sua idade cronológica, nível intelectual, competências e aptidões. 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) surgiu em 1989 como resposta da instituição para 

um grupo de jovens do concelho que, permanecendo em casa, nunca tinham recebido 

qualquer tipo de apoio. Dado que a Instituição não possuía instalações, solicitou-se à Câmara 

Municipal de Rio Maior a cedência de um antigo refeitório do Ex-Ciclo Preparatório, tendo-se 

iniciado as atividades a 6 de Março de 1989, com um grupo inicial de 20 jovens, estendendo-se 

gradualmente o apoio, atendendo atualmente 31 clientes. 

O Lar Residencial inicia o seu funcionamento em 2014, apoiando 22 utentes em regime de 

internato, inaugurou as suas instalações a 20 de fevereiro do mesmo ano.  



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 7 de 58 
 

2.2. Órgãos Sociais 
Direção 
Presidente: Alberto da Cruz Barreiros 
Vice-Presidente: Maria Teresa Lopes da Silva Pulquério Pinto 
Tesoureiro: Maria Salomé Livramento Correia Cameiro 
1º Secretário: Paulo Jacinto Almeida 
2º Secretário: Armando Rodrigues Monteiro 
1º Vogal: Hilário da Silva Santos 
2º Vogal: Urminda Serra Martins Figueiredo 
Suplente: Manuel António Reis Brites 
Suplente: Luís Alberto Vicente 
Suplente: Francisco Vicente 
Suplente: Maria Cândida Candeias Godinho Inácio 
Suplente: Joaquim Inácio Bernardo 
Suplente: Fátima Gouveia Pinheiro de Carvalho 
Suplente: Ana Maria da Silva Ferreira Tirano 
Assembleia Geral 
Presidente: Eduardo Casimiro de Deus Pereira da Silva 
1º Secretário: João Narciso Verde da Costa 
2º Secretário: Maria da Nazaré Ribeiro Lemos 
Suplente: José Manuel da Silva Neves 
Conselho Fiscal 
Presidente: Silvino Domingos Vieira 
1º Secretário: Carlos Alberto Narciso Pinto 
2º Secretário: Fernando Pereira Caetano 
Suplente: João António Henriques Piedade 

2.3 Estrutura Organizacional 
A estrutura organizacional da instituição é a seguinte: 

 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 

 

CONSELHO FISCAL 
Presidente 

 

DIREÇÃO 
Presidente 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

GESTÃO DE 
QUALIDADE 

 

Setor Educativo 
Direção Pedagógica 

 

 

Setor Ocupacional 
Direcção Técnica 

 
 

Setor Social 
 
 

Setor Administrativo, Financeiro e 
Apoio Logístico 

 

Valência 
Socioeducativa 

 

CRI 
Centro de 

Recursos para 
a Inclusão 

 

Unidade 1 

Est. Sensorial 

CAO 
Centro de Atividades 

Ocupacionais 
 

Costura 
 

Tecelagem 
 

Carpintaria 
 

Sala CAO 
 

RSI 
Rendimento Social de 

Inserção 
 

Setor 
Reabilitação 
 

Terapia 
Ocupacional 
 

Fisioterapia 

 

Terapia da 
Fala 

 

Psicologia 
 

Serviço 

Administrativo 

Apoio Logístico 
(Transportes, Limpeza 

e Manutenção) 

Compras e 
Aprovisionamento 

Recursos Humanos 

Gestão 

Financeira 
Expediente Nutrição/ 

Alimentação 

PIEF 
Programa Integrado de 
Educação e Formação 

 

CLDS+ 
Contrato Local de 

Desenvolvimento Social 
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2.4. Visão, Missão, Princípios e Valores 
 

MISSÃO 

O CEEONINHO existe para promover a habilitação e capacitação de pessoas com deficiência 

ou incapacidade, através de práticas inovadoras e de elevada qualidade contribuindo para uma 

sociedade inclusiva. 

VISÃO 

Ser reconhecida como uma instituição de referência no apoio a pessoas portadoras de 

deficiência intelectual ou incapacidade, contribuindo para uma cidadania de pleno direito, 

baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da 

qualidade dos serviços prestados. 

VALORES 

Solidariedade – Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos nossos serviços. 

Respeito – Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que 

connosco colaboram. 

Cooperação – Esforço conjunto, um dar e receber que sejam satisfatórios para ambas as 

partes. 

Integridade – Respeitar os deveres e direitos de todas as partes interessadas e as regras 

organizacionais de conduta. 

Compromisso – Caminhar em direção à excelência, numa lógica de parceria e 

coresponsabilidade. 

Empreendedorismo – Pensar e criar projetos inovadores, em parceria e de forma sustentada, 

elaborados a partir de necessidades de uma sociedade mais inclusiva. 

Qualidade e Excelência – a qualidade constitui o motor de sucesso de qualquer organização. 

Uma cultura baseada na qualidade promove a eficácia e eficiência organizacional conduzindo à 

excelência dos serviços prestados. 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

A Política de Qualidade estabelece o compromisso da Direção do CEEONINHO em particular e 

de todos os colaboradores em geral, com o cumprimento dos Princípios da Qualidade, de 

acordo com os referenciais aplicáveis, constituindo-se como documento de referência quer 

internamente, quer nas relações com os seus Clientes e outras partes interessadas. Aplica-se 

no planeamento, conceção, organização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de 

todas as atividades de intervenção e apoio da Instituição. 

O CEEONINHO…. 

(…) orienta-se por um conjunto de valores e princípios baseados nos direitos e deveres de 

todas as partes interessadas. 
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(…) desenvolve as suas atividades centrada no cliente, satisfazendo as suas necessidades, 

gerindo as suas expectativas e promovendo a sua qualidade de vida. 

(…) utiliza as parcerias na sua intervenção, com várias entidades e em diferentes áreas, com o 

objetivo de melhorar a qualidade e abrangência dos serviços e contribuir para uma sociedade 

mais aberta e inclusiva. 

 (…) cumpre os requisitos legais e normativos que enquadram a sua atividade e criar sinergias 

com a comunidade que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da nossa 

Missão.  

 

III – Recursos Humanos e Materiais 

 

3.1. Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores Nº Colaboradores Nº 
Coordenador Geral  1 Gestor de Empresas (Coord. CLDS+) 2 

Diretor Pedagógico (a) 1 Assistente Administrativa 1 

Diretor Técnico (a) 1 Motorista 1 

Psicólogo (a) 6 Cozinheira 1 

Terapeuta Ocupacional   3 Empregada Limpeza 3 

Terapeuta da Fala  2 Contabilista 1 

Técnica de Serviço Social 2 Auxiliares Pedagógicos de E. Especial 9 

Fisioterapeuta 1 Animador Sociocultural 1 

Educador Social 2 Ajudantes de Acão Direta 7 

Sem/Termo: 21 

A Termo: 21 

S/ Vínculo: 0 

a) Técnicos que acumulam funções 3 

TOTAL DE COLABORADORES: 42 
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3.2. Recursos Materiais e Físicos 
 

Edifício Sede do CEEONINHO 

 

Rés de Chão 
1 Átrio 

1 Sala de Atividades Ocupacionais  
1 Sala de Atividades, Área da Carpintaria 
1 Sala de Estimulação Sensorial  
  /Psicomotricidade  
1 Instalação Sanitária /Balneário 
1 Sala de convívio 
1 Ginásio 
1 Refeitório 

1 Instalação Sanitária adaptadas a pessoas com 
mobilidade condicionada  
1 Sala de AVD (Atividades de Vida Diária) 
1 Arrecadação Geral 
1 Cozinha 
1 Despensa 
1 Lavandaria 
1 Espaço de Recreio 

1º Andar 
1 Sala de Atividades, área de Tecelagem 
1 Sala de Atividades, área de Costura 
1 Sala de Reuniões 
1 Secretaria 

2 Gabinete técnico 
1 Arquivo 
1 Instalações Sanitárias 

 

Edifício do Lar Residencial e Ocupacional – O Ninho 

 

Lar Residencial 
10 Quartos duplos 
4 Quartos Individuais 
9 WC’s 

1 Sala de Estar 
1 Sala de Vigilante 

Centro de Atividades Ocupacionais 

5 Salas de Atividades 
2 Sanitários 

1 Sala de apoio técnico terapêutico 

Espaços Comuns 

1 Ginásio 
2 Balneários 
6 WC’s 
1 Refeitório 
1 Sala de Estar 
1 Cozinha e dispensas 

1 Sala de pessoal 
1 Receção 
4 Salas administrativas/ técnicas 
1 Sala de Snoezelen 
1 Arrecadação 
 

 

Transportes 

2 Viatura com 9 Lugares 
2 Viaturas Adaptadas com 9 Lugares  
1 Viatura com 2 Lugares (Comercial) 

 

IV – Respostas Sociais/ Serviços 

 

4.1. Valência Socioeducativa: Vocacionada para o apoio especializado a crianças e jovens 

com idades compreendidas entre os 06 e os 18 anos, com deficiência mental (ligeira, 

moderada, severa e profunda), motora e multideficiência, com capacidade para 40 clientes. 

Atende atualmente 4 crianças dos concelhos de Rio Maior e zonas limítrofes. 

 



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 11 de 58 
 

Objetivos:  

 Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos com base nas suas 

capacidades; 

 Proporcionar o bem-estar físico e psicológico dos alunos; 

 Dinamizar a interação com a comunidade, visando a promoção da sua autonomia e 

respetiva inserção social; 

 Modelação de comportamentos em função das regras sociais; 

 Promover o auto conceito e responsabilização; 

 Desenvolver a psicomotricidade e promover a reabilitação psicomotora; 

 Estimular e desenvolver a linguagem verbal e não verbal; 

 Implementar meios aumentativos e alternativos da comunicação; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer uma relação de 

efetiva colaboração com a comunidade; 

 Promover a autonomia nas Atividades da Vida Diária. 

4.2. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO): Constitui uma modalidade de Acão Social, 

exercida pelo sistema de Segurança Social, que visa a valorização pessoal e a integração 

social de pessoas com deficiência grave, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas 

características não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma atividade 

produtiva, permitindo o desenvolvimento possível das suas capacidades. Esta estrutura apoia 

presentemente cerca de 31 Clientes cujas idades oscilam entre os 24 e os 55 anos, oriundos 

do Concelho de Rio Maior e algumas zonas limítrofes. 

Objetivos: 

 Estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades remanescentes das 

pessoas com deficiência grave; 

 Proporcionar um conjunto de Atividades lúdico-recreativas; 

 Assegurar o equilíbrio físico e psicológico,  

 Estimular e facilitando o desenvolvimento das suas capacidades tendo em vista a sua 

integração na sociedade; 

 Facilitar a sua integração social. 

 

4.3. Lar Residencial: O Lar Residencial constitui uma das respostas sociais, do Centro de 

Educação Especial de Rio Maior, desenvolvida em equipamento destinado a acolher pessoas 

com deficiência, que se encontrem impedidas, temporária ou definitivamente, de residir no seu 

meio familiar, funcionando na proximidade da sede da instituição, em edifício construído de 

raiz, acoplado ao Centro de Atividades Ocupacionais, na Rua do Matadouro em Rio Maior. 

Esta estrutura de apoio residencial permite ainda dar resposta a situações transitórias, 

permitindo contemplar soluções de acolhimento temporário, visando o apoio à família em 
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situações pontuais, proporcionando deste modo uma resposta a situações emergentes mas 

temporárias. 

Presentemente o Lar Residencial funciona 24 horas, de Segunda a Sexta-feira e fins-de-

semana. 

O Lar Residencial possui capacidade para atender 22 clientes, tendo como principais objetivos: 

 Proporcionar um acompanhamento adequado aos clientes com deficiência que, pela 

ausência ou perturbação do seu ambiente familiar, necessitem de um apoio específico 

em Lar Residencial, numa perspetiva integrada e em ambiente acolhedor e estável; 

 Maior valorização pessoal e integração social da pessoa com deficiência, favorecendo 

o desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

 Contribuir para a dignificação do atendimento e das respostas sociais face à 

comunidade; 

 Implementar uma estrutura de apoio num sector prioritário da intervenção social; 

 Implementar estruturas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, promovendo a sua dignidade e individualidade como sujeito de direitos e 

titulares de uma cidadania plena; 

 Aumento do grau de satisfação dos clientes; 

 Também serão contempladas soluções de acolhimento temporário, visando o apoio à 

família em situações pontuais. 

 

4.4. Centro de Recursos à Inclusão (CRI):  

O CRI funciona ao abrigo do artigo 30º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro e dos Projetos 

de Parceria, ao abrigo da alínea b) do nº2 da Portaria nº 1102/97, de 3 de novembro, através 

da implementação de Planos de Ação, estabelecidos entre os Centros de Educação Especial e 

os Agrupamentos de Escolas, visando a intervenção especializada na área da Educação 

Especial aos alunos integrados nas escolas do ensino regular, com necessidades educativas 

especiais (NEE) de carácter permanente, integrados no Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro.  

Objetivos: 

Esta resposta pretende ser uma estrutura de apoio e intervenção dinamizadora de uma 

metodologia centrada nos processos de grupo, na inclusão e na interação social, facultando às 

crianças um acompanhamento sistemático e consistente, criando as estruturas necessárias 

para um desenvolvimento e crescimento mais harmonioso e autónomo, facilitador de uma 

melhor integração e maior inclusão no meio escolar. 

Desde 2008 que o CEEONINHO implementa Planos de Ação em parceria com três 

Agrupamentos de Escolas (AE): AE Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior; AE 

Marinhas do Sal, de Rio Maior e AE D. Afonso Henriques, de Alcanede e Pernes. 



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 13 de 58 
 

 

4.5. Rendimento Social de Inserção (RSI): O rendimento social de inserção consiste numa 

prestação incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a 

conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, 

que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e que favoreçam a 

progressiva inserção laboral, social e comunitária. 

O programa de inserção é constituído por um conjunto de ações destinadas à gradual 

integração social dos titulares desta medida, bem como dos membros do seu agregado 

familiar. 

O protocolo de cooperação celebrado entre o CEEONINHO, e o Centro Distrital da Segurança 

Social de Santarém tem por objetivo realizar a intervenção de 135 famílias, beneficiárias da 

medida RSI. 

Objetivos: 

Garantir a intervenção junto das famílias, na criação de condições de autonomia, através do 

seu acompanhamento efetivo, tendo em vista: 

a) A potenciação dos fatores de proteção de cada família, enquanto estratégia de prevenção; 

b) A intervenção precoce enquanto estratégia eficaz para minimizar situações de risco ou 

perigo; 

c) A abordagem local e comunitária, através de iniciativas e serviços locais, centrados na 

comunidade e promotores do desenvolvimento social. 

 

4.6. Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais (CLDS+) - O Espaço 3E – Entreajuda, 

estimula e empreende - Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais (CLDS+) do Centro de 

Educação Especial do Concelho de Rio Maior “O NINHO”, tem como objetivo fulcral aproximar 

as intervenções às necessidades concretas das pessoas, de forma a combater os problemas 

sociais decorrentes da conjuntura económica e social atual, em territórios especialmente 

afetados pelo desemprego e por situações críticas de pobreza, em especial, a problema infantil 

e assume os seguintes objetivos gerais para cada eixo de intervenção: 

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação - com os objetivos de promover a integração 

profissional, social e pessoal e estimular as capacidades empreendedoras da população; 

Eixo 2: Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza infantil – com o objetivo de criar 

espaços de intervenção integrada e de complementaridade e estruturas de apoio de 

capacitação das famílias; 

Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições – com o objetivo de promover a 

capacitação da comunidade visando o aumento da participação cívica e intervenção 

comunitária. 
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A equipa, durante os dois anos de financiamento, pretende incentivar e dinamizar as parcerias 

locais, através do desenvolvimento de ações obrigatórias para cada eixo de intervenção, com a 

finalidade máxima de empowerment dos cidadãos e território do concelho de Rio Maior. 

Equipa pluridisciplinar constituída por: 

 1 Coordenadora Técnica 

 1 Animador Sociocultural 

 1 Educadora Social 

 1 Gestora 

 1 Psicóloga 
 
 

V - Estratégia 

  

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 
 

1. Promover a melhoria contínua da Qualidade dos serviços prestados. 

2. Apostar na organização interna do trabalho, bem como no 

desenvolvimento das competências dos colaboradores. 

3. Melhorar a comunicação externa, bem como a divulgação da instituição. 

4. Requalificar os espaços e equipamentos existentes, assim como a 

criação de novos espaços funcionais.  

5. Promover o autofinanciamento da instituição. 

6. Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas 

na instituição. 
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VI - Metas e Dinâmicas Operacionais 

OE 1. Promover a melhoria contínua da Qualidade dos serviços prestados 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 1
 

1 

P
G

M
 

Implementar ações de 
melhoria 

N.º de ações de melhoria 
implementadas ≥ 6 / ano 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GQ 
Colaboradores 

Mod.PGM.30 - 
Acomp.sugestão 

de melhoria 

Sensibilizar os stackholders para apresentarem sugestões exequíveis; 
Registar e avaliar as sugestões apresentadas; 
Acompanhar a implementação das mesmas; 
Divulgar as sugestões implementadas (seu acompanhamento). 

 

2 
Manter o Sistema de 
Gestão da Qualidade 

Nº de Não conformidades 
detetadas (inclui NC's internas 

e externas) ≤ 7 / ano 
GQ 

Mapa de Não 
Conformidades 

Registar e tratar as NC's (identificar e implementar ações que eliminem a sua 
causa); 
Divulgar as reclamações recebidas; 
Avaliar a eficácia das ações implementadas. 

 

3 

P
C

A
O

 Assegurar o 
cumprimento do 
cronograma de 

atividades 

Taxa de cumprimento das 
atividades planeadas ≥  84% 

Responsáveis das 
Respostas 

Sociais 

PAA  
(cronograma) 

Elaborar e aprovar o cronograma de atividade; 
Realizar, registar e avaliar as atividades; 
Sempre que necessário, determinar ações para assegurar a realização das 
atividades; 
Elaborar o Relatório Anual de Atividades; 

 

4 

P
C

A
O

 

Assegurar o 
cumprimento dos 
Planos Individuais 

Taxa de cumprimento das 
atividades dos PDI ≥  69 % 

A
n

u
a
l 

GP CAO PDI 

Elaborar os PDI's com base nas expetativas e necessidades dos clientes. 
Definir ações e objetivos concretizáveis. 
Realizar e registar as ações definidas. 
Avaliar e rever os PDI's 

 

5 

P
R

H
 

Assegurar a satisfação 
dos colaboradores 

Índice médio de satisfação 
 ≥ 69% 

GP RH 
Direção 

Relatório de 
Avaliação da 
Satisfação 

Efetuar um levantamento da satisfação, junto dos colaboradores; 
Distribuir, recolher os questionários; 
Analisar e divulgar os resultados; 
Definir ações para colmatar os aspetos considerados mais negativos. 

 

6 

P
G

M
 

Assegurar a satisfação 
das entidades 
financiadoras 

Índice médio de satisfação  
≥ 76% 

GQ 
Equipa 

Divulgar, periodicamente, os trabalhos efetuados pela Instituição; 
Distribuir e recolher os questionários; 
Analisar e divulgar os resultados; 
Definir ações para colmatar os aspetos considerados mais negativos. 

 

7 
Assegurar a satisfação 

dos parceiros 
Índice médio de satisfação 

 ≥ 76% 
GQ 

Equipa 

8 

P
C

A
O

 

Assegurar a satisfação 
dos familiares/ 

representantes dos 
clientes 

Índice médio de satisfação  
≥ 75% 

GQ 
Equipa 

Efetuar um levantamento de satisfação, junto dos clientes / familiares; 
Distribuir, recolher os questionários; 
Analisar e divulgar os resultados; 
Definir ações para colmatar os aspetos considerados mais negativos. 

 

9 
Assegurar a satisfação 

dos clientes 
Índice médio de satisfação  

≥ 83% 
GQ 

Equipa 

 10  

Revalidar Certificação 
de Qualidade EQUASS 

(SGQ)  

Prazo para a realização de 
auditoria interna 
≤ Junho de 2015 

 GQ 
Equipa 

Relatório de 
auditoria interna 

Solicitar auditoria externa para obtenção de revalidação de certificação. 
Preparar toda a documentação para a auditoria. 
Envio da documentação à APQ. 
Convocar colaboradores, clientes, familiares, entidades financiadoras e 
parceiros para o dia da auditoria. 
Analisar o relatório da auditoria e elaborar o PAC. 
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OE 2. Apostar na organização interna do trabalho, bem como no desenvolvimento das competências dos colaboradores 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 2
 

1 

P
C

A
O

 

Promover a realização 
de reuniões de 

Conselho de Áreas 
Nº de reuniões mensais ≥ 1 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO Atas de reunião 
Identificar os assuntos a abordar; 
Convocar os intervenientes; 
Realizar e registar as reuniões. 

Mapa de Reuniões 

2 

P
G

M
 Implementação de 

sistema de registo de 
ponto e organização de 

horários eletrónico 

Implementação do sistema ≤ 
30 /06/2015 A

n
u
a
l GQ 

Direção 
Dir. Técnica 

GPCAO 

Base de Dados 

Identificação de sistemas de controlo de acessos e organização de 
horários existentes;   
Implementação do sistema; 
Inserção de dados no sistema; 
Formação interna para utilização do sistema de controlo de acessos e 
organização de horários; 
Atualização de dados sempre que necessário. 

  

3 

P
C

A
O

 

Promover a realização 
de reuniões de 
coordenação 

Nº de reuniões 
≥ 1 em 2 meses  

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO Atas de reunião 
Identificar os assuntos a abordar; 
Convocar os intervenientes; 
Realizar e registar as reuniões. 

Mapa de Reuniões 

4 

P
R

H
 

Cumprir com o Plano 
Anual de Formação 

Taxa de concretização do 
plano de formação (n.º de 

ações de formação 
realizadas/ n.º formações 

planeadas*100) ≥77% 

S
e
m

e
s
tr

a
l GPRH 

Plano Anual de 
Formação 

Relatório de 
Formação 

Identificar as necessidades de formação; 
Levar a aprovação da Direção; 
Elaborar o Plano Anual de Formação; 
Assegurar a organização das ações de formação; 
Realizar e registar estas ações; 
Avaliar as formações; 
Sempre que surgirem pedidos extraordinários, atualizar o Plano. 

 

5 
Assegurar a realização 

de formação aos 
colaboradores 

Nº de horas mínimas de 
formação a pelo menos 13% 

dos colaboradores ≥ 35h 
GPRH 

Identificar as necessidades de formação; 
Assegurar as inscrições reais e a participação nas mesmas. 

 

6 
Avaliar os níveis de 
desempenho dos 

colaboradores 
nível de desempenho ≥ 3 

A
n
u
a
l 

GP RH 
Avaliadores 

Ficha de 
Avaliação 

Aplicar a avaliação de desempenho aos colaboradores. 
Tratar e validar os resultados da avaliação de desempenho. 

 

OE – Objetivo Estratégico    Obj. nº - Objetivo Número     S.P. – Sigla do Processo     FM – Frequência de Monitorização     F.P. – Ficha de Planeamento 

 

 



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 17 de 58 
 

OE 3. Melhorar a comunicação externa, bem como a divulgação da instituição 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 3
 

1 

P
G

M
 

Elaboração e 
divulgação da 

Newsletter 

Nº de edições 
= 4/ ano 

T
ri

m
e
s
tr

a
l 

GQ 
Equipa 

Newsletter  
Recolher informação sobre as dinâmicas / atividades da Instituição; 
Elaborar e divulgar a Newsletter. 

 

2 
Manter atualizado o site 

da instituição 
Nº de atualizações 

≥ 6/ ano A
n

u
a

l 

GQ 
Equipa 

Atualizações ao 
site 

Dinamizar o site e atualizar os seus conteúdos.  

3 
Desenvolver novos 

materiais de divulgação 
externa 

Nº de novos materiais 
= 1 / ano 

A
n

u
a

l 

GQ 
Equipa 

Novo material 
Planear novo material de divulgação; 
Elaborar, aprovar e divulgar os novos materiais. 

 

4 
Participar em atividades 

promovidas pela 
comunidade 

Taxa de participação da 
Instituição ≥ 53% 

(n.º atividades em que a Inst. 
participa/n. total de 

atividades para as quais a 
instituição é convidada* 100) 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GQ 
Direção 

Convites 
Registos de 
Participação 

Analisar os convites recebidos; 
Definir quem vai representar a Instituição; 
Guardar evidências e registar esta participação. 

 

OE – Objetivo Estratégico    Obj. nº - Objetivo Número     S.P. – Sigla do Processo     FM – Frequência de Monitorização     F.P. – Ficha de Planeamento 

 

OE 4. Requalificar os espaços e equipamentos existentes, assim como a criação de novos espaços funcionais. 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 4
 

1 

P
G

M
 

Dar início à requalificação 
do espaço sede do 

CEEONINHIO 

Inicio da intervenção ≤ 31 Janeiro 
2015 

A
n

u
a

l 
GQ 

Direção 
Data de Adjudicação 
dos Trabalhos 

Execução do caderno de encargos dos trabalhos 
a efetuar; 
Auto de medição dos trabalhos executados. 

Caderno de 
encargos 

2 

Assegurar o bom estado de 
manutenção e conservação 

das infraestruturas e 
equipamentos existentes 

Taxa de cumprimento da ficha de 
planeamento da manutenção das 
infraestruturas e equipamentos 

existentes ≥  82 % S
e
m

e
s
tr

a
l 

 
GQ  

Direção 
Plano de Manutenção 

Levantar as necessidades de manutenção 
preventiva; 
Elaborar plano de manutenção; 
Executar, controlar e registar as intervenções. 

  

3 
Planear a reconversão do 
espaço sede para uma 2ª 

unidade CAO 

Solicitar parecer ao ISS para 
funcionamento de 2ª unidade CAO 

≤31/12/2015 A
n

u
a

l GQ 
Direção 

Dir. Técnica 
GPCAO 

Pedido de parecer; 
Parecer do ISS 

Pedido de Parecer ao ISS para criação de 2ª 
unidade CAO; 
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OE 5. Promover o auto-financiamento da instituição 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 5
 

1 

P
G

M
 

Assegurar a venda de 
calendários de 2016 

nº de calendários vendidos   
≥ 1250 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

Direção 
GQ 

Registo de 
Vendas 

Distribuir os calendários pelos colaboradores, Direção, 
parceiros, voluntários e definir prazos para sua venda; 
Vender e registar as mesmas. 

  

2 
Participar em certames 

locais 
≥ 2 certames locais 

Direção 
GQ 

Inscrição nos 
certames 

Registar as inscrições nos certames; 
Gerir as participações e evidenciar/divulgar as 
mesmas. 

  

3 
Aumentar os sócios da 

Instituição 
Nº de novos sócios 

≥ 33/ ano 

A
n
u
a
l 

Direção 
GQ 

Lista de Sócios 
Divulgar a instituição junto dos stakholders; 
Sensibilizar os mesmos; 
Organizar a base de sócios e gestão da mesma. 

 

4 
Aumentar a receita de 

vendas de artigos 
Valor de vendas 

≥ ao valor de 2014 
GP CAO 

Registo de 
Vendas 

Divulgar os produtos; 
Sensibilizar os stakholders; 
Realizar e registar as vendas. 

  

5 
Promover campanhas de 

angariação de fundos 
n.º de eventos/ atividades para 
angariação de fundos ≥ 4/ano 

S
e
m

e
s
t

ra
l 

Direção 
GQ 

Equipa 
Cartazes 

Planear, realizar e registar os eventos; 
Divulgar os resultados dos mesmos. 
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OM 6. Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas na instituição 

OE 
Obj.  
nº 

S.P. Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula FM Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades F.P. 

O
E

 6
 

1 

P
G

M
 Assegurar a participação 

da comunidade no 
preenchimento do inquérito 

de satisfação 

nº de questionários respondidos  
≥  58 A

n
u
a
l GQ 

Direção 
Equipa 

Inquérito de 
satisfação 

Distribuir, recolher e analisar os resultados dos inquéritos; 
Divulgar os resultados. 

  

2 

P
C

A
O

 

Assegurar a participação 
na elaboração dos 

conteúdos nos meios de 
divulgação da instituição 

(site, newsletter) 

nº de trabalhos/participação dos 
colaboradores ≥ 2/trimestre 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO 
Equipa 

Trabalhos 
entregues (site 
e newsletter) 

Sensibilizar os colaboradores e clientes/familiares para a 
apresentação de trabalhos/ informação a divulgar; 
Registar as participações. 

  

nº de trabalhos/participação dos 
pais/clientes ≥ 2/trimestre 

3 

Assegurar a participação 
dos parceiros e entidades 

financiadoras nas 
atividades 

taxa de participação nas atividades 
em que são convidados  ≥ 54% 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO 
Direção 

Registo de 
Participação 

Convidar e sensibilizar a participação nas atividades; 
Registar e divulgar estas participações. 

  

4 

Assegurar a participação 
dos familiares nas 
atividades como 

convidados 

Taxa de participação (nº de 
atividades em que participam / nº 
de atividades totais convidados a 

participar * 100) ≥34% S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO 

5 
Assegurar a participação 

dos familiares nas reuniões 
Taxa de participação ≥ 59% 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO Ata de Reunião 

Planear as reuniões; 
Convocar para as reuniões; 
Quando aplicável, contatar os familiares a relembrar o horário das 
reuniões; 
Realizar e registar as participações. 

  

6 
Assegurar a participação 
dos clientes/ famílias na 

elaboração/ revisão do PDI 

Taxa de participação dos clientes/ 
famílias na elaboração/ revisão do 

PDI = 100% 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

GP CAO 
PDI 

Registo de 
Participação 

Convocar para a elaboração /revisão dos PDI's; 
Efetuar o levantamento de expetativas, necessidades; e sugestões 
de atividades; 
Elaborar e aprovar os PDI's; 
Registar as participações; 
Sensibilizar os familiares para a importância da sua participação. 
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VII - Conclusão 

 

O plano de atividades 2015, tenta refletir o empenho da instituição em dar continuidade ao trabalho 

efetuado em anos anteriores, realçando o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços 

prestados. Neste sentido, são delineados no presente plano, as linhas orientadoras da instituição ao nível 

dos objetivos estratégicos, assim como dos objetivos operacionais para o ano de 2015. 

Pretende também este plano, dar continuidade aquilo a que se propôs a instituição ao implementar o 

Sistema de Gestão da Qualidade EQUASS - European Quality Assurance for Social Services, cuja 

pretensão assenta em caminhar no sentido da melhoria contínua e da criação de novas respostas, 

satisfazendo as necessidades da população que servimos e respondendo simultaneamente ao que são as 

exigências da era em que vivemos, quer ao nível da qualidade dos serviços quer nos modelos de gestão 

organizacional adotados. A instituição conta com o envolvimento e a partilha de todos os colaboradores e 

Direção para o pleno cumprimento dos seus objetivos. 

Após a concretização da construção e entrada em funcionamento do Lar Residencial, colocam-se novos 

desafios à instituição, encontrando-se entre as principais necessidades identificadas, a criação de uma 

segunda unidade CAO. No sentido de dar resposta às necessidades e solicitações dos nossos parceiros e 

comunidade, pretende-se no ano de 2015 duplicar a capacidade de resposta em CAO. É intenção da 

Direção da instituição concretizar este objetivo através da requalificação e autorização para funcionamento 

da resposta social CAO no edifício sede da instituição, executando durante o ano de 2015 as necessárias 

diligências e contactos junto do organismo de tutela com a pretensão de a médio prazo dar inicio ao 

funcionamento da segunda unidade CAO.   

Para a concretização do presente plano de atividades, a instituição conta com a experiência e dedicação 

de todos os colaboradores, tentando dar resposta aquilo que são as necessidades identificadas pela 

população assistida, parceiros e comunidade e geral.   

A capacidade de concretização dos compromissos assumidos, assim como a qualidade dos serviços 

prestados, tem vindo a ser reconhecida tanto pelos parceiros locais como pelos órgãos de tutela, o que se 

reflete no substancial crescimento e capacidade de resposta do CEEONINHO no decorrer dos últimos 

anos. Neste sentido, e acreditando na capacidade de resposta do CEEONINHO a novos desafios, acredita 

a direção que será possível ao longo do ano de 2015 aumentar significativamente a capacidade de 

resposta em CAO. 

Os recursos financeiros previstos para 2015 encontram-se também descritos no Orçamento da Instituição, 

que segue em anexo. 
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VIII - ANEXOS 

 

 

 

 

1. Parecer do Conselho Fiscal 

2. Orçamento 2015 

3. Plano de Atividades da Valência Centro de Atividades Ocupacionais 

4. Plano de Atividades da Valência Socioeducativa 

5. Plano de Atividades do Contrato de Local de Desenvolvimento Social Mais – CLDS+ 

6. Lista de Parceiros e Entidades Financiadoras do CEEONINHO 
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ANEXO 1 

 

 

4.1. Parecer do Conselho Fiscal 
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ANEXO 2 

 

 

4.2. Orçamento Previsional de Atividade 2015 
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NINHO 

ORÇAMENTO 2015 

 

1 – Pressupostos 

• Plano de atividades da Direção 

• Balancete setembro/2014 

• Atualização de preços:1,5% 

 

2 – Valências/programas/protocolos 

 

 

3 – Dados relevantes 

3.1 - Subsídios 

 

 

 

Ninho 

CEE CAO LAR RSI CRI CLDS+ UMS 

470.127 € 
576.598 € 

923.489 € 
810.908 € 

2012 2013 2014 (previsional) 2015 (orçamentado) 

Subsídios 
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Descrição 

2014 

(previsional) 

  2015 

(orçamentado) 

Da Segurança Social:       

   CAO 181,264.44   181,264.44 

   Lar residencial 253,717.20   253,717.20 

   RSI 92,614.68   92,614.68 

   CLDS+ 113,766.24   90,573.06 

   PIEF 17,343.94   0.00 

De outras entidades públicas:       

   DGEstE - cooperação 40,084.00   40,084.00 

   DGEstE - CRI 104,546.22   116,907.78 

   IEFP 19,495.83   1,127.28 

   Câmara M. Rio Maior - normal 15,170.00   14,870.00 

   Câmara M. Rio Maior - UMSaúde 19,950.00   19,750.00 

   IRN 1,208.99   0.00 

   Formação para a inclusão 64,327.19   0.00 

Total 923,488.73   810,908.44 

 

3.2 – Pessoal 

 

 

 

389.494 € 
448.371 € 

626.371 € 
712.161 € 

26 37 49 51 

2012 2013 2014 (previsional) 2015 (orçamentado) 

Pessoal 

Gastos 

Nº funcionários 
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Descrição 
2014 

(previsional) 

  2015 
(orçamentado) 

   Vencimentos + diuturnidades 455,761.09   522,789.71 

   Subsídio de alimentação 43,702.15   53,067.60 

   Abono para falhas 420.24   420.24 

   Subsídio de turno 4,309.54   12,776.40 

   Subsídio de transporte 1,113.49   0.00 

   Bolsa IEFP 15,150.88   1,127.28 

   Encargos sociais 97,598.84   115,271.14 

   Seguro acidentes trabalho 4,473.37   5,306.32 

   Fundo compensação 80.36   103.56 

   Indeminizações despedimento 2,481.07   0.00 

   Medicina no trabalho 1,280.00   1,299.20 

Total 626,371.03   712,161.45 

 

3.3 – Fornecimentos e serviços externos 

Descrição 
2014 

(previsional) 

  2015 
(orçamentado) 

   Contabilidade 4,773.00   4,844.60 

   Saúde, higiene e segurança 891.76   905.14 

   Outros serviços especializados 40,477.76   6,272.10 

   Publicidade 1,817.54   1,768.64 

   Vigilância e segurança 320.00   324.80 

   Honorários 13,232.26   6,032.20 

   Conservação e reparação 6,103.29   6,194.85 

   Ferramentas e utensílios 8,710.98   8,935.52 

   Material de escritório 3,687.63   4,054.52 

   Electricidade 17,747.39   17,107.10 

   Combustíveis 8,806.40   9,219.47 

   Água 1,375.65   1,396.29 

   Deslocações 279.90   171.55 

   Renda equipamento 3,167.27   93.65 

   Renda sala 6,737.50   5,470.85 

   Comunicação 6,236.98   8,071.71 

   Seguros 3,997.96   3,903.67 

   Contencioso e notariado 150.61   152.87 

   Limpeza 7,129.07   8,697.92 

   Serviços bancários 339.83   344.93 

   Outros 2,018.86   162.49 

Total 138,001.64   94,124.87 
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4 – Orçamento geral para 2015 

Descrição 2015 

RENDIMENTOS   

72 - Prestações serviços 87,680.00 

75 - Subsídios e doações 820,908.44 

78 - Outros rendimentos e ganhos 55,595.76 

79 - Rendimentos financeiros 0.00 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 964,184.20 

GASTOS   

61 - Custo matérias consumidas 32,251.74 

62 - Fornecimentos e serviços externos 94,124.87 

63 - Gastos com pessoal 712,161.45 

64 - Depreciações 77,905.26 

68 - Outros gastos e perdas 10,200.00 

69 - Gastos de financiamento 17,538.16 

TOTAL DOS GASTOS 944,181.48 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 20,002.72 
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5 – Orçamento 2015 por valências 

Descrição CEE CAO 
Lar 

Residencial 
RSI CRI CLDS+ 

Unidades 

Móveis de 

Saúde 

Total 

RENDIMENTOS                 

72 - Prestações serviços 1,608.00 39,032.00 47,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,680.00 

75 - Subsídios e doações 42,033.80 205,311.92 253,717.20 92,614.68 116,907.78 90,573.06 19,750.00 820,908.44 

78 - Outros rendimentos e ganhos 0.00 0.00 54,819.53 0.00 0.00 776.23 0.00 55,595.76 

79 - Rendimentos financeiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 43,641.80 244,343.92 355,576.73 92,614.68 116,907.78 91,349.29 19,750.00 964,184.20 

GASTOS                 

61 - Custo matérias consumidas 2,193.76 16,815.71 13,242.27 0.00 0.00 0.00 0.00 32,251.74 

62 - Fornecimentos e serviços externos 2,075.34 25,595.84 43,456.71 8,839.52 5,766.88 8,390.58 0.00 94,124.87 

63 - Gastos com pessoal 38,228.35 186,286.25 190,758.45 83,788.60 111,161.43 82,185.29 19,753.08 712,161.45 

64 - Depreciações 57.75 712.29 76,358.99 0.00 0.00 776.23 0.00 77,905.26 

68 - Outros gastos e perdas 765.00 9,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 

69 - Gastos de financiamento 0.00 0.00 17,538.16 0.00 0.00 0.00 0.00 17,538.16 

TOTAL DOS GASTOS 43,320.21 238,845.09 341,354.58 92,628.12 116,928.31 91,352.10 19,753.08 944,181.48 

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 321.59 5,498.84 14,222.15 -13.44 -20.53 -2.81 -3.08 20,002.72 
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Plano de Atividades Sociopedagógicas do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) – 2015 
 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dia de Reis (Cantar a Janeiras) 
- Preservar datas tradicionais 
- Fomentar o Convívio entre 
   os clientes e colaboradores 
- Fomentar a inclusão 

Material inerente à 
atividade 

 
Transporte 

Colaboradores 
CAO 

--------- 06            

Desfile de Carnaval do Concelho 

de Rio Maior 

- Promover a Socialização e 
integração na comunidade local 
- Desenvolver situações de 
diversão e lazer 
- Participar em Projetos da 
Comunidade 

Aquisição de 
material p/ confeção 
de fatos de Carnaval 

 
Transporte 

 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio 
Maior 

            

26º Aniversário CAO 

- Comemorar a criação da 
resposta social 
-Incentivar a partilha e 
relacionamento interpessoal 
entre clientes, colaboradores e 
comunidade  

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores 
CAO 

 
Direção 

 
Familiares 

Tecido 
Comercial 

Local 
  06          

Dia do Pai 
- Valorizar o papel Parental 
- Comemorar o dia alusivo ao 
momento 
- Elaborar Presentes para oferta 

Aquisição de 
material para 

Presentes 
  

Colaboradores 
CAO 

---------   19          

Comemorações da Páscoa - Fomentar o Convívio 
- Lembrar a importância da 
simbologia desta data  

Aquisição de 
Equipamento e 
material para 

comemoração da 
data e realização de 

presentes 

Colaboradores 
CAO 

---------    05         
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Plano de Atividades Sociopedagógicas do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) – 2015 

 
  

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dia da Mãe 
- Valorizar o papel parental 
- Comemorar dia alusivo ao 
momento 
- Elaborar presentes para oferta 

Aquisição de 
material para 

presentes  
 

Espaço físico das 
Áreas Ocupacionais 

Colaboradores CAO ---------     3        

Visita a Portugal Pequeninos 

-Sensibilizar para o nosso 
Património Cultural  
- Favorecer o relacionamento 
interpessoal em contextos 
diferenciados 

Transporte da 
Autarquia 

Colaboradores CAO 
CM Rio 
Maior 

            

Atividades Livres 

  
- Proporcionar momentos de 
lazer e convívio entre todos 
- Promover atividades 
diferenciadas fora do contexto 
de sala 
 
 

Transporte da 
instituição  

 
Espaço institucional 

 
 Espaço envolvente 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio 
Maior 

            

Festa de Encerramento das 

Atividades Ocupacionais 2014/2015 

- Promover o Convívio 
- Favorecer as relações 
interpessoais 
 

Espaço Institucional 

Colaboradores 
Direção 

Familiares 
Parceiros 

Tecido 
Comercial 

local 

            

Início das Atividades Ocupacionais 

2015/2016 

- Receção dos clientes para 
novo ano de Atividades 
- Proporcionar momentos de 
convívio e de relacionamento 
interpessoal 

Espaço Institucional 
Colaboradores da 

Instituição 
---------             
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Plano de Atividades Sociopedagógicas do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) - 2015 

 
  

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

 

Colónia Balnear 2015 

- Desenvolver atividades 
diferenciadas em contexto 
balnear 
- Proporcionar momentos de 
recreação e lazer 
- Desenvolver algumas 
competências 

Transporte da 
instituição ou  
CM Rio Maior 

 
Espaço de Colónia 

Balnear 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio 
Maior 

        07    

Dia de Todos os Santos 
- Relembrar a simbologia desta 
data festiva 
- Fomentar o convívio e o 
relacionamento 

Espaço institucional 
 

Aquisição de 
géneros alimentares 
(Confeção de broas)  

Colaboradores da 
Instituição 

---------          01   

Dia de S. Martinho 

- Sensibilizar para a 
comemoração de dias festivos 
- Partilhar tradições 
- Promover convívio salutar 
entre clientes e colaboradores 

Espaço institucional 
Aquisição de 

equipamento p/ 
assar castanhas 

Colaboradores da 
Instituição 

---------           11  

Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência 

-Mobilização para a defesa da 

dignidade, dos direitos e do 

bem-estar destas pessoas. 

 

Espaço Institucional 
 

Comunidade Local 

Colaboradores da 
Instituição 

-------            03 

Comemorações de Natal 

- Sensibilizar os clientes para a 
simbologia da quadra natalícia e 
para alguns valores morais 
- Proporcionar o convívio e o 
relacionamento interpessoal 
- Promover a decoração do 
espaço da instituição 

Espaço institucional 
Aquisição de 

material e 
equipamento alusiva 

à atividade 

Colaboradores 
Direção 

Familiares 

Tecido 
Comercial 

Local 

           18 
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Plano de Atividades Temáticas - 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Atelier de Criatividade 

- Explorar a criatividade e a 
imaginação 
-Promover a inclusão na 
comunidade local 

Casa Senhorial 
Rio Maior 

Responsáveis das 
Áreas Ocupacionais 

Câmara 
Municipal 
Rio Maior 

A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

Atelier de Expressão e Movimento 

- Sensibilizar os clientes para as 
atividades de expressão 
-Favorecer o relacionamento 
interpessoal em contextos 
diferenciados 

Casa Senhorial 
Rio Maior 

Responsáveis das 
Áreas Ocupacionais 

Câmara 
Municipal 
Rio Maior 

A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

“Hora do Conto” 

-Explorar o imaginário do cliente 
– Desenvolver a criatividade  
-Promover a inclusão na 
comunidade local 
 

Espaço Biblioteca 
de Rio Maior 

Responsáveis das 
Áreas Ocupacionais 

Câmara 
Municipal 
Rio Maior 

A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

Atelier de Arraiolos 

- Desenvolver a destreza 
manual 
- Aumentar a atenção e 
concentração e hábitos de 
trabalho. 

Sala de Atividades e 
Material alusivo á 

atividade 

Responsável da 
Área Temática 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil (às 5ª e 6ª Feiras/Manhã) 

Danças Tradicionais  

-Promoção do convívio e 
socialização entre os 
participantes 
- Desenvolvimento da auto-   

Estima 

Espaço Físico 
Trajes adequados 

Responsável da 
Área Temática 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil (às 3ª Feiras/Tarde) 
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Plano de Atividades de Reabilitação – 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma  2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Hidroterapia 
-promover a reabilitação ao nível 
dos componentes 
neuromusculares, da interação 
social e da autonomia do cliente 

Piscinas 
Municipais de 

Rio Maior 

Fisioterapeuta 
 

Terapeuta Ocupacional 
Desmor A decorrer durante todo o Ano Civil (às 4ª Feiras). 

Atividades de Psicomotricidade e 

Estimulação Sensorial (Sala E. 

Sensorial/Sala De Snoezelen 

-Promover o bem-estar físico e 
psicológico dos clientes 
-facilitar a reabilitação motora e 
sensorial dos clientes 

Sala de 
Estimulação 

Sensorial 

 
Fisioterapeuta 

 
Terapeuta Ocupacional 

 
 

--------- A decorrer durante todo o Ano Civil. 

 

Psicologia  

 

Acompanhamento 
psicoterapêutico dos clientes, 
reabilitação cognitiva e 
comportamental. 

Espaço 
Institucional 

Psicólogo 
--------- 

A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção.  

Terapia Ocupacional 

Promover a reabilitação 
sensorial, preceptiva, cognitiva, 
motor, laboral e social, no 
sentido de diminuir ou corrigir 
patologias e habilitar ou facilitar 
a adaptação e funcionalidade do 
indivíduo na escola, família, 
trabalho e sociedade. 

Espaço 

Institucional 
Terapeuta Ocupacional 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção. 

Fisioterapia 
- Promover a reabilitação neuro-
musculo-esquelética dos 
clientes acompanhados 

Espaço 

Institucional 
Fisioterapeuta 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção individual ou em grupo. 

Serviço Social 
- Apoio, esclarecimento e 
acompanhamento de clientes e 
famílias. 

Espaço 

Institucional 
Assistente Social 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção. 
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Plano de Atividades a convite de outras instituições - 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma  2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

 
Participação em Encontros 

Desportivos (ADES).  

 

- Promover o relacionamento 
salutar com os clientes dos 
outros centros   
- Promover dinâmicas de grupo 
e um salutar convívio entre 
todos 
- Promover algum espírito 
competitivo, não esquecendo a 
vertente lúdica 

Transporte 
institucional 

Técnico de  
Desporto 

 
Colaboradores da 

instituição 

ADES A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Atividades Desportivas, 

Recreativas e Culturais a convite 

de outras instituições 

- Promover o encontro entre 
centros 
- Proporcionar convívio salutar 
- Promover a interação e 
socialização entre participantes 

Transporte 
institucional 

Técnico de Desporto 
 

Colaboradores da 
instituição 

Instituições  A decorrer ao longo do Ano Civil. 

 

Plano de Atividades Desportivas - 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Atletismo - Desenvolvimento físico e equilíbrio Psicológico 
- Melhoria da qualidade de Vida 
-Inclusão Social 

Transporte da 
instituição 

Pistas Municipais 
de Rio Maior 

Responsável 
do Desporto 

DESMOR 
 
 

 A decorrer durante todo o Ano Civil (3º e 5ª Feiras/Manhã) 

Natação 

- Adaptação ao Meio Aquático 
- Proporcionar o convívio e socialização entre 
participantes 
- Proporcionar relaxamento 
- Estimular a comunicação e interação no grupo 

Transporte da 
instituição 
Piscinas 

Municipais de Rio 
Maior 

Responsável 
do Desporto 
Terapeuta 

Ocupacional 

DESMOR A decorrer durante todo o Ano Civil (às 4ª Feiras/Manhã) 

Ginásio 
-Aquisição bons hábitos para a prática de 
exercício e atividade física  

 

Ginásio da 
Instituição 

Responsável do 
Desporto 
Terapeuta 

Ocupacional 
Monitor A. 

Ocupacionais 

-------- A decorrer durante todo o Ano Civil (às 2ª e 6ªFeiras/Manhã) 



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 37 de 58 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

4.4. Plano de Atividades da Valência Socioeducativa 
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PLANO DE ATIVIDADES DA VALÊNCIA SOCIOEDUCATIVA 2015 

 
Atividade Sociopedagógica – Janeiro a Agosto 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dia de Reis 

- Partilha de tradições; 
- Fomentar o Convívio entre os alunos e 
colaboradores; 
- Fomentar a inclusão 

Material inerente à 
atividade 

Colaboradores 
Socioeducativa 

--------- 06            

35º Aniversário do CEEONINHO 

- Comemorar a criação do CEEONINHO e 
Valência Socioeducativa. 
-Incentivar a partilha e relacionamento 
interpessoal entre alunos, colaboradores e 
comunidade 

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores da 
Instituição  

Direção 
Familiares 

Tecido Comercial 
Local 

23            

Dia dos Namorados 

- Realçar a importância dos laços de 
amizade. 
- Fortalecer e promover o relacionamento 
interpessoal. 

Material para a 
confeção de 

trabalhos alusivos à 
data 

Colaboradores da 
Instituição 

-------  14           

Desfile de Carnaval do Concelho de Rio 
Maior 

- Promover a Socialização e integração na 
comunidade local 
- Desenvolver situações diversão e lazer 
- Participar em projetos da Comunidade 

Aquisição de 
material p/ confeção 
de fatos de Carnaval 

Transporte 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio Maior  13           

Dia do Pai 
- Valorizar o papel Parental; 
- Comemorar o dia alusivo ao momento; 
- Elaborar Presentes para oferta. 

Aquisição de 
material para 
confeção de 

Presentes 

Colaboradores 
Socioeducativa 

---------   19          

Comemoração do Inicio da Primavera 
- Reforçar conhecimentos sobre as 
estações do ano. 
- Promover o contacto com a natureza. 

Material para a 
realização de 

trabalhos alusivos à 
data 

Colaboradores 
Socioeducativa 

--------   20          

Comemorações da Páscoa 

- Fomentar o Convívio entre alunos e 
colaboradores; 
- Lembrar a importância da simbologia 
desta data.  

Aquisição de 
Equipamento e 
material para e 
realização de 

presentes 

Colaboradores 
Socioeducativa 

---------    02         

 

  



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 39 de 58 
 

 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Comemoração do dia da dança 

- Sensibilizar os alunos para a música, 
dança e expressão corporal. 
- Estimulação dos sentidos e movimento 
do corpo. 

Equipamento de 
som, colchões e 

almofadas. 
Tela de projeção e 

projetor. 

Colaboradores 
Socioeducativa 

-------    29         

Dia da Mãe 
- Valorizar a papel parental; 
- Comemorar dia alusivo ao momento; 
- Elaborar presentes para oferta. 

Espaço físico das 
Áreas Ocupacionais 

Colaboradores 
Socioeducativa 

---------    30         

Dia da Espiga 

- Relembrar a simbologia desta data 
Festiva; 
- Favorecer o relacionamento interpessoal 
em contextos diferenciados; 
- Promover outro tipo de aprendizagens.  

Transporte da 
instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

----------     14        

Dia Mundial da Criança 
- Proporcionar atividades e de convívio; 
- Participar em iniciativas locais na 
comunidade. 

Transporte da 
instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior      01       

Comemoração dos Santos Populares 
- Promover o convívio entre os alunos; 
- Sensibilizar para os hábitos culturais 
relacionados com esta época. 

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior      26       

Atividade Socializante 
Visita ao Parque de Caldas da Rainha 

- Promover a socialização; 
- Favorecer a integração na comunidade; 
- Promover momentos de recreação e 
lazer. 

Transporte da 
Instituição 

Reforço alimentar 

Colaboradores 
Socioeducativa 

       03      

Atividades Livres 
- Promover o convívio entre os alunos; 
- Marcar o encerramento do ano letivo. 

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior       17      
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Atividade Sociopedagógica – Setembro a Dezembro 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2014 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Atividades Livres – Inicio de Ano Letivo 
2015/2016 

- Proporcionar momentos de lazer e 
convívio entre todos; 
- Promover atividades diferenciadas fora 
do contexto de sala. 

Transporte da 
instituição 

Espaço institucional 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio Maior         7    

Colónia Balnear 2015 

- Promover o fortalecimento de 
competências sociais. 
- Proporcionar momentos de recreação e 
lazer. 
- Desenvolver competências de autonomia.  

Transporte da 
instituição  

 
Espaço de Colónia 

Balnear 

- Colaboradores 
da Instituição 

INR         
7 
a 

11 
   

Dia de Todos os Santos 

- Promover o convívio entre alunos, 
técnicos e comunidade. 
- Promover a compreensão de 
tradições e hábitos locais. 

Espaço físico do 
CEEONINHO 

- Colaboradores 
do CEEONINHO 

----------          30   

Dia de S. Martinho 

- Sensibilizar para a comemoração de 
dias festivos 
- Partilhar tradições. 
- Promover convívio e socialização 
entre alunos e colaboradores 

Espaço 
institucional 

 
Castanhas e 

Assador 

Colaboradores 
da Instituição 

---------           11  

Comemorações de Natal 

- Sensibilizar os alunos para a 
simbologia da quadra natalícia. 
- Proporcionar o convívio e o 
relacionamento entre alunos, 
técnicos, familiares e comunidade. 
 

Espaço do 
CEEONINHO 

 

Colaboradores 
da Instituição 

----------            18 

Ida ao Circo 
- Promover a inclusão a socialização 
e o contacto com a comunidade. 
- Promoção de atividades de 
recreação e lazer. 

Transporte em 
veiculo da 

instituição e cedido 
pela CMRM 

Colaboradores 
da Instituição 

CMRM            17 
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Atividade de Apoio Técnico 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2014 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Terapia Ocupacional 

- Promover a reabilitação sensorial, 
preceptiva, cognitiva, motor, laboral e 
social, no sentido de diminuir ou corrigir 
patologias e habilitar ou facilitar a 
adaptação e funcionalidade do indivíduo 
na escola, família, trabalho e sociedade. 

Sala de Estimulação 
Sensorial e de 

Snoezelen; 
Sala de aula; 

Na Comunidade. 

Terapeuta 
Ocupacional 

-------- Todo o ano de 2015 

Fisioterapia - Promover a reabilitação neuro-musculo-
esquelética dos alunos acompanhados  

Sala de Estimulação 
Sensorial de 

Snoezelen e Ginásio; 
Sala de aula. 

Fisioterapeuta -------- 
Todo o ano de 2015 

Apoio Docente 
- Facilitar a aquisição de competências 
académicas, comportamentais e funcionais 
dos alunos da valência. 

Sala de Estimulação 
Sensorial e de 

Snoezelen; 
Sala de aula; 

Professora do 1º 
ciclo 

-------- Todo o ano de 2015 

Psicologia 
- Acompanhamento psicoterapêutico dos 
alunos, reabilitação cognitiva e 
comportamental. 

Gabinete Técnico; 
Sala de aula e 

espaços da 
comunidade 

Psicóloga -------- 
Todo o ano de 2015 

Serviço Social - Apoio, esclarecimento e 
acompanhamento de alunos e famílias. 

Gabinete Técnico 
Técnica de Serviço 

Social  
-------- 

Todo o ano de 2015 
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ANEXO 5 

 

 

4.5. Plano de Atividades da Valência Lar Residencial 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 
(Atividades de carácter geral, de âmbito Lúdico-Recreativo, Desportivo, Cultural, Social, Festivo ou Formativo) 

 
 

Atividades Lúdico-Recreativas/Lazer 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Assistir a Jogos Desportivos 
-Sensibilizar para a importância 
da atividade Física 
-Fomentar o respeito pelas 
opções desportivas de cada um 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores da 
Instituição 

CMRM A decorrer ao longo do Ano Civil 

Atividades Livres (Jogos Tradicionais, 

Passeios em contexto Balnear ,A.V.D 
Piqueniques)  

  
- Proporcionar momentos de 
lazer e convívio entre todos 
- Promover atividades 
diferenciadas fora do contexto 
de sala 
 
 

Transporte da 
instituição  

 
Espaço institucional 

 
 Espaço Envolvente 

Colaboradores da 
Instituição 

CMRM        

 1 
A 
31 

    

20 

Início das Atividades nas diversas 

Áreas Ocupacionais 2015/2016 

- Reatar o desempenho nas 
Áreas Ocupacionais  
- Proporcionar momentos de 
salutar convívio e de 
relacionamento interpessoal 

Espaço Institucional 
Colaboradores da 

Instituição 
---------         3    

Colónia Balnear 2015 (Clientes do Lar) 

- Desenvolver atividades 
diferenciadas em contexto 
Balnear 
- Proporcionar momentos de 
recreação e lazer 
- Desenvolver algumas 
competências sociais e 
promover a autonomia 

Transporte da 
instituição ou  
CM Rio Maior 

 
Espaço de Colónia 

Balnear 

Colaboradores da 
Instituição 

CMRM         
7 
A 
11 

   

Participação no Concurso das 

“Árvores de Natal” (promovido CLDS +) 

-Permitir a inclusão e integração 
social 
-Desenvolver um espírito de 
competição saudável 
- Explorar o espírito criativo  

Material reciclado 
Colaboradores da 

Instituição 
CMRM 
CLDS+ 

           5 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 
 
Comemoração Eventos/Datas Festivas (1) 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dia de Reis (Cantar as Janeiras) 
- Preservar datas tradicionais 
- Fomentar o Convívio entre 
   os clientes e colaboradores 
- Fomentar a inclusão 

Material inerente à 
atividade 

 
Transporte 

Colaboradores da 
Instituição 

--------- 06            

Desfile de Carnaval  

- Promover a Socialização e 
integração na comunidade local 
- Desenvolver situações de 
diversão e lazer 
- Participar em Projetos da 
Comunidade 

Aquisição de 
material p/ confeção 
de fatos de Carnaval 

 
Transporte 

 

Colaboradores da 
Instituição 

CM Rio 
Maior 

            

1º Aniversário do Lar 

- Comemorar a criação da nova 
Resposta Social 
-Incentivar a partilha e 
relacionamento interpessoal 
entre clientes, colaboradores 
Direção e comunidade  

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores  
 

Direção 
 

Familiares 

Tecido 
Comercial 

Local 
 20           

Dia do Pai 
- Valorizar o papel Parental 
- Comemorar o dia alusivo ao 
momento 
- Elaborar Presentes para oferta 

Aquisição de 
material para 

Presentes 
  

Colaboradores da 
Instituição 

---------   19          

Comemorações da Páscoa 
- Fomentar o Convívio 
- Lembrar a importância da 
simbologia desta data  

Aquisição de 
Equipamento e 

material par 
comemoração da 

data e realização de 
presentes 

Colaboradores da 
Instituição 

---------    5         

. 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 

Comemoração Eventos / Datas Festivas (2) 

 

  

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dia da Mãe 
- Valorizar o papel parental 
- Comemorar dia alusivo ao 
momento 
- Elaborar presentes para oferta 

Aquisição de 
material para 

presentes  
 

Espaço físico das 
Áreas Ocupacionais 

Colaboradores da 
Instituição 

---------     3        

Dia de Todos os Santos 
- Relembrar a simbologia desta 
data festiva 
- Fomentar o convívio e o 
relacionamento 

Espaço institucional 
 

Aquisição de 
géneros alimentares 
(Confeção de broas)  

Colaboradores da 
Instituição 

---------           1  

Dia de S. Martinho 

- Sensibilizar para a 
comemoração de dias festivos 
- Partilhar tradições 
- Promover convívio salutar 
entre clientes e colaboradores 

Espaço institucional 
Aquisição de 

equipamento p/ 
assar castanhas 

Colaboradores da 
Instituição 

---------           11  

Comemorações de Natal 

- Sensibilizar os clientes para a 
simbologia da quadra natalícia e 
para alguns valores morais 
- Proporcionar o convívio e o 
relacionamento interpessoal 
- Promover a decoração do 
espaço da instituição 

Espaço institucional 
Aquisição de 

material e 
equipamento alusiva 

à atividade 

Colaboradores 
Direção 

Familiares 

Tecido 
Comercial 

Local 

           18 

Comemorações Aniversários 

Clientes 

-Festejo Aniversário de cada 
cliente, valorizando o cliente 
como pessoa e como ser 
individual 

Espaço institucional 
Aquisição do Bolo 

de Aniversário 

Colaboradores da 
Instituição 
Familiares 

------- A comemorar ao longo do Ano Civil. 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 
 
Atividades Culturais 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Idas ao Cinema (Cineteatro) -Fomentar a Inclusão Social 
-Proporcionar outro tipo de 
experiências vivenciais 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores  da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional 
CMRM 

A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Visitas a Monumentos/Exposições 
-Sensibilizar para nosso 
património cultural 
- facilitar  a Integração Social 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores  da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional 
____ 

A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Participação e Colaboração no 

Evento das Tasquinhas/15 

-Valorizar as Tradições locais 
-Permitir o convívio e a 
integração social dos clientes 
 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores  da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional 

Parceiros 
Locais 

 
Tecido 

empresarial 

            

Participação e Colaboração no 

Certame da Feira da Cebola/15 

-Valorizar as Tradições locais 
-Permitir o convívio e a 
integração social dos clientes 
 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores  da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional 

Parceiros 
Locais 

 
Tecido 

empresarial 

            

Visita aos Presépios de Sal (Marinhas 

do Sal) 
-Valorizar a convivência e o 
respeito pelas pessoas 

Transporte da 
Instituição 

Colaboradores  da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional 
------             
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 
 
 
 Atividades Temáticas - 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Atelier de Criatividade 

- Explorar a criatividade e a 
imaginação 
-Promover a inclusão na 
comunidade local Casa Senhorial 

Responsáveis das 
Áreas 

Ocupacionais 

--------- 
A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

Atelier de Expressão e Movimento 

- Sensibilizar os clientes para as 
atividades de expressão 
-Favorecer o relacionamento 
interpessoal em contextos 
diferenciados 

Casa Senhorial 

Responsáveis das 
Áreas 

Ocupacionais 
--------- 

A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

“Hora do Conto” 

-Promover o escutar e saber 
escutar 
- Relembrar as experiências 
vivenciais da nossa infância 
-desenvolver a capacidade de 
concentração 

Espaço Biblioteca 
de Rio Maior 

Responsáveis das 
Áreas 

Ocupacionais 
--------- 

A decorrer quinzenalmente (ás 6ª Feiras/tarde) 

Atelier de Arraiolos 
- Desenvolver a destreza manual 
- Aumentar a atenção e 
concentração e hábitos de 
trabalho. 

Sala de Atividades 
e 

Material alusivo á 
atividade 

Responsável da 
Área Temática 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil (às 5ª e 6ª Feiras/Manhã) 

Danças Tradicionais  
-Promoção do convívio e 
socialização entre os participantes 
- Desenvolvimento da autoestima   

 

Espaço Físico 
Trajes adequados 

Responsável da 
Área Temática 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil (às 3ª Feiras/Tarde) 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 
 

Atividades  Socializantes – 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma  2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Passeios Jardim Municipal 

-proporcionar várias 
experiências vivenciais no meio 
envolvente 
- Estimular a prática da 
Atividade Física 
-Fomentar o Convívio e a 
integração social 

Meio envolvente 
Local 

Transporte da 
instituição 

Colaboradores da 
instituição 

 
A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Idas a Pastelaria, Mercado 

Municipal, Circo, 

Participação em  

Atividades Religiosas 

-Promover o Convívio  e a 
Integração Social 
- 

Meio envolvente 
Local 

Transporte da 
instituição 

Colaboradores da 
instituição 

------- 
A decorrer ao longo do Ano Civil. 

 
Participação em Encontros de 

âmbito desportivo  

- Promover o relacionamento 
salutar com os clientes dos 
outros centros   
- Promover dinâmicas de grupo 
e um salutar convívio entre 
todos 
- Promover algum espírito 
competitivo, não esquecendo a 
vertente lúdica 

Transporte 
institucional 

Técnico de Desporto 
 

Colaboradores da 
instituição 

ADES A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Participação em atividades a 

convite de outras 

Entidades/Organizações 

- Promover o encontro entre 
centros 
- Proporcionar convívio salutar 
- Promover a interação e 
socialização entre participantes 

Transporte 
institucional 

 
Colaboradores da 

instituição 

Entidades/ 
Organizaçõe  

A decorrer ao longo do Ano Civil. 

Participar em Eventos promovidos 

pela Comunidade Local - Fomentar a inclusão Social 

Meio envolvente 
Local 

Transporte da 
instituição 

Colaboradores da 
Unidade Residencial 

e Ocupacional  
 A decorrer ao longo do Ano Civil. 
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Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 

Atividades de Reabilitação/Serviços – 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma  2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Hidroterapia 
-promover a reabilitação ao nível 
dos componentes 
neuromusculares, da interação 
social e da autonomia do cliente 

Piscinas Municipais 
de Rio Maior 

 
 

Terapeuta 
Ocupacional 

Desmor A decorrer durante todo o Ano Civil (às 4ª Feiras). 

Atividades de Psicomotricidade e 

Estimulação Sensorial/Snoezelen 

-Promover o bem-estar físico e 
psicológico dos clientes 
-facilitar a reabilitação motora e 
sensorial dos clientes 

Sala de Estimulação 
Sensorial 

Fisioterapeuta 
 

Terapeuta 
Ocupacional 

--------- A decorrer durante todo o Ano Civil. 

 

Psicologia 

Acompanhamento 
psicoterapêutico dos clientes, 
reabilitação cognitiva e 
comportamental, com vista ao 
restabelecimento do equilíbrio 
sócio-emocional 

Espaço Institucional 
Psicólogo 

--------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção.  

Terapia Ocupacional 

Promover a reabilitação 
sensorial, preceptiva, cognitiva, 
motor, laboral e social, no 
sentido de diminuir ou corrigir 
patologias e habilitar ou facilitar 
a adaptação e funcionalidade do 
indivíduo na instituição, família, 
trabalho e sociedade. 

Espaço Institucional 
Terapeuta 

Ocupacional --------- 
A decorrer durante todo o Ano Civil de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção. 

Fisioterapia 
- Promover a Reabilitação 
Neuro-Musculo-Esquelética dos 
clientes acompanhados 

Espaço Institucional Fisioterapeuta 
--------- 

A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção individual ou em grupo. 

Serviço Social - Apoio, esclarecimento e 
acompanhamento de clientes e 
famílias. 

Espaço Institucional Assistente Social 
--------- 

A decorrer durante todo o Ano Civil, de acordo com a 
programação/ necessidade de intervenção. 
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 Plano de Atividades Socioculturais - Lar Residencial – 2015 

Atividades Desportivas - 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Atletismo 
- Desenvolvimento físico e 
equilíbrio Psicológico 
- Melhoria da qualidade de Vida 
-Inclusão Social 

Transporte da 
instituição 

Pistas Municipais de 
Rio Maior 

Responsável do 
Desporto 

 
 

DESMOR 
 

 A decorrer durante todo o Ano Civil (3º e 5ª Feiras) 

Natação 

- Adaptação ao Meio Aquático 
- Proporcionar o convívio e 
socialização entre participantes 
- Proporcionar relaxamento 
- Estimular a comunicação e 
interação no grupo 

Transporte da 
instituição 

 
Piscinas Municipais 

de Rio Maior 

Responsável do 
Desporto 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

DESMOR A decorrer durante todo o Ano Civil (às 4ª Feiras) 

Ginásio 
Desenvolvimento físico e 
equilíbrio Psicológico 
- Melhoria da qualidade de Vida 
 

Ginásio da Unidade 
Residencial 

Responsável do 
Desporto 
Terapeuta 

Ocupacional 
Monitor A. O 

------- A decorrer durante todo o Ano Civil (2ª e 6ª Feiras) 

 
Atividades  Sensório-Cognitivas – 2015 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma  2015 

Materiais Humanos J F M A M J J A S O N D 

Dinâmicas de Grupo/Expressões e 

Sentimentos 

-Capacitar para a Aquisição de 
comportamentos adequados e 
atitudes assertivas 
-Partilha das várias vivências de cada 
cliente 
-Desenvolver consciência crítica 

Espaço físico na 
Unidade 

Residencial 
Psicóloga ------ 

A decorrer durante todo o Ano Civil (às 3ª Feiras manhã e tarde) 

           Treino de Competências 

Sociais 

-Aprender a melhorar o 
comportamento verbal e não-verbal 
-Dotar de competências que permitam 
a resolução dos conflitos emocionais, 
comunicacionais ou comportamentais 
que afetam as relações com os outros 

Espaço físico na 
Unidade 

Residencial 
 

Comunidade 
Envolvente 

Psicóloga ------- 

A decorrer durante todo o Ano Civil (às 5ª Feiras/Tarde e 6ª 

Feiras manhã) 
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ANEXO 6 

 

 

4.6. Plano de Atividades Contrato Local de Desenvolvimento 
Local CLDS+ 
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ESTRUTURAS DE APOIO 

Gabinete de apoio à procura de emprego, formação e qualificação 

 

Destinatários: Desempregados, instituições, empresas e comunidade 

 

|Divulgação das ofertas de emprego e qualificação 

|Promoção da procura ativa de emprego, empreendedorismo e autoemprego 

|Elaboração de currículos, cartas de apresentação, preparação para entrevistas e resposta 

a anúncios 

|Sessões de formação/informação sobre medidas ativas de emprego, oportunidades de 

(re)inserção e nas áreas do marketing social e das competências pessoais e sociais 

 

Segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 16h00. Centro de Negócios e 

Inovação de Rio Maior, sala 38 

Loja Social e 

Lavandaria Social 

 

Destinatários: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica 

 

Dinamizadas em parceria com a Conferência de St. António de Rio Maior da Sociedade de S. 

Vicente de Paulo 

|Entrega gratuita de vários tipos de bens 

|Limpeza e tratamento de roupa nos equipamentos do espaço 

| Informação e encaminhamento para recursos sociais locais 

 

Segunda-feira das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 e quarta-feira das 14h00 às 19h00 

Mercado Municipal, 1º piso 

Unidade de integração, aconselhamento e apoio psicológico 

 

Destinatários: Famílias e pessoas com necessidades educativas especiais e deficiência 

 

|Orientação, apoio e aconselhamento psicossocial 

|Informação sobre direitos, benefícios e recursos 

|Divulgação de boas práticas de atendimento ao cidadão com necessidades educativas 

especiais/deficiência e suas famílias 

 

Terça-feira das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 e quinta-feira das 14h00 às 16h00 

Sede do CEEONINHO 

 

Rio Maior Voluntário 

 

Destinatários: Entidades que sejam ou queiram ser promotoras de voluntariado e voluntários 

ou cidadãos que queiram desenvolver ações de interesse social e comunitário 

 

Dinamizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal de Rio Maior 

|Orientação/apoio na realização de programas de voluntariado 

|Apoio no processo de inscrição, seleção e encaminhamento de voluntários 

|Promoção de sessões de sensibilização/ informação e ações de formação 

 

Quinta-feira das 10h00 às 12h30 

Sede do CEEONINHO 
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PLANO DE AÇÃO 2015_1º SEMESTRE 

Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação 

Ação Atividades Resultado esperado 

Apoio ao Desenvolvimento de atitudes de procura 
ativa de emprego 

Realizar sessões de apoio à procura ativa de emprego 
Dinamizar workshops: Marketing Social e desenvolver a atitude proativa 
Criar um grupo de coaching para trabalhar e desenvolver competências 

 
481 

beneficiários 

Divulgação de ofertas de emprego e oportunidades 
de trabalho 

Informar, divulgar e encaminhar as ofertas de emprego, oportunidades de formação e 
qualificação 

Informação sobre medidas ativas de emprego e 
oportunidades de inserção 

Realizar ações de informação e divulgação de medidas ativas de emprego e oportunidades de 
inserção 

Apoio ao enquadramento de projetos de 
autoemprego a de empreendedorismo 

Realizar sessões de divulgação, informação sobre empreendedorismo, microcrédito e PAE 
CPE (programa de apoio ao empreendedorismo- criação do próprio emprego) 
Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo e promover 
o seu encaminhamento 

Informação sobre as oportunidades de qualificação e 
encaminhamento 

Organizar/Encaminhar cursos de formação básica 
Realizar sessões de informação sobre oportunidades de qualificação 

Prestação de trabalho socialmente necessário ou 
desenvolvimento de atividade socialmente útil em 
entidades públicas, privadas sem fins lucrativos ou 

solidárias 

Realizar reuniões com as Entidades públicas, privadas, sem fins lucrativos e/ou solidárias para 
a prestação de trabalho socialmente útil 

Apoiar e acompanhar as entidades promotoras na concretização da candidatura 

Sensibilização dos empresários, das instituições e 
entidades empregadoras locais 

Realizar encontros empresariais/institucionais para a divulgação das várias medidas de apoio 
e incentivo à contratação 

10 
empresas/instituições 

Sinalização, encaminhamento e orientação de alunos 
que abandonam ou concluam o sistema educativo, 

para favorecimento da integração profissional 

Planear e organizar uma mostra de profissões e formação para os alunos do 3º ciclo ao 
ensino secundário/profissional 
 

500 
alunos 

Estimulação das capacidades empreendedoras dos 
alunos do ensino secundário 

Realizar um concurso de Empreendedorismo nas escolas do Município do 3º ciclo e ensino 
secundário/profissional 

25 
alunos 

 

 

  



   Plano de Atividades e Orçamento 2015  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 54 de 58 
 

 

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza infantil 

Ação Atividades 
Resultado 
esperado 

Criação do Centro de Recursos 

Criar um serviço de Atendimento e Intervenção Integrada de indivíduos/ famílias 

765 

beneficiários 

Criar um espaço único de doação e distribuição de roupas e outros bens a famílias sinalizadas 
(Espaço É Solidário/ Loja Social) 

Criar uma Unidade de integração, aconselhamento e apoio psicológico para famílias e pessoas 
com deficiência 

Elaborar um Guia de Recursos Sociais do Município 

Dotar as famílias de competências ao nível das áreas de higiene, comportamental, alimentar e 
financeira 

Realizar encontros de partilha de ideias/ experiências entre Instituições e direções 

Organizar uma Colónia de férias para promover o convívio entre indivíduos com e sem deficiência 
em espaço balnear em contato e interação direta com a praia e comunidade 

Incluir jovens de famílias beneficiárias de RSI em atividades desportivas 

 

 

Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições 

Ação Atividades 
Resultado 
esperado 

Apoio à auto-organização dos habitantes 
Organizar eventos desportivos, intergeracionais e multiculturais 

30 
habitantes 

Realizar encontros de jovens com ou sem deficiência em formato teatro - debate 

Criação/revitalização de associações (moradores, 
temáticas ou juvenis) 

Constituir/ Revitalizar Associações 
1 

associação 
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Eixo IV – Outras áreas de Intervenção 

 

Ação Atividades 
Resultado 
esperado 

Incentivar parceiros a realizar atividades para 
dinamizar o Concelho 

Realizar atividades de animação para dinamizar o Concelho 
250 

participantes 

Dinamizar o Voluntariado no Concelho 

Realizar ações de formação e apoio na elaboração de projetos de voluntariado para IPSS e outras 
entidades locais  10 

voluntários 
Realizar ações de formação para voluntários 
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ANEXO 7 

 

 

4.7. Lista de Parceiros e Entidades Financiadoras do 
CEEONINHO 
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Mapa de Entidades Financiadoras e Entidades Parceiras do CEEONINHO 

As Parcerias assumem um papel fundamental na vida da organização e constituem-se como 
parte integrante da estratégia organizacional. 

Tal como definido na Política de parcerias, a Instituição atua e procura constantemente 
desenvolver parcerias para responder às necessidades de recursos existentes, aumentar a 
capacidade de resposta da Instituição, promover a inovação e um contínuo de serviços aos 
clientes. 

Como tal, as parcerias constituem uma estratégia fundamental da ação organizacional, pelo 
que estão definidos objetivos no sentido de desenvolver novas parcerias, gerar um maior 
envolvimento com os parceiros operacionais e aprofundar a relação com os parceiros 
estratégicos e de investimento, sendo todos alvos de um protocolo ou Acordo de Parceria. 

Neste sentido, é também feita anualmente uma avaliação da satisfação dos nossos parceiros, 
bem como do valor que a parceria assume para a Instituição (Avaliação Interna de Parceiros). 

Entidades Financiadoras 

 Instituto da Solidariedade e Segurança Social de Santarém 

 Ministério da Educação 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 Câmara Municipal de Rio Maior 

 Programa Operacional Potencial Humano 

 Instituto Nacional Reabilitação (INR) 

Entidades Parceiras 

 Comissão de Proteção de Crianças e jovens em perigo (CPCJ); 

 Conselho Local de Educação; 

 Rede Social; 

 Escola Superior de Desporto de Rio Maior; 

 Escola Superior de Educação de Santarém; 

 Banco Alimentar de Santarém; 

 Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados (PCAAC); 

 Agrupamentos de Escolas (Fernando Casimiro Pereira da Silva, Marinhas do Sal e Alcanede); 

 Projeto de Intervenção Precoce (PIP-RIO); 

 Escola de Desporto Adaptado; 

 Instituto Ótico; 

 UDIPSSSANTARÉM; 

 UNICRISANO; 

 CNIS; 

 Associação H2O 
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Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior “O Ninho” 

Contacto: 

Largo Padre Quartilho 

2040-331 Rio Maior 

 

Telef: 243 995 383 

Email: ceeninho@gmail.com 

Endereço Web: www.ceeoninho.pt 
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