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I – INTRODUÇÃO  

 

 

O presente documento, Plano de Atividades 2019 da Valência Socioeducativa do Centro de 

Educação Especial do Concelho de Rio Maior O Ninho (CEEONINHO), pretende refletir sobre 

aquilo que será a estratégia da Valência para o ano de 2019, descrevendo sucintamente as 

atividades programadas para o ano em referência.  

Apesar de o funcionamento desta resposta social ser programado por ano letivo, ou seja de 

setembro a agosto, tentar-se-á perspetivar o funcionamento para todo o ano de 2019 de modo a 

estar em consonância com o plano geral de atividades da instituição. Não deixará contudo de se 

efetuar paralelamente programação com base no funcionamento por anos letivos. 

Atualmente a Valência Socioeducativa dá apoio a 3 crianças com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) em regime de semi-internato. O quadro técnico de apoio é composto por um 

terapeuta ocupacional, uma docente de educação especial em situação de mobilidade, uma 

auxiliar pedagógica do ensino especial. A tempo parcial conta com o apoio de uma psicóloga, uma 

terapeuta da fala, uma fisioterapeuta e uma técnica de serviço social. 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) encontra-se orgânica e funcionalmente na 

dependência da Valência Socioeducativa, partilhando com esta resposta social a Direção 

Pedagógica, assim como alguns recursos humanos e materiais.  

O desenvolvimento e promoção do presente plano de atividades encontram-se diretamente 

relacionados com o desempenho dos colaboradores da valência. A sua disponibilidade, 

profissionalismo, defesa da reputação e do bom nome da Instituição serão decisivos para a 

concretização dos objetivos e atividades programadas. 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA 

 

2.1. Valência Socioeducativa:  

A Valência Sócio-Educativa (VSE) do CEEONINHO funciona desde 1979, é uma estrutura que funciona 
como um estabelecimento de Ensino e Educação Especial tutelado pelo Ministério de Educação. 

 

2.2. População Atendida 

Crianças e jovens com necessidades educativas especiais e com idades compreendidas entre os 6 e os 18 
anos, que exijam um atendimento especifico resultante de: 

 Dificuldades graves de comunicação designadamente nas áreas da motricidade, da linguagem, da 
visão e da audição; 

 Dificuldades graves de compreensão do currículo regular; 

 Problemas graves do foro emocional e comportamental; 

 Outros problemas que, por razões devidamente fundamentadas, exijam um atendimento 
especializado não disponível no quadro do atendimento regular. 

 

2.3. Condições de Admissão  

O acesso dos alunos à Valência Sócio-Educativa rege-se pela Lei nº 21/2008, de 12 de maio e pela 
Portaria n.º 1102/97, de 3 de novembro. 

A primeira matrícula do aluno é efetuada na escola da área da sua residência, dependendo o acesso à 
valência Educativa de decisão do Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares. Para o efeito deverá a 
direção da escola de origem remeter para a direção de serviços respetiva, até ao final do 2.º período do 
ano letivo anterior, o programa educativo individual do aluno, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 
nº 54/2018, bem como os seguintes documentos: 

 Proposta de encaminhamento do aluno para a instituição de educação especial, formulada pela 
unidade orgânica onde foi efetuada a matrícula; 

 Declaração de aceitação do aluno por parte da instituição de educação especial; 

 Declaração de concordância do encarregado de educação. 
 

O processo de transferência efetua-se após o parecer favorável por parte do Diretor dos 
Estabelecimentos Escolares. 

 

2.4. Objetivos Gerais 

 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; 
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 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; 
 

2.5. A Equipa Técnica:  

Função Nome 

Direção Pedagógica: Marco António dos Santos Nobre 

Docente: Iolanda Barroso Méren 

Auxiliar Pedagógico do Ensino Especial: Ana Isabel Ferreira 

Terapeuta Ocupacional: Marco António Nobre 

Terapeuta Ocupacional: Sara Nunes Marquês 

Psicóloga: Sara Maria Henriques Costa 

Terapeuta da Fala Sofia Nogueira Carvalho 

Fisioterapeuta Susana Isabel Mendes Veiga 

Técnica de Serviço Social: Judite Maria S. C. Rodrigo 

Quadro 1: equipa técnica de apoio 
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III - OBJETIVOS DA VALÊNCIA (2019) 

  

 

3.1 - 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 e a divulgação da valência. 
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3.2 - Metas e Dinâmicas Operacionais 

OE Objetivo Operacional 
Meta e 

Indicador/fórmula 
Responsável 

Documento de 
Suporte 

Atividades 

1 
Assegurar a execução de Planos Educativos dos 

alunos 
= 100% 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 

VSE 
Corpo Docente 

Planos 
Individuais 

- Executar avaliação dos alunos; 
- Preencher o PEI; 
- Validar o PEI com Encarregado de Educação. 

1 
Assegurar a Implementação e Monotorização dos 

PEI’s 
>=80% 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 

VSE 
Corpo Docente 

Plano de 
Intervenção 

- Identificar objetivos a serem trabalhador; 
- Identificar resultados esperados com a intervenção; 
- Identificar ações e forma de motorização; 
- Validar monotorização com todos os intervenientes. 

1 
Assegurar a execução do Plano de Anual de 

Atividades da valência Socioeducativa 
>=89% 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 

VSE 
Corpo Docente 

Cronograma de 
atividades 

- 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. 

2 
Assegurar o cumprimento do cronograma de 

reuniões 
>=31 de dezembro de 

2019 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 
Corpo Docente 

Convocatórias 
Atas 

- Identificar os assuntos a abordar; 
- Convocar os intervenientes; 
- Realizar e registar as reuniões 

3 
Promover a divulgação das atividades da valência 

socioeducativa nos meios de comunicação do 
CEEONINHO (rede social, site, etc)  

> = uma publicação 
trimestral 

Diretor 
Pedagógico 

Equipa Técnica 
VSE 

Corpo Docente 

Registo da 
publicação 

- Registar por meios audiovisuais as atividades; 
- Elaborar texto enquadrador; 
- Aprovar e publicar o conteúdo; 

1 
Avaliar os níveis de satisfação dos Encarregados 

de Educação 

Índice médio de 
satisfação  

≥ 76% 

Diretor 
Pedagógico 

Equipa Técnica 
VSE 

Corpo Docente 

Relatório de 
avaliação de 
satisfação 

- Efetuar um levantamento de satisfação, junto dos Encarregados de 
Educação; 
- Distribuir, recolher os questionários; 
- Analisar e divulgar os resultados; 
- Definir ações para colmatar os aspetos a melhorar. 

1 
Adequar base documental da VSE ao Dec. Lei 

54/2018 
>= 31 de janeiro 2019 

Diretor 
Pedagógico 

Equipa Técnica  
Corpo Docente 

Modelos VSE 

- Efetuar levantamento de modelos utilizados; 
- Identificar alterações legislativas; 
- Executar adequações documentais; 
- Implementar e divulgar modelos. 

*OE – Objetivo Estratégico    

IV - CRONOGRAMA DE REUNIÕES 

Tipo de Reunião Hora Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reunião de Conselho Pedagógico da Valência 
Socioeducativa 

16:30h 23 20 20 24 22 19 24 -- 21 23 20 12 

Reunião com Encarregados de Educação – Valência 
Sócioeducativa 

17:00h 16 -- -- -- -- -- 19 -- -- 23 -- -- 
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V - PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DA VALÊNCIA SOCIOEDUCATIVA 2019 

Atividade Sociopedagógica – Janeiro a Agosto 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2019 

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

Dia de Reis 

- Partilha de tradições; 
- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal e colaboradores. 

Material inerente à 
atividade (Ingredientes 
para a confeção de um  

bolo rei) 

Colaboradores Socioeducativa 
Alunos, professor e auxiliar do 

agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 
10            

39º 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  ----- 23            

Dia dos Amigos (visita ao 
agrupamento de escolas 

Marinhas do Sal) 

- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal e colaboradores; 
-Realçar a importância dos laços de amizade; 
- Fortalecer e promover o relacionamento interpessoal. 

Material para a confeção 
de trabalhos alusivos à 

data para oferta 

Colaboradores Socioeducativa 
Alunos, professor e auxiliar do 

agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 
 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 Socioeducativa 
Equipa Técnica 

CM Rio Maior   1          

Atividade socializante: 
Visita aos Bombeiros 

Voluntários de Rio Maior 

- Sensibilizar os alunos para a importância dos bombeiros; 
- Promover atividade inclusiva na comunidade; 
- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal e colaboradores. 
 

Transporte da instituição 

Colaboradores Socioeducativa 
Alunos, professor e auxiliar do 

agrupamento de escolas 
Marinhas do Sal 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 
Bombeiros 

Voluntários de 
Rio Maior 

  14          

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

Material para elaboração 
de trabalho  

Colaboradores Socioeducativa ---------   19          

Comemoração do Dia da 
Árvore 

- Reforçar conhecimentos sobre as estações do ano. 
- Promover o contacto com a natureza. 

Material para a 
realização de trabalhos 

alusivos à data 
Colaboradores Socioeducativa --------   21          

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

Ingredientes para a 
confeção de um  folar da 

páscoa 
Colaboradores Socioeducativa ---------    11         
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Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2019 

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

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

Espaço físico das Áreas 
Ocupacionais 

Colaboradores 
Socioeducativa 

---------     3        

Atividade Socializante: 
Visita à GNR de Rio Maior 

- Sensibilizar os alunos para a importância da GNR; 
- Promover atividade inclusiva na comunidade; 
- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas Marinhas 
do Sal e colaboradores. 

Transporte da instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

Alunos, professor e auxiliar 
do agrupamento de escolas 

Marinhas do Sal 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 
GNR de Rio 

Maior 

    9        

Atividade Socializante: 
Jogos e piquenique no 

Jardim Municipal de Rio 
Maior 

- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas Marinhas 
do Sal; professores; auxiliares; técnicos do CRI e 
Encarregados de Educação; 
- Promover a atividade física. 

Transporte da instituição 
Lanche/almoço convívio 

Material didático 

Colaboradores 
Socioeducativa 

Alunos, professor e auxiliar 
do agrupamento de escolas 

Marinhas do Sal 
Técnicos do Cri 

Encarregados de educação 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 
Técnicos do CRI 

    20        

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 

----------     30        

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

Transporte da instituição 
Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior     31        

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      14       

Atividade Socializante 
Tarde na Preia da Foz do 
Arelho e Lagoa de Óbidos 

- Fomentar o Convívio entre: alunos da Valência 
Socioeducativa; alunos do agrupamento de escolas Marinhas 
do Sal e colaboradores; 
- Favorecer a integração na comunidade; 
- Promover o conhecimento sobre a vida sobre a geografia 
local. 

Transporte da 
Instituição 

 

Alunos e colaboradores 
Socioeducativa 

Alunos, professor e auxiliar 
do agrupamento de escolas 

Marinhas do Sal 

Agrupamento 
de escolas 

Marinhas do Sal 

     13       

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

Espaço físico da 
instituição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior       12      
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Atividade Sociopedagógica – Setembro a Dezembro 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2018 

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

Atividades Livres – Inicio 
de Ano Letivo 2019/2020 

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

Transporte da instituição 
Espaço institucional 

Colaboradores 
Socioeducativa 

CM Rio Maior         2    

Colónia Balnear 2018 
- Promover o fortalecimento de competências sociais; 
- Proporcionar momentos de recreação e lazer; 
- Desenvolver competências de autonomia.  

Transporte da instituição  
 

Espaço de Colónia 
Balnear 

- Colaboradores 
Socioeducativa 

INR         2 a 6    

Dia Mundial da 
alimentação 

- Sensibilizar para uma alimentação saudável; 
- Desenvolver competências para confeção de 
refeições equilibradas. 

Espaço físico do 
CEEONINHO 

 
Ingredientes para 

confeção de refeição 

Colaboradores 
Socioeducativa 

          16   

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 
Socioeducativa 

----------          31   

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 
Socioeducativa 

---------           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 
Socioeducativa 

----------            20 
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Atividade de Apoio Técnico 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Parceiros 
Cronograma 2019 

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 e Ginásio; 
Sala de aula; 

Na Comunidade. 

Terapeuta 
Ocupacional 

-------- Todo o ano de 2019 

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 2019 

Terapia da Fala - Promover as competências 
comunicacionais dos alunos 

Gabinete Técnico 
Sala de aula 

Terapeuta da Fala -------- 
Todo o ano de 2019 

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 de 
Educação Especial 

-------- Todo o ano de 2019 

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

Gabinete Técnico; 
Sala de aula e 

espaços da 
comunidade 

Psicóloga -------- 
Todo o ano de 2019 

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

Gabinete Técnico 
Técnica de Serviço 

Social  
-------- 

Todo o ano de 2019 
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VI - CONCLUSÃO 

 

Este Plano de Atividades, referente a 2019, tenta refletir o empenho dos profissionais afetos a esta 

resposta social, dando especial interesse e atenção aquilo que são as dinâmicas introduzidas pela 

instituição. O trabalho em articulação com toda a instituição e restantes colaboradores será sempre a 

ter em especial atenção ao longo da implementação do presente plano de atividades. 

O estabelecimento de uma relação de harmonia e cooperação com a comunidade envolvente, assim 

os vários parceiros da instituição será uma constante preocupação por parte de todos os 

colaboradores da valência socioeducativa quando da implementação do presente plano de 

atividades. 

Será em todas as circunstâncias tido em consideração a missão, visão e valores da instituição, quer 

ao longo da intervenção quer na postura e relacionamento interdisciplinar dentro e fora da instituição, 

valorizando sempre o interesse dos alunos assim como a reputação e bom nome do Centro de 

Educação Especial do Concelho de Rio Maior O Ninho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Direção Pedagógica 

 

____________________________________ 
(Marco António Santos Nobre) 

 

 

 

 

  



   CEEONINHO – Valência Socioeducativa 

Mod.PGM.07/0                                                                                                                    Página 14 de 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:ceeninho@gmail.com
http://www.ceeoninho.pt/

