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Introdução 

Tendo em conta este ano que passou e a sua especificidade, 

nomeadamente ao que todos os equipamentos sociais têm vivido, 

nesta pandemia que nos levou a alterar toda a nossa actividade, não 

podemos prever ao certo o que nos espera para o próximo ano. 

Esperamos melhores tempos e com muito empenho e sacrifício se possa 

concretizar grande parte, senão todas as actividades que nos 

propusemos, dentro das regras de higiene e segurança, para todas as 

crianças, jovens e trabalhadoras. 

A Direcção não desiste e está disposta a adaptar-se aos novos tempos, 

aliás como o fez este ano, em que o nosso trabalho foi demonstrado a 

toda a comunidade da Freguesia e do Concelho da Amadora. 

Contamos com os nossos parceiros, que são imprescindíveis à 

concretização do nosso Plano de Actividades e Orçamento, e quando 

falamos de parceiros, falamos da Câmara Municipal da Amadora, do 

ISS, da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, sem eles não teremos 

condições para levar a cabo a nossa missão, nem para tornar esta 

actividade sustentável. 

Esperamos que o próximo ano de 2021, nos traga bons ventos, que a 

pandemia passe a não ser o centro das nossas atenções e 

preocupações, pois trabalhando com crianças e Jovens, e sendo uma 

faixa etária muito fragilizada que exige o redobrar de cuidados, nós 

possamos desenvolver um trabalho que contribua para que cresçam 

saudáveis, com sucesso escolar e felizes. 

Apesar desta Instituição, 

estar numa fase de 

consolidação, 

a Direcção gostaria de 

ser mais ambiciosa, 

alargando o seu trabalho 

a cada vez mais população da Freguesia e do Concelho, todavia 
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debate-se com um futuro incerto, não podendo arriscar, sob pena de 

perder os postos de trabalho. 

Veremos como corre o futuro…. 

Valências e respectivos utentes 

Pré-escolar 50 

Creche 41 

ATL Juvenil “Aprender Mais“ 

SMBA 

54 

ATL Juvenil “Aprender Mais” 

MT 

19 

Pré Prolongamento do Pré-

escolar 

133 

Aprender e Brincar 1º Ciclo 241 

Alunos a Frequentar AECs 918 

Total 1.456 

 

Projecto da Creche 2021, (Abecedáriozinho) na EB/JI Sacadura 

Cabral 

“Eu e o mundo” 
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O projecto para o ano de 2021 “Eu e o mundo”, remete-nos para a 

descoberta de nós próprios, como seres individuais, do outro como 

parte integrante da nossa sociedade e, por fim, da descoberta de tudo 

que nos rodeia. 

Acreditamos que é através da nossa própriaacção e da exploração do 

meio que nos vamos apropriando do conhecimento do mundo exterior, 

baseando-nos em princípios democráticos, éticos, de participação e de 

cooperação, tendo como objectivos: 

 Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das 

crianças num clima de segurança efectiva e física, durante o 

afastamento parcial do seu meio familiar, através de um 

atendimento individualizado; 

 Implementar um modelo pedagógico comum a toda a equipa 

que privilegie a aprendizagem activa, o respeito pela 

individualidade da criança e que promova a sua autonomia; 

 Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados 

e responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças; 

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer 

situação social de risco e de inadaptação, assegurando o seu 

conhecimento adequado. 

(Princípios gerais de todas as creches) 
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Para se alcançar todos estes objectivos, prevemos que se assegure 

actividades baseadas nos afectos, no lúdico e pedagógico. 

A história de encantar, no início do dia que ajuda as crianças a construir 

o seu jogo simbólico; 

As canções melodiosas, com temas de fantasia, 

que estimula a sua sensibilidade para ouvir, 

gostarem e cantar; 

O brincar livremente, para a imaginação se elevar 

ao máximo; 

As refeições, onde a aproximação com os adultos acontece de forma 

carinhosa e segura; 

A higiene, promovendo o conforto e bem-estar das crianças, ao mesmo 

tempo desenvolver a comunicação entre as crianças e adultos; 

O repouso, permitindo às crianças descansar das actividades e 

repondo mais energias, gastas com as várias actividades diárias. 

Recreio no exterior, sempre que as condições atmosféricas o permitam, 

sendo que este é do agrado de todas as crianças, criando um espaço 

de exploração e do faz de conta. 

É nossa intenção, se assim for viável, as idas à praia, à quinta 

pedagógica, a piqueniques, ou mesmo parques temáticos para esta 

faixa etária. 

São actividades onde o distanciamento físico é possível, a higienização 

e asdesinfecções, cumprindo assim as regras e protocolos que fazem 

parte das orientações da DGS e do nosso Plano de contingência. 
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Pré-Escolar, Sala 1 e 2 

“Educar com sentido (s)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há nada na nossa inteligência que não tenha passado 

pelos sentidos.” 

“Aristóteles” 

Tal como a frase de Aristóteles nos indica, 

a aprendizagem dos sentidos, promove 

a inteligência. Esta aprendizagem deve 

ser feita através de actividades 

exploratórias. 

Com a criação de diversas actividades e de um 

ambiente propicio para responder aos nossos obejectivos, há a 

necessidade de se focar as actividadesrelacionadas com os sentidos, 

utilizando diversas estratégias e recursos com vista a desenvolver o 

conhecimento dos mesmos. 
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 Desenvolver as capacidades ao nivel sensorial; 

 Desenvolver as potencialidades do corpo humano através dos 

orgãos dos sentidos; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem e da comunicação; 

 Desenvolver a motricidade e promover o desenvolvimento motor 

na criança; 

 Promover a 

descoberta do 

corpo humano com 

cariz criativo. 

A exploração do próprio corpo fomenta a construção da identidade 

pessoal da criança, o reconhecimento do próprio “Eu” e é fundamental 

para 

a 

construção da personalidade 

futura, com segurança e auto-

confiança. 

É claro que as diversas actividades que 

se propõe desenvolver nas salas do Pré-

escolar são tão diversas, que incluem 

histórias, actividades do faz de conta, 

jogos simbólicos, actividades de 

canto, de dança,jogos pedagógicos, 

lúdicos e lógicos, actividades de 

psicomotrocidade. 

Sempre que o clima o permitir, as 

idas ao jardim exterior e brincadeiras livres no pátio, irão acontecer. 

 



ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA 
Fórum Luís de Camões, sala 9 - 2650-197 Encosta do Sol 

Plano de Actividades e Orçamento para 2021 

Infelizmente estamos a viver momentos de incerteza, de muita 

preocupação, pois trabalhamos com crianças e jovens, que pela sua 

faixa etária aumenta a fragilidade. 

Mantemos todas as orientações da DGS, quer ao nivel de 

distanciamento fisico, higiene e segurança, e assim iremos continuar, 

enquanto se mantiver a 

pandemia. 

Todavia, dentro de todas as 

recomendações, é nossa 

pretensão desenvolver 

actividades ao exterior; idas ao 

teatro; sessões de cinema, idas 

ao Oceanário, parques 

temáticos e até praia, cumprindo sempre os protocolos e 

procedimentos adequados a cada saída ao exterior. 

Pré – Prolongamento no âmbito do “Programa Aprender & Brincar” 

Nas valências JInº 2 da Brandoa; EB/JI da Brandoa; EB/JI Brito 

Pais; EB/JI Sacadura Cabral e EB/JI Maria Irene Lopes de 

Azevedo 

 

“Dar amor constitui, em si, dar educação.” 
Eleanor Roosevelt 

No âmbito dos protocolos e 

parcerias com a Câmara 

Municipal da Amadora, para 

assegurar a Componente de 

Apoio à Família, para os meninos 

que frequentam o Pré-escolar 

das Escolas Públicas, prevemos continuar este trabalho durante o ano 

de 2021. 

https://www.pensador.com/autor/eleanor_roosevelt/
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Foi um trabalho onde se criaram laços afectivos, de família e que estão 

bem presentes nas 132 crianças 

com quem desenvolvemos 

momentos de criatividade, dentro 

das condicionantes e regras, que 

vivemos presentemente, devido à 

pandemia. 

Mesmo assim não temos intenção 

de baixar os braços, mas sim aceitar este desafio e trabalhar com todas 

as nossas crianças, proporcionando-lhes momentos felizes de 

brincadeira, de jogo de afectos, de histórias, demúsica e canto. 

Sempre que possível utilizamos 

os recreios ao ar livre, onde o 

distanciamento se torna mais 

fácil e ao mesmo tempo, as 

crianças poderão aproveitar 

um tempo de qualidade. 

Se se proporcionar e as regras 

mudarem, iremos à praia, 

faremos passeios, iremos ao 

teatro, a parques temáticos, 

ao cinema e ao exterior 

nosperíodos não lectivos.  

Durante o período lectivo, mantêm-se as actividades de acolhimento 

das 7:30m às 9:15m e durante o período das 15:00h às 19:30h, onde 

serão desenvolvidas actividades orientadas e outras brincadeiras livres. 
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ATL 1º ciclo no âmbito do Programa “Aprender & Brincar” nas Escolas EB/JI 

da Brandoa; EB/JI Sacadura Cabral; EB/JI Brito Pais e EB/JI Maria 

Irene Lopes de Azevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso projecto de ATL, em parceria com A Câmara Municipal da 

Amadora e os Agrupamentos de Escolas Fernando Namora; José 

Cardoso Pires e Alfornelos, têm sido um projecto de aprendizagem 

constante. 

Este grande projecto pedagógico e lúdico, conta com 361 crianças, 

designando-se “Aprender& Brincar”,  

 

Presentemente vivemos momentos difíceis, que nos irão por a prova 

diariamente, mas a equipa têm 

formação adequada para pôr em 
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prática todos os procedimentos e regras recomendadas pela DGS. 

Manteremos a distância física, a higiene e segurança. As actividades a 

desenvolver terão sempre em conta as regras estabelecidas. 

Sempre o que clima se mantiver ameno, a maioria das actividades 

serão desenvolvidas no exterior 

no recreio da Escola. 

Está previsto também o 

desenvolvimento de diversas 

actividades escolhidas pelos 

próprios alunos. 

Os jogos de mesa, pinturas e 

desenhos e cinema na altura do 

acolhimento, das 7:30h às 9:00h, 

elaboração de cartazes 

comemorativos e outros de 

sensibilização 

“Conversas ao início do dia”, Jogos 

Lúdicos, ateliês 

de culinária, 

escrita criativa. 

Das 17:30h até 

às 18:30H, teremos o 

acompanhamento nos TPCs, para quem necessitar, já que a vida 

profissional dos Encarregados de Educação, ou não têm formação para 

fazer o acompanhamento, ou não têm tempo de qualidade para 

acompanhar os seus 

educandos. 

Não podemos esquecer 

os tempos de brincadeira 

livre, em que os meninos 

e meninas são divididos 
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por anos escolares, e cada grupo irá para o seu cantinho. 

Da nossa parte é muito importante que a brincadeira, esteja sempre 

presente na vida das crianças, que os faça felizes e que se sintam 

crianças. Este espaço foi criado para isso. 

Assim poderemos verificar crianças com vida social, felizes e saudáveis 

no dia-a-dia. 

AECs nos agrupamentos de Escolas de Alfornelos; Fernando Namora e 

José Cardoso Pires 
 

 

 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 

mudar o mundo.” 
Nelson Mandela 

Quando uma criança entra na escola, passa por um processo 

deinculturação saindo diferente de como entrou. 

Cada vez mais autores ligados às pedagogias, defendem a 

necessidade de implementar actividades de carácter de 

Enriquecimento 

Curricular, considerando 

que estas fomentam o 

desenvolvimento 

cognitivo, físico, social e 

até emocional dos 

alunos. 
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O crescimento da prática destas actividades, criadas em 2006, em “A 

Escola a tempo inteiro” foi crescendo a prática destas actividades, 

devendo-se sobretudo a interesses económicos e familiares que 

pretendem que as crianças permaneçam o maior tempo possível num 

ambiente propício ao cultivo de valores educativos, morais e de 

cidadania. 

Há evidências de que os alunos que frequentam as Actividades de 

Enriquecimento Curriculares, 

apresentam um maior e mais 

significativo envolvimento na 

Escola, contribuindo assim para 

um maior nível de motivação, 

para um baixo absentismo e 

para resultados escolares favoráveis. 

Também nós nestes três agrupamentos, temos quatro escolas de 1 ciclo, 

que vão abranger cerca de 1300 

crianças, em actividades 

EnriquecimentoCurriculares 

(Expressões e Movimento). 

Na Área das Expressões, iremos 

trabalhar a autonomia, a 

motivação, a criatividade, a 

assertividade, a autoconfiança, a amizade, emoções, o respeito pelo 

outro, a família, a solidariedade e respeito pela escola. 

As actividades vão ser desenvolvidas através do jogo lúdico, das 

expressões dramáticas, do jogo faz de conta, do cinema de 

actividades descritas pelos próprios alunos, que irão ao encontro das 

suas necessidades e maior alegriapara todos, pelas actividades. 
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Movimento 

Desde sempre o Homem vivenciou as suas experiências através da 

música e movimento. 

Deste modo, a Actividade de 

Enriquecimento Curricular 

considera importante o 

desenvolvimento de dinâmicas 

que vão ao encontro destas 

especificidades, de forma a 

criar um ambiente de desenvolvimento pessoal e cultural. 

A Importância da Dança no processo Educativo no seu aspecto 

interdisciplinar é 

possibilitar o 

processo criativo, a 

autonomia e a 

liberdade. 

Assim, a criança ao 

vivenciar-se 

corporalmente 

através do 
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movimento corporal e espacial, 

ritmo, peso e fluência, desenvolverá 

o seu potencial físico, mental e 

emocional. 

A Criança ao conhecer as 

qualidades do movimento expressivo, como leve, pesado, forte, rápido, 

lento, fluido e intenso, será capaz de desenvolver no seu quotidiano um 

melhor desempenho pessoal, espacial e social. 

Paralelamente ao ritmo e 

movimento, segue-se a música, esta 

contribui para a formação integral 

do indivíduo, referencia os valores 

culturais, difunde o senso estético, 

promove a sociabilidade e a 

expressividade, introduz o sentido de 

parceria e cooperação, e auxilia o desenvolvimento motor, pois 

trabalha com a sincronia dos movimentos. 

Ao entrar em contacto com a música, zonas importantes do corpo físico 

e psíquico são accionadas – os sentidos, as emoções e a própria mente. 

Por meio da música, a criança 

expressa emoções que não 

consegue expressar por palavras, 

a música contribui para a 

autoestima da criança, já que 

alimenta a criação. 

Na relação com a música está presente e deve ser trabalhada de 

diferentes formas, por outro lado, dissociá-la é uma boa maneira de 

perceber a possibilidade de novas relações entre som, música e 

movimento. 
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Deste modo, a expressão corporal 

desempenha ainda um papel 

importante na aprendizagem e 

desenvolvimento de alunos que 

eventualmente apresentem 

dificuldades físicas, cognitivas e 

afectivas. 

Em suma: 

É inegável a importância da 

motivação ao longo do percurso 

escolar dos alunos. Esta é 

determinante para o aluno se 

relacionar de forma mais positiva 

com a escola, estabelecendo 

objectivos e metas a alcançar e 

além disso faz com que o aluno se 

sinta melhor em sala de aula. 

A motivação permite ao 

indivíduodespender esforços rumo 

ao sucesso escolar e isso faz com 

que este se sinta melhor consigo 

mesmo, ao nível da autoestima e 

da autoconfiança. 

A prática de actividades de enriquecimento curricular tem sido 

relacionada com a motivação escolar. 

Todas as actividades de Movimento, consideramos ricas em situações 

de exploração e experimentação: 

 Dramatizações 
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 Música popular e tradicional 

 Música do Mundo. 

 Criação de Instrumentos. 

 Folclore  

 Danças populares Portuguesas 

 Dança Contemporânea 

 Danças Africanas. 

 Merengue e Salsa 

 Zumba. 

 Música Clássica 

Nas aulas de Enriquecimento Curricular de Movimento, durante o ano 

de 2021, iremos assistir a todos estes Ateliês, na perspectiva da 

concretização dos objectivos propostos, não podendo ir mais além, 

devido à pandemia. 

Todavia se esta fase de instabilidade e preocupação, se alterar irá ser 

feito um ajuste nas actividades. 

APRENDER MAIS – SALA DE ESTUDO 
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Após um ano de sucesso, deste grande projecto “Aprender Mais” do 5º 

ao 9º ano, eis que aparece 

a pandemia que nos fez 

dar uma volta de 360º. 

Persistentes e com tantas 

crianças, jovens e 

famílias desesperados 

por acompanhamento, tivemos a pior noticia que podíamos ter “Têm 

que sair do espaço da Escola, não há como ficar dado os Planos de 

contingência existentes, e todos os procedimentos a cumprir”, Resposta 

dada pelo Agrupamento de Escolas Fernando Namora. 

Não queríamos acreditar! Por um lado, verificámos que tudo não 

passava de má vontade, mesmo 

assim imploramos e voltamos a implorar, estavam em causa, 2 postos de 

trabalho e 60 crianças e jovens que ficariam sem apoio e 

acompanhamento. 

Eis que apareceu uma parceria imprescindível para a continuação 

deste projecto “A Junta de Freguesia da Encosta do Sol”. 
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Foi-nos cedido o Espaço nº 3 do 

Fórum Luís de Camões, que reunia 

as condições que precisávamos. 

Houve adaptações, inevitáveis ao 

momento em que vivemos, foi 

feito um Plano de Contingência para o 

espaço, submetido à Autoridade de Saúde 

da Amadora, que prontamente aprovou 

positivamente o Plano de Contingência da 

Sala de Estudo. 

Em 2021, se eventualmente a pandemia 

continuar, o nosso trabalho de 

acompanhamento ao estudo, 

(Português; Matemática; 

História;Ciências; Cidadania; 

Geografia; Físico Química 

ouBiologia)dos Ateliês de Culinária, Os 

Jogos lúdicos, irão continuar com o 

mesmo empenho das 2 Professoras 

que presentemente estão no acompanhamento aos 54 jovens, do 5º ao 

9º ano. Desenvolvendo um trabalho da maior importância, no que se 

refere ao sucesso escolar, pois não tem havido retenções neste 

projecto. 

Aqui falta salientar a disponibilidade de 

todas as famílias que em conjunto com 

a Direcção do ABCD, trabalharam e 

lutaram para o não encerramento 

deste projecto. 
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Se em 2021, não se verificar estas contingências de Pandemia, 

tentaremos voltar ao espaço da Escola, que apesar de tudo é mais 

funcional, não havendo necessidade de sair do mesmo. 

Pama 

O projecto do PAMA, cria na Instituição 

sempre grandes desafios e inovações. 

Infelizmente, debatemo-nos com 

momentos instáveis e difíceis, todavia 

apresentamos o nosso projecto, 

considerando que as actividades 

reúnem as condições para serem 

desenvolvidas, dentro dos 

condicionamentos que todos temos. 

Em 2021, na continuidade da 

apresentação da nossa candidatura, 

consideramos da maior 

importância a inovação do 

projecto, numa Freguesia 

com tradições Culturais e 

Associativas, aproveitar a sua 

experiência e desenvolver 

ateliers de Cante Alentejano, 

Danças Tradicionais do Mundo e Folclore Português, já que existe uma 

parceria muito intensa entre esta Instituição e Os Grupos de 

Associativismo na Brandoa, Encosta do Sol. 

A experiência passada foi vivida com muito entusiasmo pelas crianças, 

que aderiram a novas actividades, desconhecidas para muitas. 
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A Participação e a exploração dos 

temas, a curiosidade e perguntas sem 

fim, demonstram o agradocom que foi 

por todos recebida. 

Em relação às danças tradicionais do 

Mundo, iremosrealizar um trabalho de 

investigação que irá abranger os trajes, a sua origem, a sua música. 

O mesmo acontece com os ateliês de 

música. A música irá funcionar como 

elemento agregador de grupo de alunos 

que o frequentarem. 

Independentemente do estilo de música, 

todos os meninos aderem, dançam, 

imitam cantores, descontraem o seu corpo, sendo das melhores 

terapias que se poderá oferecer. 

O movimento corporal é expressivo muitas vezes de tensões existentes, 

de forma inconsciente, que não são comunicadas através da palavra. 

Depois o investimento que tentamos fazer na compra de Instrumentos e 

a aprendizagem dos mesmos, através de técnicos que dominam esta 

área, irá despertar sensibilidades escondidas e prontas a desabrochar. 
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Conclusão 

No fim deste Plano de Actividades e Orçamento para 2021, ficamos 

com a sensação de que no próximo ano, será novamente um ano de 

incertezas. 

Todavia, tudo faremos, para que se concretizem as actividades 

previstas. 

Dentro das contingências relacionadas com a pandemia, que nos 

assombram diariamente, a Direcção desenvolverá esforços para dar 

continuidade ao trabalho desta Instituição, que tão bem tem 

alcançado os seus objectivos, assim como manter os seus postos de 

trabalho. 

Para o próximo ano deveremos contar com uma nova Direcção, para 

em mais um mandato, dar continuidade com dedicação e o empenho 

individuais a um projecto colectivo. 

Cá estaremos não baixando os braços, e, em conjunto com todos os 

parceiros que connosco tem trabalhado, juntos continuaremos a fazer o 

nosso caminho. 

Os nossos agradecimentos à Câmara Municipal da Amadora, ao ISS, à 

Junta de Freguesia da Encosta do Sol e Agrupamentos de Escolas 

Fernando Namora; Alfornelos, José Cardoso Pires e Miguel Torga. 
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Orçamento 

 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Orçamento para o ano de 2021, foi aprovado por unanimidade na 

Reunião da Direcçãode13/11/2020. E, aprovado por unanimidadena 

Reunião da Assembleia Geral de/11/202 
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6 Gastos Orçamento 

61 Custos Mercadorias V. e Mat. Primas 13.817,60 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 68.068,38 

 

Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos 10.384,08 

 

 Material de Escritório 9.263,75 

 

Reparação, conservação de equipamentos e edifício 

7.000,48 

 

 

 Outros fornecimentos e serviços externos 41.420.07 

63 Custos com o Pessoal 660.075,16 

 

Remunerações Certas 510.107,04 

 

Remunerações Complementares 13.000,00 

 

Encargos sobre Remunerações 108.213,86 

 

Seguro Acidentes de trabalho 8.052,18 

 

Outros custos com o Pessoal 20.702,08 

64 Amortizações 3.210.45 

681 Impostos 1.885.04 

689 Outros custos operacionais 76,50 

 

TOTAL DOS CUSTOS 747.133,13 

7 Proveitos Orçamento 

72 Prestação de Serviços 420.821,86 

721 Comparticipações de utentes 406.101,64 

722/8 Quotas e Outros 1.848,94 

781 Proveitos Suplementares 12.871.24 

75 Comparticipações e Sub. À Exploração 323.703.18 

 

C.R.S.S. 234.764,92 

 

Outros (CMA) 85.485.53 

 

Outras Entidades 3.452,73 

782 Outros Proveitos Operacionais 3.452,73 

 

TOTAL DOS PROVEITOS 747.977,77 

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 844,64 
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