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Introdução
Este ano de 2020, para a nossa Instituição foi um ano muito atípico, assim como
para todas as outras Instituições.
As mudanças foram profundas, quer a nível financeiro, quer a nível educativo.
Estivemos muito tempo encerrados, o que exigiu de todas nós um esforço
redobrado.
Quando

abrimos

Junho de 2020,

houve

muitas

adaptações

fazer,

houve

mais

a

gastos

em

nessas

mesmas

adaptações,

houve

necessidade de

contratar

e

recursos

humanos, para

poder

cumprir

as orientações

da DGS, no que

diz respeito a

higienização

das instalações

e

equipamentos.
Foram
Planos

elaborados
de

Contingência

para todas as

valências com

quem a Instituição trabalha e submetidos à Autoridade de Saúde da Amadora.
Esta Direção, perante as dificuldades do confinamento de três meses, tudo fez
para a manutenção dos postos de trabalho, não despedindo ninguém.
Pediu os diversos Apoios Governamentais disponíveis, e adaptados à nossa
atividade, para que quando iniciássemos as nossas atividades, o fizéssemos
com a maior normalidade possível, dentro dos constrangimentos, ainda hoje
vividos.
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Quando em maio e junho de 2020, se iniciaram as atividades na Creche, no PréEscolar, na Sala de Estudo, nas Escolas com o projeto de Aprender e Brincar,
ou mesmo as AECs, tudo funcionou de forma adaptada, cumprindo assim as
orientações da DGS.
Não foi um ano fácil, verificaram-se alterações, nomeadamente com quem
trabalha com crianças, que exigem e têm direito ao amor, afetos, emoções que
toda a equipa teve que se adaptar, aos novos procedimentos, impondo
mudanças, espaços sociais, distanciamento, o que não foi fácil, trazendo alguma
frustração.
Mas não baixamos os braços e chegámos ao final de 2020, com todos os nossos
objetivos cumpridos.

Creche “Abecedáriozinho”

“Há Magia atrás da Porta”
“A criança é o amor feito visível.”
Friedrich Novalis

A nossa

atividade de creche iniciou-se em Janeiro de 2020, realizando-se no mês de
Janeiro uma grande iniciativa, que envolveu todas as respostas Sociais da
Instituição.
A iniciativa decorreu no Pavilhão Fórum Luís de Camões e consistiu numa
grande Festa da Família.
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A Festa da Família, A Creche contribuiu com uma corrida de carros, feitos por
materiais reciclados, onde as barreiras que
tinham que ultrapassar, passava pela ajuda
da família.
Foi diversão, risos e muita alegria, vivido de
forma diferente, onde a família foi envolvida
na vida das
atividades,
da Creche.
O dia a dia das crianças da creche foi
desenvolvido sempre com muito amor, muito
afeto, nas
rotinas diárias da alimentação, na higiene,
no repouso, na segurança e até nos
recreios.
Em fevereiro, infelizmente encerramos o
equipamento,

devido

ao

estado

de

emergência, que nos obrigou a ficar em
casa, funcionárias e crianças.
Este encerramento durou até maio de 2020, respeitando todas as orientações
da DGS.
As crianças voltaram a frequentar a nossa Creche com todas as condições de
higiene e segurança asseguradas,
para aí receberem todo o carinho,
afeto e amor, cumprindo o nosso
Plano de Contingência.
Apesar

das

condicionantes,

as

nossas crianças cumpriram todas as
rotinas da Creche, com a exceção de
saídas ao exterior.
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Dividimos as salas nas refeições, na hora das higienes e até na hora de recreios,
não havendo qualquer encontro entre grupos.
Podemos afirmar que acabámos o ano da melhor forma, não se verificando até
dezembro qualquer caso de contágio, quer entre crianças, quer entre
funcionárias.

“Na infância bastava sol lá fora e o resto se resolvia.”
(Fabricio Carpinejar)
Pré-escolar – Sala 1 e 2

“Aprender a Crescer….Aprender a Ser”

“Educação, para a maioria das pessoas, significa tentar levar a criança
a parecer com o típico adulto de sua sociedade… Mas para mim, a
educação significa fazer criadores… Você precisa torná-los inventores,
inovadores, não conformistas”.
Piaget
Este ano de 2020, marcado pela pandemia e por tantas condicionantes,
inerentes, a valência do Pré-escolar, teve que enfrentar as limitações impostas.
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No mês de janeiro de 2020, tudo
corria
durante

normalmente,
este

mês

e

foi

que

se

preparou a grande Festa da
Família, onde participaram com
várias atividades, todas elas
desenvolvidas pela equipe do
Pré-escolar e as 2 turmas de 25
crianças cada.
Tiveram uma tarefa brilhante que foi
a construção da casa do Pai Natal,
em

três

dimensões,

onde

se

ofereceu sonhos e magia a todas as
crianças que por lá passaram, com
a presença do Pai Natal.
Esta Festa teve a participação das
famílias e da Comunidade em geral,
chegando a encher-se o Pavilhão,
que tem capacidade para 500 pessoas.
Esta casa, de tão resistente ficou e é ainda hoje o refúgio de brincadeiras numa
outra valência, que acolhe crianças do Pré
prolongamento.
Além destas atividades de expressão
plástica,

as

áreas

de

conteúdo

das

orientações do Ministério da Educação,
fizeram sempre parte das rotinas das
turmas do Pré-escolar.
Não faltaram as datas comemorativas, que
decorreram durante o ano inteiro, já que na
altura do confinamento, houve sempre um
contacto de proximidade com as crianças e famílias.
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Não

faltaram

as

atividades

de

música, canto e yoga, ou mesmo de
psicomotricidade,

uma

vez

por

semana, atividades que foram do
agrado de todos, em que se verificou
uma alegria e felicidade nos dias
marcados para as atividades.
Em Fevereiro a Instituição fechou e só abriu em Junho de 2020.
Este choque foi sentido por todas as crianças, mas antes de abrirmos, foi feito
pela Direção um esforço elevado, para que as crianças e funcionárias não
corressem riscos.
Adaptaram-se

horários,

rotinas

de

alimentação de higiene e repouso, para não
haver encontros.
Cumprimos os distanciamentos, adaptámonos a novos espaços, e tudo correu bem,
apenas a perda irremediável para as
crianças que não puderam usufruir da praia, de museus, de parques temáticos.
Acabamos o ano de dezembro de 2020, apesar das alterações e recomendações
da DGS, com crianças
felizes e mais ricas em
conhecimento, graças a
um esforço de toda uma
equipa empenhada e que
nunca desistiu.
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“Aprender e Brincar”

“A brincadeira é o trabalho da infância.”

O
nosso
projeto

“Aprender e Brincar”, durante o ano de
2020, decorreu com relativa normalidade, tendo em conta as condicionantes,
referentes à pandemia que ainda decorre em 2021.
Cumprimos o seu objetivo principal, que foi a brincadeira em várias vertentes,
recorrendo agora a bolhas de prevenção de contágios, mas mesmo assim, não
foi impedimento para se desenvolverem várias atividades.
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Os jogos de grande grupo, os cantos com a oferta de várias atividades, onde só
um número reduzido podia permanecer, o dia da culinária, os desportos no
recreio, os jogos no exterior, as danças de pares e de roda, o yoga no final do
dia e o acompanhamento diários aos tpcs.
Tudo

aconteceu

nas

Escolas

onde

asseguramos o projeto, quer na Escola
Sacadura Cabral, na Escola Brito Pais,
Escola do Alto ou mesmo na Escola da
Mila.

As

datas

comemorativas

foram

assinaladas, através de estratégias e
recomendações da DGS.
Os aniversários foram festejados, com
redução

e

muita

prevenção

nos

contágios, mas nunca as crianças ficaram
paradas e sem movimento, pelo contrário foram
crianças felizes, que participaram na elaboração de trabalhos de expressão
plástica, reproduziam os modelos e expunham-nos nos corredores da Escola.
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Também houve muitas histórias e conversas sobre temáticas atuais, ou
solicitadas pelos próprios alunos.
Trabalhou-se muito as danças do território
Português, mas também as danças do
mundo, fizeram-se instrumentos com
materiais reciclados.
Houve sessões de cinema e teatro online
sobre as emoções.
A imaginação não teve limite, quer nas técnicas que acompanharam as crianças
do 1º ciclo, quer das crianças, que solicitavam mais e mais atividades, sentindose nelas uma adesão e alegria na brincadeira, que muitas vezes era séria.

Actividades de Enriquecimento Curricular – AECs
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Na continuidade da disciplina das
Expressões, e da nova atividade
Movimento, o Ano de 2020, terminou
com a concretização dos objetivos
definidos,

tendo

em

conta

as

contingências vividas nas escolas,
em virtude da Pandemia.
As atividades desenvolveram-se nas
salas de aulas, mas também nos

espaços exteriores, obedecendo sempre ao
distanciamento social, comportamentos de
higiene e outros, de forma a prevenir
qualquer contágio de covid-19.
O

nosso

atividades,
expressões,

plano

e

projeto

englobava
jogos

lúdicos

de
as
e

movimento, e, assim aconteceu em
todas as Escolas onde asseguramos
as AECS, Escola EB/JI Sacadura
Cabral; Escola EB1/da Brandoa;
Escola EB1/ Brito Pais e Escola da
Mila.
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Foram muitos os temas trabalhados,
desde a expressão plástica, a reciclagem,
a temáticas ambientais, a jogos de
competências,

onde

se

trabalhou

a

autoestima; o autoconceito; a amizade; a
Família, A importância de competências
pessoais, socias, familiares e escolares.
Na rua, ou seja, nos recreios os jogos

estiveram sempre presentes, aproveitando
as condições climáticas.
As datas festivas também fizeram parte do
nosso trabalho, tendo em conta que na
infância, são temas que a todos agrada.
Nas Expressões, muitos trabalhos manuais
foram feitos, muitos deles em parceria com
as Escolas, que posteriormente serviram para a própria decoração do
estabelecimento de ensino.
A leitura e a motivação pela mesma,
foram incentivadas pelas Técnicas de
Educação,

que

deram

especial

atenção ao tema, fazendo parte
integrante, em articulação com a
Escola ao “Dia do Livro” e da Leitura.
Foi repetida por todas as Escolas a
Hora do Conto, onde a Imaginação os
levou mais longe, onde fomentamos o
gosto pela leitura e pelos livros.
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ATL Juvenil
“É preciso educar os jovens para o amor e o respeito à vida. Ao se tornarem
adultos serão pessoas éticas e afetuosas para com a sociedade.”
Damião Maximino

O ATL Juvenil, sempre se mostrou
uma resposta social da maior
importância para as crianças e
jovens, que dela fazem parte.
Primeiro

porque

encontram

um

espaço devidamente equipado, onde
podem

estudar,

mesmo
dinâmicas

brincar

ou

desenvolver
de

grupo,

até

outras
ou

personalizadas.
Por outro lado, as famílias sabem
onde estão os seus filhos, muitos
deles com pouca autonomia, pois o
espaço só funciona para o 2º e 3º
ciclo,

onde

o

acompanhamento

escolar e de outro tipo de apoio,
tornou-se vital para a tranquilidade o
descanso das famílias que trabalham.
De janeiro a julho de 2020, este espaço decorreu nas Instalações da Escola
Sophia de Mello Breyner Andersen.
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Em setembro de 2020, e
perante a pandemia existente
de Covid-19, o Agrupamento
de Escolas Fernando Namora,
foi irredutível na continuidade
da nossa presença na Escola,
argumentando

que

só

estavam na Escolas os alunos
que tinham aulas.
Levantou-se uma onda de protesto da parte dos pais aflitos que não tinham onde
sítio para deixar os filhos, que têm pouca autonomia. Fizemos várias reuniões,
abaixo-assinados, exposições ao Ministério da Educação, Câmara Municipal da
Amadora,

mas

não

obtivemos

resposta positiva de lado nenhum.
Como conhecemos bem os espaços
do Fórum Luís de Camões, sabíamos
da existência de uma sala fechada,
com cerca de 60m2, que tinha
espaço exterior, um gabinete, casas
de banho e uma copa. Pedimos uma reunião ao Presidente da Junta de
Freguesia da Encosta do Sol, Dr. Armando Paulino, que de imediato nos cedeu
gratuitamente o espaço.
Adaptamos

o

espaço

com

equipamento, secretárias cadeira e
divisórias e foi aí que decorreram
as aulas de acompanhamento ao
estudo, atividades lúdicas, danças,
culinária, matraquilhos e muito
futebol.
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Acabámos o ano com a participação de cerca de 55 alunas e alunos, que ao
longo do ano aumentaram as suas notas, que encontraram um espaço com que
se identificam, que participando em todas as atividades.
As crianças/jovens manifestam também tem um carinho muito especial pelas
duas Professoras que os acompanharam em todas as dinâmicas de estudo, de
jogos de competências pessoais, sociais,
familiares e escolares.
No Agrupamento de Escolas Miguel Torga,
durante o ano de 2020, as atividades
decorreram sem sobressaltos, dentro do
espaço da Escola, com um aumento do
número de alunos a frequentar o Espaço.
Aqui verificou-se uma

articulação

muito estreita com os professores
titulares,

que

permitiu

um

acompanhamento muito próximo das
matérias dadas pela Profª Vera que
desenvolve as Dinâmicas no ATL
Juvenil.
Sempre que possível, foi aproveitado
o espaço exterior para atividade livres,
após a elaboração dos TPCs ou
preparação para os testes e métodos
de estudo.
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PAMA
“Quando somos jovens aprendemos. Quando ficamos velhos entendemos.”
Marie von Ebner-Eschenbach
Este ano atípico e de muita contenção, a
nossa planificação do PAMA para 2020,
sofreu grandes alterações, dado que não
havia

a

possibilidade

de

fazer

praia,

acampamentos ou outras atividades de
grupo, onde não existisse o espaço social
definido pela DGS.
Apesar das dificuldades, não desistimos e
iniciámos com atividades diferentes daquelas que
tínhamos projetado.
Retirando

os

períodos

de

confinamento,

aproveitamos os períodos de férias, e os períodos
não letivos para levar a cabo algumas das
atividades.
Os recreios foram utilizados para jogos, aulas de
música (Zumba), danças tradicionais, canções e cante
alentejano, pois com a coluna que adquirimos com o
dinheiro do PAMA, fizemos as delícias dos nossos
meninos e meninas.
O espaço da Biblioteca e o ginásio, também foram
palco de sessões de cinema, teatro online, oficinas de
culinária e muitos trabalhos de expressão plástica.
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Conclusão

A conclusão deste Relatório de Atividades de 2020, serve para assinalar um ano
muito difícil para todas as Instituições, dadas as limitações impostas pela
pandemia do Covid-19 e períodos de confinamento, que mudaram todas as
regras de relacionamento.
Sendo nós uma Instituição que trabalha na área Educativa, com crianças e
Jovens até aos 15 anos, deparamo-nos com sérias dificuldades, que nos
obrigaram a encontrar estratégias várias, para dar continuidade ao nosso
trabalho.
Responder às famílias, responder às Escolas e à Comunidade em geral, da
Freguesia e do Concelho não foi fácil manter as distâncias sociais, elaborar
bolhas, desencontros nas refeições, nas higienes no repouso, mas fizemo-lo e
chegamos ao final do ano sem grandes sobressaltos de contágio.
Em dezembro fechámos o ano com receitas superiores aos custos, que se deve
sobretudo à grande equipa de trabalhadoras, que foram incansáveis nos
períodos mais difíceis da pandemia, por um lado, mas também pelos apoios que
tivemos da Câmara Municipal da Amadora e Segurança Social.
Não podendo esquecer as famílias que durante o encerramento devido ao
estado de emergência, não deixaram de fazer donativos solidários à Instituição.
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RELATÓRIO DE CONTAS DE 2020

Demonstração de Resultados 2020
Custos
61
62

63

64
681
69

Produtos Alimentares
Fornecimentos e Serviços Externos
Eletricidade, Água e Outros Fluidos
Material de Escritório e Pedagógico
Reparação e Conservação de Equipamentos
Outros Fornecimentos e serviços externos
Custos com o Pessoal
Remunerações do Pessoal
Encargos sobre Remunerações
Remunerações Complementares
Seguro Acidentes de Trabalho
Outros Custos com o Pessoal
Amortizações
Impostos
Gastos Financeiros
TOTAL DOS CUSTOS

16.473,28
64.171,40
4.880,05
7.457,24
455,40
51.378,71
701.161,70
427.625,14
76.701,55
40.493,54
4.956.43
151.385,05
3.490,50
1.034,52
28,97
786.360,37

Custos
Impostos

1063,49

Amortizações

3490,5

Pessoal

701161,7

Desp. Funcionamento

64171,4

Alimentação

16473,28
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
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Proveitos
72
7211
7212/8
75
7511
7512
7513
7514
753
78
79

Prestação de Serviços
Comparticipações Familiares
Quotas
Comparticipações e Sub. À Exploração
ISS, IP Centro Distrital
Câmara Municipal da Amadora
Junta de Freguesia Encosta do Sol
IEFP
Doações
Proveitos Suplementares
Juros Obtidos
TOTAL DOS PROVEITOS

371.398,99
369.173,02
2.225,97
409.814,34
268.767,42
108.384,19
32.662,73
11.418,36
792.631,69
6.271,32

TOTAIS DO EXERCICIO DE 2020

Proveitos
11418,36; 1%
108384,19; 14%

32662,73; 4%
369173,02; 47%

268767,42; 34%
2225,97; 0%
Comp. Familiares

Quotas

Segurança Social

IEFP

CMAmadora

Prov Suplementares
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As contas de 2020, apresentam um resultado líquido positivo de 6.271,32€,
resultado ainda muito tímido em relação ao esforço que esta Direção fez para
equilibrar as contas da Instituição.
Neste ano muito difícil, a Direção e toda a equipe do ABCD conseguiu atingir os
proveitos superiores aos custos, apesar de baixar 7% em relação aos proveitos
de 2019, o mesmo aconteceu com os custos, onde se verificou 8% de redução
dos custos.
De salientar que ao nível de custos, a rubrica de pessoal e grande responsável
pelos custos da Instituição, em relação às outras rubricas.
Também muito visível no gráfico dos Proveitos, que 47% de todos os proveitos,
são comparticipações das mensalidades familiares, sendo os apoios e subsídios
ainda bastante longe, do que deveria ser.
Verifica-se uma tendência de contenção de custos e aumento das receitas,
como se pode verificar através dos gráficos apresentados.

Aprovado em Reunião de Direção 26 /04/2021
Aprovado em Assembleia Geral

29/04/2021
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