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Introdução
O ano de 2019, pode definir-se por mais um ano em que verificamos a eficácia e qualidade do
nosso trabalho, junto à comunidade do concelho da Amadora.
Talvez porque esta Instituição sempre apostou na Formação e qualidade dos seus Recursos
Humanos.
Houve um aumento significativo de utentes, reflectindo-se num aumento de faturação, um
aumento de recursos humanos que fazem parte da grande equipa do ABCD.
Também durante o não de 2019, foi aprovado o alargamento do acordo de cooperação, para
a resposta social de Creche, através da candidatura PROCOOP. Uma ajuda preciosa, para
uma resposta social com custo real de utente bastante elevado.
Durante todo o ano de 2019, a Direcção reuniu periodicamente, tomando decisões para um
melhor funcionamento da Instituição, ajustando as equipas de trabalho, verificando-se um
melhor desempenho das suas funcionárias.
As
contas
da
Instituição
estão
equilibradas, demonstrando que a
Missão e o Âmbito, dos seus Estatutos,
segundo o Artigo 2º, numero 1, foram
completamente concretizados.
Apesar de se verificar ainda uma
fragilidade socioeconómico, referente à
grande parte da população desta
Freguesia e do Concelho da Amadora,
registamos um aumento de Inscrições,
quer na Creche, Pré escola e no
Projecto Aprender e Brincar nas Escolas,
onde temos protocolo com a Câmara da
Amadora, da Escola a tempo inteiro.
Podemos contar com:
- Creche – 41 Utentes
- Pré-escolar – 50 Utentes
- AECs – 816 Utentes
- Projeto “Aprender e Brincar” - 456
- ATL Juvenil - 68
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Recursos Humanos: - 60
A Direcção, durante o ano de 2019, continuou com a sua política Educativa, Social
Comunitária e Inovadora.

Creche “Abecedáriozinho”

“Há Magia atrás da Porta”

”Quero tornar-me aquilo que sou: uma criança feita de luz.”
Katherine Mansfield

O nosso projecto de Creche, elaborado para 2019, com o tema
foi concluído e todos os seus objectivos foram alcançados.

“Há magia atrás da porta”

Temos consciência que contribuímos para o crescimento e aprendizagens novas, que fez de
todas as crianças, crianças felizes e autónomas.
Por outro lado as 41 famílias a quem respondemos, colaboraram diversas vezes em
actividades dentro do espaço da Escola, sempre que foram convidados.
A Alimentação, a Higiene, o Afecto e o jogo Simbólico foi diariamente uma constante.
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Na creche as crianças sentiram segurança,
conforto e magia, actividades usualmente
utilizadas, para dinamizar e estimular a parte
cognitiva, social e pessoal.
Não faltaram Histórias do faz de conta,
palhaços que foram à Creche, idas à praia,
teatros com a participação dos pais, passeios
no exterior.
Demos continuidade aos projectos de música, canto e danças “Bebearte”, actividade
exploratória da parte sensorial, física e motora.
“ A Terra do Nunca”, outra
actividade que proporcionou a todas
as crianças da Creche, desenvolver
a psicomotricidade, as brincadeiras
com o corpo, o reconhecimento do
eu.
Actividades de praia, agua e
banhos de mangueira, também
aconteceram na Creche, que o calor
aperta, há que refrescar.

Pré-escolar – Sala 1 e 2
“Imaginar, Descobrir e Aprender”

“Na educação das crianças, as atitudes
dos pais ensinam muito mais do que
palavras”.
Andrea Ramal
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O ano de 2019, na nossa Instituição, na resposta social de pré-escolar, foi mais um ano de
contínua aprendizagem, onde a brincadeira, a constante estimulação cognitiva e sensorial, fez
parte deste projecto.
Todas as crianças que nos acompanharam ao longo deste ano de 2019, sairam do jardim-deinfância mais enriquecidos, já que a variedade de actividades, quer com a orientação do
projecto educativo, quer as comemorações festivas, houve sempre grande preocupação na
transmissão de conhecimentos, para esta facha etária.
De referir que os pais foram uma peça chave no cumprimento dos objectivos, já que sempre
que solicitados à participação das actividades, responderam prontamente.
Neste ano lectivo, foi feito grande investimento em materiais pedagógicos, jogos didácticos,
psicomotricidade, simbólico, artístico e outros que mostraram ser ferramentas imprescindíveis
na concretização dos objectivos esperados para o ano de 2019.
Mensalmente foram cumpridas as planificações, no que respeita a saídas ao exterior, pois a
aprendizagem com o mundo que nos rodeia, alem de ser muito importante nesta facha etária,
transmitiu-lhe uma forma de ver o mundo, com todas as diversidades que existem.
Foi o que aconteceu em Janeiro de 2019, em que
todas as crianças visitaram o Oceanário, saindo do
espaço com ar mágico e maravilhoso, sobre tudo o
que aprenderam.
Em Fevereiro a magia dos palcos, as histórias
encantadas também foram visitadas para alegria de
todos.

Fomos ao Teatro Armando Cortês ver a peça de teatro “ O
Feiticeiro de Oz”, . A mensagem foi de tal forma
importante, que no pré escolar todos quiseram fazer de
algumas personagens.

Em Março, mais uma visita e o mistério de cada azulejo.
Todos foram visitar o Museu do Azulejo e fazer a sua
obra de arte, que trouxeram como se fosse o melhor
presente.

Relatório de Actividades e Contas de 2019
6

Associação de Cultura e Desporto da Brandoa (ABCD)
Fórum Luís de Camões, sala 9 – Encosta do Sol
2650-197 Amadora

Em Abril, foram passar o dia em actividades, que fazem parte
do seu quotidiano.
As novas experiencias nesta idade, tem um efeito
absorvente, todos se divertiram e brincaram, até
experimentarem tudo o que havia para experienciar, estamos
a falar no “Bounce” em Carnaxide.
Em Maio, mais um dia em cheio no Jardim Zoológico, e
a experiencia de conviver de perto com todos os leões,
tigres, aves, cobras e finalmente os golfinhos.
O almoço foi piquenique, à sombra das árvores, e,
quando tudo acabou chegaram cansados, mas felizes.
O Dia 1 de Junho, dia da Criança, foi dinamizado pelo
“Clube dos Avós”, convidaram a Associação de
Reformados da Damaia, havendo durante todo o dia intercâmbio entre ambas as idades com
cantares do Grupo de Reformados da Damaia e jogos tradicionais.
Um dia a não esquecer e a repetir, pois este dia foi inesquecível e uma experiencia única.
Em Julho tivemos a
nossa quinzena de
praia, onde entre ondas
e castelos de areia, se
passaram 15 dias de
diversão, e tristes por ter
acabado,
uma
das
actividades que mais
agrada as crianças.
Em Outubro fomos conhecer e ver arte, cultura, pintura e
saber muitas coisas sobre pintores, que outrora foram e continuam a ser importantes pela
obra que deixaram, O Museu Berardo
Em Novembro, continuemos com arte dramática, com um belo espectáculo, que fez de todas
as crianças Reis e Rainhas, foi a brincar, mas a brincar também se aprende.
Dai fomos ao Teatro Politeama ver “A Rainha No Gelo”, claro que a vontade era ficar lá,
mas a comida já estava no prato para quando chegassem.
Chegada a época do Natal, não podia faltar uma visita ao
Pai Natal, escrevam-se cartas, pediu-se presentes e
promessas de se portarem muito bem, durante todo o ano.
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O nosso presente foi uma viagem ao mundo da fantasia, a “Vila Natal de Cascais”, o brilho
nos olhos de todas as crianças foi visível, a magia inundou aquele espaço
“Aprender e Brincar”

.

De repente eu aprendi, E comecei a brincar também.
Keila Frankalino
O Projecto Aprende e Brincar, abrange crianças do
pré-escolar, pré prolongamento, e ATL 1º Ciclo.
Como o nome indica as actividades de Brincadeira,
passam por actividades lúdicas e pedagógicas.

A actividade decorre entre
as 7:30h e as 9:00h, no
período da manhã, e das
17:30h às 19:30h, no
período da tarde, sendo
que
nas
interrupções
lectivas todas as crianças podem frequentar o projecto, das
7:30h às 19:30h.
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Alem das actividades, incidem sobretudo nas actividades lúdicas e brincadeiras, que em
função do Clima, decorrem dentro e fora da escola.
Este projecto veio responder ás necessidades de
muitas famílias não tem onde deixar os seus filhos
durante o seu período de trabalho.
Este ano de 2019
verificamos grande
adesão por parte
das famílias, talvez
porque houve um
decréscimo
nas
estatísticas
do
desemprego, ou porque as actividades desenvolvidas foi
do agrado das crianças que no projecto participaram.
Além do apoio
ao
estudo
diariamente, para as crianças do 1º ciclo, contamos
também com diversos ateliers que decorrem
semanalmente, Estamos a falar de Yoga; de jiujitsu; Ateliers de culinária, de dança; de Hip- Hop,
de saídas ao exterior, de visitas de estudo, de
quinzenas de praia.
Leitura de histórias, actividades que contratamos para vir à Escola.
Verificamos que a concretização do nosso projecto, foi alem do esperado em todas as
Escolas com quem temos protocolo, com a Câmara
Municipal da Amadora.
Pois sabemos que entramos na vida de cada aluna/o,
fazendo cada criança um pouco mais feliz e com
oportunidade de experienciar actividades, que sem
este projecto não seria possível.
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Finalizamos com uma grande festa para todas as crianças do projecto, de todas as Escolas,
no Fórum Luís de Camões, com uma dramatização do Natal, que fez as delícias de das
crianças e Adultos.

Actividades de Enriquecimento Curricular – AECs

“Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender.”
Paulo Freire

O nosso projecto das AECs em todas as Escolas, com quem mantemos protocolo com a
Câmara Municipal da Amadora, incide sobretudo na aprendizagem, nos valores e conceitos
morais, de forma a tornar crianças mais felizes no Futuro.
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Este projecto foi trabalhado na sua plenitude, com jogos lúdicos, nas áreas das competências
pessoais, sociais, familiares e escolares.
Foram desenvolvidos várias áreas do saber ser e estar, com aulas de expressões, de yoga
de desporto, de Jiu- jitsu, com dança com dramatizações.

Este ano aposta também na cultura tradicional Portuguesa,
desenvolvendo o Cante Alentejano e Folclore. Uma
aposta ganha, pela inovação e pela adesão e
contentamento das turmas, que foram assíduas, sempre
presentes e com o gosto de aprender cada vez mais.
Mas não deixamos para trás outras actividades, que
fomentaram o gosto pela escola, o respeito pelo outro, a
gestão de conflitos.
A música e dança tem características, para esta
população, que através dela muitas vezes trabalhamos
sentimentos e emoções.
É visível o Abraço, o
pedido de desculpas, o
trabalhar em grupo sem
conflitos, a participação
nas dramatizações.

Os momentos de Yoga, partilhado com os pais,
foram momentos vividos de forma intensa.
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Não esquecendo os Projectos Educativos de cada Escola e a excelente articulação com as
coordenadoras de Escola e Professoras titulares.

ATL Juvenil

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.
Paulo Freire

Durante todo o ano de 2016, o nosso ATL Juvenil, manteve a
mesma dinâmica, que os anos anteriores, todavia foi preciso
muita insistência e perseverança para que funcionasse, não
perdendo nenhum posto de trabalho, e mantendo-se com a
grande
qualidade
de
serviços educativos, que
levou quase 60 jovens a
passar de ano e ninguém
ficasse retido.
O Agrupamento de Escolas Fernando Namora, não
facilitou o trabalho à Instituição e à Equipa de professores
que acompanham os jovens.
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Retirou-nos as salas onde decorria esta resposta social, obrigando-nos a encontrar outras
soluções fora da Escola Sophia de Mello Breyner Andersen.
Sobrevivemos, e nossa intenção continuar, sobretudo para jovens que frequentam os 5ºs e
6ºs anos, detentores de pouca autonomia, sendo este projecto procurado pelas famílias que
ficam descansados, quer pelo apoio que damos a nível escolar quer a nível ocupacional, onde
encontraram actividades adequadas às suas idades.
Curiosamente o ATL Juvenil no Agrupamento Miguel Torga,
actuou de forma contrária, promovendo este projecto,
apoiando-o e reconhecendo como uma mais-valia para a
Escola e para as famílias, disponibilizando todos os espaços
da própria Escola, considerando sempre este projecto como
comunidade escolar. Bem-haja Profº João.
Na sua essência o nosso objectivo foi cumprido, com ou sem
entraves, por quem
queria ver o projecto
desaparecer.
Apoiamos todas as
disciplinas,
nomeadamente aquelas
que apresentaram mais dificuldades, promovemos os
métodos de estudo, estimulamos todos os jovens, que
este espaço também serviria para dinâmicas lúdicas,
tendo uma planificação diária em que tentamos sempre,
através do jogo ir ao encontro daquilo que os jovens
gostavam.
Acabamos o ano lectivo com uma quinzena de praia e campo, e, com as notas escolares
positivas.
No final do ano de 2019 o ABCD realizou uma festa de Natal, onde todas as respostas sociais
participaram, sendo o ATL Juvenil responsável pela comida, bebida, cafezinho. O seu
desempenho foi além do esperado, pois num sábado, a adesão foi total.
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PAMA

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka

O Programa de Apoio ao movimento Associativo, foi para esta Instituição uma ferramenta
indispensável, à concretização de grande parte das actividades que desenvolvemos ao longo
deste ano de 2019.
Fizemos a Quinzena de Praia, onde foi possível a ajuda para o aluguer de cerca de 9
autocarros.
Dinamizamos actividades para crianças e jovens, com a
participação das suas famílias.
Foi
possível
comprar
materiais
pedagógicos
imprescindíveis à concretização das actividades.
Foi uma forma de apoio da Câmara Municipal da
Amadora, de quem estamos muito gratos.
As actividades de recreio continuam, com musicas
altamente, os passeios ao exterior, fizeram a delícia de
todas as crianças e jovens que nelas participaram.
Nem tudo foi da responsabilidade financeira do PAMA,
mas a parte que foi atribuída, funcionou como
impulsionadora no desenvolvimento das dinâmicas executadas.
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Pensamos também que um projecto como o PAMA, terá que
ter sempre a sua própria sustentabilidade.
Foi o que aconteceu, sendo a responsabilidade parcial, da
Instituição e das famílias.

Conclusão

“Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos
nas suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda
de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador,
criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar”. O educador é um “realizador de
sonhos”.
Paulo Freire

Esta Instituição tem o privilégio de trabalhar com parceiros de muita qualidade,
Estamo-nos a referir a importância que tiveram ao longo do ano de 2019, para a
concretização dos nossos objectivos, que na sua maioria foram alcançados.
Trabalhamos com as Escolas e seus coordenadores, na Escola EB1/JI Sacadura Cabral,
Escola EB/JI da Brandoa, Escola EB/JI Maria Lopes de Azevedo, Escola EB/JI Brito Pais e
Jardim de Infância nº 2 da Brandoa.
Com todas as Escolas foi possível uma excelente articulação, quer com as coordenadoras/os,
quer com os Professores Titulares, e não foi pouco o trabalho que desenvolvemos em
parceria, durante todo o ano de 2019.
Uma palavra de agradecimento a todas as Equipes/Técnicas e Auxiliares espalhadas pelas
Escolas, que apesar de enfrentarem muitos desafios, todos foram superados.
Estamos prontos para mais um longo ano de trabalho, aptos para mais desafios, assim nos
apareça.
Foi um ano em que os proveitos superaram os custos, em 2.920,34€, ou seja a nossa missão
foi cumprida, no âmbito dos nossos estatutos.
Esta Direcção foi criteriosa ao longo do ano de 2019, na análise Pedagógica, Educativa,
Social e Familiar. Assim como no controle das contas, sendo que se adquiriu bens de
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qualidade e reduziu-se custos desnecessários, mantendo sempre a primazia de grande
qualidade de serviços prestados, quer humanos, técnicos ou materiais.
Falta-nos agradecer à Câmara Municipal da Amadora, Junta de Freguesia da Encosta do Sol,
Movimento Associativo da Brandoa e Instituto da Segurança Social.
Foi ao nosso lado que caminharam, e proporcionarão um ano mais feliz, para todas as
crianças que connosco frequentaram as respostas sociais existentes na Instituição.

RELATÓRIO DE CONTAS DE 2019

Demonstração de Resultados
2019
Gastos
61
62

63

64
681
69

Produtos Alimentares
Fornecimentos e Serviços Externos
Electricidade, 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

26 436,75
112 507,86
11 815,32
7 592,42
3 065,86
90 034,26
701 631,79
425 643,16
116 133,22
47 232,06
5 683,08
106 940,27
1 241,95
1 647,93
7,68
843 473,96
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Proveitos
72
7211
7212/8
75
7511
7512
7513
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
Doações
Proveitos Suplementares
Juros Obtidos
TOTAL DOS PROVEITOS

557 477,21
555 427.21
2 050.00
285 256,85
181 454,72
102 736,48
665,65
400,00
3 570,24
90,00
846 394,30

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
POSITIVO
TOTAIS DO EXERCICIO DE 2019

2 920,34
846 394,30

846 394,30

As contas de 2019 apresentam um resultado líquido positivo de 2.920,34€,
resultado ainda muito tímido em relação ao esforço que esta Direcção fez para
equilibrar as contas da Instituição.
Mas não nos podemos esquecer da recuperação negativa do ano de 2018, que
foi de 38.855,62 Negativos, o que demonstra uma boa gestão de recursos e de
prestação de serviços, durante o ano de 2019.
Houve um aumento de 6.7%, em relação às contas apresentadas no nosso
orçamento para 2019, no que respeita aos proveitos, em relação aos custos
do nosso orçamento para 2019, apenas houve um aumento de 5,9%.
Verifica-se uma tendência de contenção de custos e aumento das receitas,
como se pode verificar através dos gráficos apresentados.
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0%1% 0% 0%
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Aprovado em Reunião De Direcção
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Aprovado em Assembleia Geral
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