
ATIVIDADE DO ANO EM APRECIAÇÃO 

 

 

O ano de 2017 foi determinante, como mais um ano de continuidade na procura de estabilidade 

em áreas tão sensíveis como o funcionamento interno, a racionalização dos recursos existentes 

e a sustentabilidade da instituição.  

Mais um ano decorreu na caminhada de aperfeiçoamento contínuo da nossa missão, caminho 

difícil e como tal, perseguido por todos os que aqui trabalham, com grande empenho e 

dedicação.  

Este foi um ano de gestão essencialmente dirigida para a consolidação financeira, tendo em 

conta os enormes problemas decorrentes de acontecimentos recentes que influenciaram, de 

forma determinante os resultados. Não sendo este o local para entrar na concretização dos 

factos, não é possível esquecer que a instituição sofreu uma descapitalização bastante 

significativa, cuja contabilização direta está consolidada mas que teve um grave reflexo nos 

resultados, o que registamos com alguma tristeza.  

No entanto, e apesar de tudo é com grande orgulho que o longo deste ano conseguimos alcançar 

e abraçar novas ideias e projetos como:  

 Transformação do espaço inerte, em local propício ao desenvolvimento das atividades, 

um espaço de acolhimento; 

 Projetos de envolvimento familiar (escola-família): “caminhada solidária”.  

 Colocação de uma vedação no parque exterior, de forma a otimizar o espaço; 

 Melhoramento dos espaços verdes da instituição: colocação de relva e construção de 

canteiros para a elaboração de uma horta pedagógica.  

 Arranque de várias formações e workshops para os pais, como: “Birras…como lidar com 

elas.”; “Bronquiolites”; “Simply Meditation” (programa de meditação). 

 Festa de Natal com a apresentação de um espetáculo de Natal para as crianças e as suas 

famílias, com lanche partilhado e convívio. 

 Apoio e acompanhamento de uma psicóloga às crianças através do protocolo com o 

“Psico-espaço”  

 Encerramento do programa PARES 

 

Paulatinamente, a instituição vem cimentando uma evolução e concretização dos seus sonhos 

e objetivos, tendo como meta uma instituição de excelência que presta um serviço de qualidade 

às crianças e pais, bem como á comunidade em geral. 

Assim, foi neste contexto de trabalho motivante e neste espirito de equipa, que o ano em 

apreciação se desenvolveu, contribuindo para uma evolução harmoniosa e positiva das nossas 

crianças e uma aprendizagem e evolução de todos os envolvidos neste processo formativo.    



PERSPETIVAS FUTURAS 

 

A escola assume cada vez mais um papel essencial e especial no seio das famílias e na sociedade 

em geral, sendo considerada um meio de desenvolvimento moral, cognitivo e afetivo no qual se 

educam e desenvolvem de uma forma harmoniosa as nossas crianças.  

É dever da nossa instituição proporcionar às nossas crianças estímulos diversificados nas 

diferentes áreas e domínios, pois servirão de referência para as suas condutas futuras.  

Relativamente às perspetivas económicas e financeiras futuras, e no que concerne aos 

proveitos, para o próximo exercício existe uma margem para crescimento dos resultados 

operacionais do período, mas que provavelmente serão de novo negativamente influenciados 

pela decisão de amortizar a dívida litigiosa decorrente da descapitalização provocada por 

antigos membros, não sendo de momento possível prever com segurança a sua liquidação. Com 

a continuação da ocupação plena da capacidade de oferta, prevemos uma situação de 

estabilidade.  

Como fator positivo temos a intenção de alargar a nossa capacidade no que concerne à valência 

de creche, mais propriamente a sala de um ano, e criar uma sala de transição otimizando assim 

o espaço existente.   

Temos ainda a intenção de restruturar o espaço exterior da creche criando espaços adequados 

à idade.  

Assim, sob o lema da consolidação e sustentabilidade e de uma prestação de serviços de 

excelência, pretendemos melhorar a eficácia operativa e global da nossa atividade, contribuindo 

assim para o sucesso e bom nome da nossa instituição.  
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