PROGRAMA DE AÇÃO PARA O ANO 2017

OBJETIVOS



Garantir o desenvolvimento integral das crianças/adolescente/jovens numa parceria
com os pais/encarregados de educação
Implementar medidas que assegurem a viabilidade financeira do CEV

PLANO DE AÇÃO
A. Planeamento das reuniões
1.
Reunião mensal da direção com os responsáveis pelo funcionamento e gestão
dos 3 departamentos autónomos do CEV
2.
Reunião mensal da direção com os elementos responsáveis pela gestão do CEV
3.
Reunião trimestral com os corpos sociais
B. Implementar medidas para que cada departamento seja autofinanciado
1. Creche e pré-escolar – Valor das mensalidades e contribuição da segurança social
2. SAD – criar uma carteira de utentes privados
3. Implementar um fundo de bolsa social para apoiar os utentes que ao longo do ano
venham a apresentar dificuldades económicas
4. Desenvolver atividades formativas abertas a comunidade envolvente
5. Organizar e divulgar atividades lúdico didáticas nos períodos de interrupção letiva
no sentido de obter novos utentes
6. Promover atividades mensais na sede da CEV para os idosos da comunidade
envolvente de forma a promover um envelhecimento ativo, tais como: Culinária,
artes plásticas, atividades desportivas
7. Implementar uma campanha de angariação de mecenas e parceiros sociais.

C. Ações de funcionamento
1. Creche e Jardim de infância – incentivar a operacionalização da temática do
projeto pedagógico proposto pela equipe para 2017/2018
2. CATL – Criar uma carteira de voluntários para apoiar os utentes do CEV no estudo
e no rendimento escolar
3. CATL - Operacionalizar atividades a desenvolver semanalmente em grupos . As
atividades propostas são: musica, produção plástica, culinária, estilismo, dança e
cultivo da biodiversidade.
4. CATL - Organizar cursos de férias com atividades diversas de forma a promover o
desenvolvimento cultural e relacional os utentes
5. CATL - Estabelecer parcerias com fins culturais com associações da área - ex. Mira
Clube
6. CATL - Desenvolver um programa formativo visando a estruturação de projetos de
vida, tendo em vista intensificar a capacidade de análise e reflexão sobre si sobre o
outro e sobre o mundo tendo como suporte a biodiversidade
7. SAD – Apoio na socialização dos utentes com acompanhamento personalizado
desenvolvido por voluntários
8. SAD – Atividades mensais na sede da CEV para os utentes do SAD e outros idosos
da comunidade envolvente de forma a promover um envelhecimento ativo

