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MISSÃO: Promover a Educação da Criança valorizando o respeito, a solidariedade e a inclusão      

 

 

Plano de Atividades 2020 
 
Mensagem da Direção 
 
O Centro Social de Coimbrões é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com as 
valências de creche, jardim-de-infância e CATL prestando apoio a um total de 140 crianças.  
 
É ainda parceira da Câmara Municipal de Gaia no projeto GAIAprende+ nas EB1 das Matas, EB1 
dos Castelos e EB1 das Devesas prestando apoio a 150 crianças. 
 
As respostas sociais são dotadas de equipamentos de natureza socio - educativas dirigidas às cri-
anças e à sua família, disponibilizadas de acordo com a faixa etária, prestando apoio no período 
diário correspondente ao impedimento dos pais/encarregados de educação. 
 
Assegura a prestação de serviços no âmbito do apoio sociofamiliar, apoio educativo - pedagógico, 
apoio ao estudo, apoio extracurricular e suplementar. Promove a estimulação do desenvolvimento 
global da criança nas componentes emocionais, cognitiva, comunicacional, social e motora, atra-
vés da implementação e adequabilidade de práticas lúdico-pedagógicas, estruturadas e organiza-
das.  
 
As atividades são adaptadas à realidade sociocultural do meio onde a instituição está inserida e 
têm como objetivo proporcionar aos utentes um variado leque de experiências estimulantes, de 
uma forma integrada, estando especificadas nos projetos de sala e educativo da instituição.   
 
 

 

BALANÇO DE ATIVIDADES 2019 
  

A principal preocupação da Direção do Centro Social de Coimbrões está centrada na obtenção de 
uma gestão sustentável que permita manter as atividades pedagógicas com a qualidade que tem  
caraterizado o Centro Social de Coimbrões, garantindo a manutenção do edifício e espaço físico da 
Instituição e dotar as salas de atividades com o equipamento necessário ao desenvolvimento dos 
nossos utentes. 

É igualmente, nosso objetivo garantir um ambiente seguro e saudável promotor do bom desen-
volvimento psicossocial dos nossos utentes. 

 

 

  



 

 

Neste sentido: 

1) Providenciamos obras de reabilitação de 3 salas e corredor central substituindo o chão e teto 
do rés do chão por uma solução durável garante da segurança dos utilizadores.  Substituímos as 
vigas de madeira por laje, revestimento do pavimento com linóleo, substituição da rede elétrica, 
substituição da rede de águas, substituição de escadaria da cave, substituição de portas de madei-
ra e pinturas das salas; 

2) Garantimos a execução do plano de atividades pedagógicas definido para o 
ano letivo 2018/2019; 

3) Participamos como parceiros da Câmara Municipal de Gaia no projeto GAIAprende+ nas escolas 
EB1 dos Castelos, EB1 das Devesas e EB1 das Matas; 

4) Equipamos as salas de atividades com material lúdico e pedagógico 

5) Manutenção do parque infantil 

6) Formação dos colaboradores 

 

Atividades definida em Plano de atividades para 2019 não concretizadas: 

1) Substituição do equipamento de frio – apesar deste equipamento já ter atingido a idade de 
substituição, não se registaram avarias significativas que justificasse o investimento de 
substituição 

2) Cobertura do recreio exterior – foi elaborado um projeto para o efeito e orçamentada a 
obra. Dado o valor de investimento exceder a possibilidade do Centro foram efetuados 
contatos com a Junta de Freguesia no sentido de obter apoio financeiro para o efeito já no 
ano letivo anterior e aguardamos feedback da Junta de Freguesia.  

3) Aquisição de veículo ligeiros de 9 lugares 

4) Aquisição de um sistema informático que garante a execução do portfolio digital das crian-
ças da creche  

Programa de ação 2020 

Prosseguindo a nossa política de estabilidade e crescimento a Direção do Centro Social de 
Coimbrões pretende promover e impulsionar a sustentabilidade da instituição mantendo o 
protocolo de cooperação com Instituto da Segurança Social – Centro Distrital do Porto e a par-
ceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, assim como com todas as instituições do 
setor publico e privado que connosco têm trabalhada na consecução dos nossos objetivos. 

 

Eixos estruturantes: 

1 – Impulsionar a sustentabilidade do Centro Social de Coimbrões 

a) Manter a aposta na capacitação dos recursos humanos através da frequência de for-
mações direcionadas para as necessidades formativas identificadas quer a nível peda-
gógico quer a nível organizacional e de gestão 



 

 

b) Dinamizar e reforçar as parcerias estabelecidas com entidades do setor público e setor 
privado  

 2 – Promover a qualidade pedagógica 

a) Garantir a execução do Plano de Atividades Pedagógico para o ano letivo 2019/2020 

b) Aquisição de programa informático para portfólio da creche 

 

3 – Modernizar as instalações e equipamentos 

a) Promover obras gerais de manutenção e conservação das infraestruturas 

b) Substituição e manutenção de equipamentos básicos 

c) Substituição e manutenção de equipamentos informáticos 

d) Substituição de equipamento da rede frio da cozinha 

e) Proceder à cobertura do recreio exterior multiusos 

f) Aquisição de veículo ligeiro de 9 lugares 

 

 Estas medidas foram pensadas com o objetivo de melhorar as condições de conforto e segurança 
das nossas crianças, promovendo assim uma melhoria na qualidade dos nossos serviços. No en-
tanto, estarão condicionadas a outras prioridades que eventualmente possam vir a surgir.   

 

Coimbrões, 2019-11-25 

                                                                                                                                      

  A Direção 


