Movimentos

Nº Utentes

Existência 01.JAN.2017

31

Acolhimentos no ano de 2017

14

Saídas da Instituição 2017

6

Existência 31.DEZ.2017

39

Equipa Técnica - Resumo de tarefas
Foram dadas respostas a todas as solicitações relativamente às convocatórias da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
Cumpriu-se com assiduidade as marcações de reuniões com os coordenadores de caso
(respetivamente EMAT e CPCJ).
Sempre que necessário, acompanhou-se as crianças/jovens a consultas médicas e de
especialidade (mais especificamente Psicologia e Pedopsiquiatria), bem como
participámos em algumas reuniões com a escola juntamente com a Encarregada de
Educação, quando considerado necessário pela equipa técnica.
Encontram-se atualizados todos os registos, listagens e envio de documentação que
está previamente estabelecido ser função da Equipa Técnica (listagens de residentes,
entradas e saídas, pedidos e cessações de abono, Mapas de utentes, Listagens para
Núcleo de Infância e Juventude da Segurança Social, listagens por idades, por ano
escolar, aniversários, Mapas de tarefas pedagógicas, ementas, registos de contactos
com familiares das crianças e jovens, registos com técnicos de outras instituições, etc…).
Encontram-se atualizados todos os Processos Individuais das crianças e jovens
acolhidas.
Foram realizadas as reuniões técnicas previstas e consideradas necessárias para dar a
melhor resposta às situações postas à equipa.
Foram realizadas reuniões semanais entre a Equipa Técnica e Educativa durante a
maior parte do ano, e mensalmente reuniões individuais com cada Educadora.
Foi realizada a integração, o acompanhamento, supervisão, orientação e avaliação de
duas estagiárias de Educação Social.
Realizaram-se visitas domiciliárias a familiares (habitualmente pais) das crianças e
jovens acolhidas nesta instituição tanto em situações de necessidade de
acompanhamento/intervenção familiar, como em situações de avaliação periódica da
evolução das condições de vida com vista a uma maior integração da criança/jovem na
família.
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Deu-se continuidade ao Programa de Autonomia e Transição com as jovens a partir dos
16 anos, realizando-se ateliês de cozinha (para aprenderem a confeccionar as refeições)
e ateliês temáticos (tratamento da roupa, serviços da comunidade, sexualidade, entrada
no mundo do trabalho vs entrada na universidade, etc).
Prestou-se auxílio às Educadoras aquando da sua ausência por folga ou férias (ir a
reuniões, levar a consultas médicas, levar a atividades desportivas).
Planearam-se as atividades em períodos de interrupção letiva (Natal, Páscoa e Verão).
Colaborámos com a Direcção na organização da Colónia de férias de verão onde foi
necessário intervir com elemento – Drª. Telma e equipa Educativa já que as equipas da
Colónia não estavam completas.
Agendaram-se e avaliaram-se as visitas das crianças/jovens a casa de familiares.
Realizou-se observação de visitas internas de familiares às crianças/jovens nas
situações mais recentes e nas situações que o exige a incapacidade parental de gerir
esse tempo.
Realizou-se acompanhamento individualizado às jovens em Apartamento de Transição
e visitou-se o apartamento para verificação das condições, no mínimo o mesmo número
de vezes. Também se acompanhou as jovens em algumas tarefas específicas em que
apresentavam maiores dificuldades como limpeza e organização e execução de
refeições.

Educação

Estudo

Lazer

Carnaval – Mascaradas,
jogos, brincadeiras, desfile e
danças.

Páscoa - Confeção de ovos decorativos. Jogo da caça ao ovo.
Jogos Florais
Concursos e
Prestações de
Recreio e Cultura
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Dia da Criança – 1 de Junho
Animação na Quinta dos Compadres

Ferias de Verão – Praia de Buarcos – Figueira da Foz
28 de Julho a 16 de Agosto

32 utentes beneficiaram do plano de Férias proporcionado
pelos quadros técnicos e de animação da Paróquia Stella
Maris de Buarcos
- Figueira da Foz

Dia de Santa Teresinha – 1 de Outubro

O Natal
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28 Junho 2018
Viagem a Fátima
Educandas- Pessoal- Direcção

Educação
No ano civil de 2017 frequentavam as Salas de Estudo da Instituição
38 alunas diferenciadas pelos diferentes níveis de ensino , no 1º
Ciclo, no 2º Ciclo, no 3º Ciclo e no Secundário. Apenas 1 menina
não concluiu o ano letivo na Instituição por alterações no seu projeto
de vida.

Do conjunto de alunas que frequentavam as Salas de Estudo,
15 encontravam-se ao abrigo do Dec. Lei 3/2008 da Educação Especial, usufruindo de
adequações curriculares.
Existe uma professora no 1º Ciclo e uma professora para o 2º e 3º Ciclos e Secundário
para os diferentes anos e disciplinas escolares.
A frequência nas Salas de Estudo é obrigatória, diária e com um período de tempo
variável conforme o horário escolar, as dificuldades de cada uma, a quantidade de
trabalhos escolares e a proximidade de testes e exames.
Durante o ano letivo executam-se os trabalhos escolares, estudam-se as diferentes
disciplinas, consolidam-se os conteúdos, preparam-se os testes, retiram-se as dúvidas,
motivam-se as alunas para aprender.
As professoras das Salas de Estudo fizeram ainda o acompanhamento junto dos
professores titulares das diferentes turmas, deslocando-se às escolas e acompanhando
as reuniões de Encarregados de Educação nas diferentes escolas qua as alunas
frequentam. Contou-se com o apoio de uma professora voluntária de inglês que presta
apenas apoio a uma das meninas deste grupo.
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De uma forma geral, as maiores dificuldades manifestam-se nas seguintes disciplinas:
Matemática, Inglês e Fisico Quimica
No entanto, nota-se ainda que, para além das dificuldades a nível escolar, existem as
dificuldades ao nível da motivação, da concentração, da falta de objetivos futuros, da
falta de pré-requisitos e instabilidade emocional .
O aproveitamento escolar foi globalmente positivo.
Fim do Ano Lectivo 2016/2017
Entrega Prémios

Educação espiritual
A Irmã educadora espiritual garante a sua presença diária junto das crianças e
jovens acolhidas no Lar . As Festas da Palavra, Festa do Pai Nosso. Festa da Vida.
Catequese e 1ª. Comunhão. Crisma.
Direcção
Registar a eleição de novo elemento para a Direcção em Assembleia Geral Eleitoral de
14 de Novembro de 2017 – o sócio nº. 227 – Prof. Alexandre Augusto Baptista Frederico
de Albuquerque-, que ocupou o lugar de Vogal.
No seguimento dessa eleição o quadro diretivo para completar o mandato de 2016/2019
ficou assim constituído:
- Presidente da Direcção – Engº. Mário R Costa
-Vice-Presidente da Direcção – Drª. Maria Antónia Gramaxo Sampaio
-Secretário – Manuel Lopes Laranjo
- Tesoureiro - Tomás Lemos Ferreira
-Vogal – Prof. Alexandre Augusto B F Albuquerque
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SER + - Supervisão

A presença mensal do supervisor contratado Dr. João Paulo Felix.
Iniciou-se em final de 2017 um programa interno de formação de educadores/cuidadores
com vista à aplicação de métodos gerais comuns no cumprimento de tarefas.

Património
Decorreram durante o ano de 2017 a celebrações das Escrituras de venda dos prédios
da Instituição( edifícios da Rua Sol ao Rato nº. 17 e

da Rua dos Condes, 29-35, em

Lisboa ), com a obtenção de recursos financeiros destinados aos fins exclusivos da
Instituição.
Contas de Gerência de 2017
O processo contabilístico tem a sua dimensão expressa nos números fornecidos pelo
Gabinete de Gestão e Contabilidade da Viseu Gest Lda cujos mapas e documentos
auxiliares compõem e fazem parte integrante deste Relatório Final de Actividades e
Contas do exercício do ano de 2017 e para os quais se chama a atenção dispensandonos assim de repisar a leitura dos números e resultados.
O Resultado Líquido do exercício de 2017 que se propõe que seja contabilisticamente
expresso na “Conta 56 Resultados Transitados”.
A Direcção agradece toda a colaboração e cooperação que ao longo do ano lhe foi
dispensada pelos Serviços Institucionais da Segurança Social, dos Tribunais, dos
Serviços de Protecção de Menores e pelos elementos dos Corpos Sociais da Instituição,
do Conselho Fiscal e Assembleia Geral.
Viseu, 06 de Março de 2018
A Direcção
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