Centro Social do Barredo
ANO:2017

RELATORIO DE ATIVIDADES
E CONTAS

1. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
O Centro Social do Barredo desenvolve a sua actividade em 2 vertentes
Infância e a Acção Social:
A - Infância – Creche e Jardim de Infância -> Acompanhamento de crianças
dos 3 meses aos 6 anos.
B - Acção Social – Protocolos de RSI – 2 Equipes

A – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA
A capacidade protocolada para esta valência é de:
CRECHE – 40 UTENTES
PRÉ-ESCOLAR – 46 UTENTES
O o número médio de utentes, por valências foi de:
2017

2016

2015

2014

Creche

40

40

37

34

Jardim

39

42

42

43

Comparativamente com o ano anterior, mantem-se o pleno da Creche ( de 40 utentes para
40 contratualizados) e a diminuição no Pré-escolar 7,14% de 42 para 39, sendo que a
diminuição real relativamente ao contratualizado é de 15.2% ( de 39 utentes para 46
contratualizados).
1 - Valências de Infância
O tema acordado para o Projecto Educativo foi ”O Meio Ambiente”, com especial realce à
temática da água. O objecto deste Projecto foi promover a progressiva construção da
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identidade pessoal e possibilitar às crianças a interacção com diferentes valores e
perspectivas, através da educação Ambiental.
O Plano Actividades da Infância, que deriva deste Projecto Educativo, foi baseado nos
projectos de sala,

curriculares (Pré-Escolar) e pedagógicos (Creche), trabalhado pela

equipa técnica com a participação dos familiares e dos serviços da comunidade, sendo
avaliado semestralmente e revisto sempre que necessário.
Para além da calendarização de actividades comuns às valências de infância, a intervenção
individual com cada criança continua a ter em consideração o seu Plano de
Desenvolvimento Individual (PDI), que é feito em colaboração com os encarregados de
educação e, nas diferentes salas, têm ainda os seus Projectos de Sala (Curriculares e
Pedagógicos), com os seguintes temas a saber:
- Creche: “O nosso mundinho””
- Jardim de Infância: “A Água”
2 - Mapa de Actividades Desenvolvidas
O quadro seguinte apresenta de uma forma sucinta, as actividades realizadas ao longo de
2017, pelas valências de infância:

Carnaval

Março

6 de Janeiro

Janeiro
Fevereiro

Tema

Dia de Reis

Mês

Descrição e Objectivos

Intervenientes

Promover o apoio da comunidade para valorizar e reviver tradições

Creche

do Dia dos Reis: Elaboração de coroas;

Pré-escolar

Cantar as Janeiras

Comunidade

Exploração de histórias, canções, dramatizações, poemas;

Creche

Realização de um cortejo de fantasias;

Pré-escolar
Famílias

Realização de um jogo;

Pré-escolar

Elaboração de um postal;

Creche
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Dia de S.
ValentimDia dos
amigos

Creche
Partilhar sentimentos e afectos;

Pré-escolar

Realização de jogos de amizade;

Famílias

Elaboração de um postal
Construção de uma surpresa para o pai;

Creche

Visita dos pais às salas;

Pré-escolar
Famílias

Dia do Pai

Realização de sementeiras;
Aprendizagem de canções/pequenos poemas;

Pré-escolar
Creche

Realização da caça aos ovos;
Aprendizagem de canções;

Pré-escolar
Creche

Farmácia Moreno

Pré-escolar

Primavera
Dia Mundial da Água

Dia da Árvore- Inicio da

Higiene Oral

Visita de profissionais de saúde para a realização de diversas
actividades que previnam o combate a patologias orais valorizando
a saúde oral em toda a sua amplitude.
Rastreiro Oral

Reconhecer a importância das árvores no nosso quotidiano;

Creche

Reconhecer os cuidados a ter com as árvores e natureza;

Pré-escolar

Realização de sementeiras e construção de canções e poemas com

Famílias

o tema do Meio Ambiente

Sensibilizar as crianças para a importância da água nas nossas

Creche

vidas;

Pré-escolar

Incutir hábitos de consumo de água e de economizar;

Famílias

Realização de experiências com água;
Construção de panfletos ou cartazes alusivos à importância da
água;
Exploração da história da “Gotinha da Água”;
Visita ao espaço “Aquário Litoral” na Agulha
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Pré-escolar

Páscoa

Pré-escolar

Conhecer símbolos da Páscoa;

Creche

Proporcionar o conhecimento de significado religioso da Páscoa e

Famílias

Família.

Dia da Mãe

Abril

Construção de uma prenda para a mãe;

Creche

Realização de um lanche convívio com as mães;

Pré-escolar
Famílias

Família

Fomentar a importância da Família na nossa vida;

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial da

Maio

Realização de jogos;

Identificar e verbalizar sentimentos, desejos e emoções.

Pré-escolar

Diálogos em grande grupo;

Creche

Registos do que as crianças expressam acerca das famílias;
Comemoração do dia da criança com passeio ao “Zoo de Santo

Creche

Inácio” de V.N.G

Pré-escolar
Famílias

Confecção de um bolo:
Realização de um lanche convívio entre as crianças da instituição;

Dia Mundial do Ambiente

Sensibilização para a protecção e prevenção do ambiente;

Creche

Divulgar junto da comunidade os cuidados a ter em conta com a

Pré-escolar

Natureza;

Famílias

Realização de panfletos alusivos ao tema e direccionados para a
família.

Vivenciar as tradições da cidade;

Creche

Interagir com a comunidade e o meio.

Pré-escolar

Realização da Rusga de S. João;

Famílias

Populares

Santos Populares

S. João- Cascatas de

Junho

Realização de um panfleto/cartaz alusivo ao tema para dirigir às
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Creche

Cada Sala Organiza um encontro com os pais para festejar junto

Pré-Escolar

com as crianças o final do ano.

Famílias
Professores das

Festa de Final de Ano

Julho

Festa de final do Ano

actividades

enriquecimento
Passeios comemorativos de final de Ano: Parque Biológico de Gaia

Creche 2

e Quinta Pedagógica de Aveiro

Pré-escolar

início do novo ano

ão das crianças no

Integração/adaptaç

Período de 5 dias/manhãs à Praia dos Salgueiros (Gaia)

Pré-escolar

Manipulação dos materiais existentes, gradualmente;

Comunidade

Sensibilização para as rotinas da sala para determinadas regras a

escolar

cumprir;
Audição de músicas, histórias;
Realização de jogos;
Aprendizagem de uma canção de saudação (bons dias);
Equipa

Reunião de pais

Transmissão de informações relacionados com a sala em questão;

educativa
Famílias

Dia do Animal

Setembro

Creche 2

Outubro

de

Mostrar a importância da protecção dos animais e da que eles têm

Creche

nas vidas das pessoas.

Pré-escolar

Elaboração Cartazes que apelam aos cuidados a ter com os

Famílias

animais
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Dia da Alimentação

Confecção de um lanche especial: salada de frutas; gelatina;
Visualização de vídeos;

Creche

Diálogos;

Pré-escolar

Aprendizagem de canções alusivas ao tema;

Famílias

Canções e danças;

Pré-escolar

Realização de actividades de expressão plástica (fantasmas,

Pré-escolar

aranhas);

Creche

Elaboração do livro de grupo “De que é que eu tenho medo…”;

Halloween

Canções, poemas, histórias, dramatizações alusivas ao tema;
Conhecer as tradições de outros países em relação ao dia do

Creche

halloween

Pré-escolar

Actividades de expressão plástica;

S. Martinho

Elaboração do Livro “de que é que eu tenho mais medo?”

Visualização da lenda;

Creche

Dramatização da lenda;

Pré-escolar

Aprendizagens de canções alusivas ao tema;

Famílias

Realização de jogos;
Recriação de um magusto tradicional: Assar castanhas na Rua

Creche 2

Novembro

Pré-Escolar

Dia Nacional do Pijama

Fomentar um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam
outras crianças;

Creche

Prática de conjunto de actividades lúdicas e educativas Pré-escolar
inspiradas pela Missão Pijama- Parceria com a Organização Famílias
Mundos de Vida
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Decoração de um placar

Creche

Canções de Natal

Pré-escolar
Professora
Inglês

Confecção de adornos natalícios (estrelas, botas, bolas, arranjos
naturais, …);

Creche
Pré-escolar

Confecção

de

doces

natalícios

(aletria,

rabanadas,

pudim,

Famílias

sonhos,…);

S. Nicolau

Dezembro

Actuação na festa natalícia da cidade, na Estação de S. Bento, com

Pré-escolar

a apresentação de uma canção alusiva ao Natal.

Viagem de Barco pelo Rio Douro com vista pelas 5 Pontes.

Pré-escolar
Creche

Festa de S. Nicolau na Alfandega: Recitaram Canções de Natal;

Pré-escolar

Apresentação e dramatizações de histórias de Natal, de danças e

Famílias

músicas natalícias;
Pré-escolar
Visita ao Circo de Natal sobre o Gelo em V.N.G
Creche
Festa de Natal com actuações: canções, dramatizações, dança e
entrega de presentes de Natal.
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Pré-escolar
Famílias

de

B - Acção Social – Protocolos de RSI – 2 Equipes
AÇÕES DE CARÁTER INDIVIDUAL E FAMILIAR
Atendimentos

Previstos
1474
Realizados

Visitas Domiciliárias

1546

Previstas

964

Realizadas

Entrevistas para Contratos de
Inserção Iniciais

1215

Previstas
396
Realizadas

233

Contratos de Inserção
Iniciais
Contratualizados

Contratos de Inserção de
Renovação

207

Previstos

361

Realizados

411

Articulação com outros
serviços

636

Acompanhamento das famílias
a serviços

274
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 AÇÕES E ATIVIDADES ANUAIS
Ações/

Grupo

Atividades

Projeto “Dr.
Risadas” – Mundo
a Sorrir e Entre
Ajuda

Sessões de
sensibilização na
área da prevenção
da saúde oral
Sessões de
Formação Parental

Sessões mensais
de trabalho em
pequeno grupo:
sessões de
reflexão

Metodologia/
Estratégias

Crianças dos 3-6
anos e dos 7-16
anos

Beneficiários em
geral

Ações coletivas com as
crianças, com a
autorização dos
cuidadores, que
decorre em duas fases.

Quantitativa
16 e 21/03/2016 -Rastreio dentário gratuito –
“Sessão de avaliação ortodôntica e de saúde
oral” - 78 crianças envolvidas

1. Prevenção
2. Tratamento

Sessões expositivas e
informativas
Pais e/ou
cuidadores com
crianças dos:
1º grupo (0-2
anos);
2º grupo(3-5
anos);

Ações coletivas com 4
grupos de pais e/ou
cuidadores

4 grupos de formação parental (num total de
21 sessões):

Sessões de tertúlia
com mulheres, com
caracter mensal

-2º grupo (4 sessões): adesão média de 10
educadores

3º grupo(6-10
anos);

Pais/Cuidadores/
Encarregados de
Educação que
fazem parte do
Grupo da
Formação
Parental

-1º grupo (7 sessões): adesão média de 3
educadores;

-3º grupo (6 sessões): adesão média de 7
educadores
-4º grupo (4 sessões): adesão média de 7
educadores.

4º grupo(11-14
anos).
Ações Coletivas
acerca da temática
do Bullying

Avaliação

4 Sessões para pais
e/ou cuidadores
relativas ao tema do
Bullying

4 Sessões, com adesão média de 8
participantes:
- 18/10/2016;
- 20/10/2016;
- 25/10/2016;
- 27/10/2016.
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Ações Coletivas
com
Pais/Cuidadores/
Encarregados de
Educação

Pais/Cuidadores/
Encarregados de
Educação
3 Grupos para a
formação de
bullying:
3-5 anos
6-10 anos

Sessões ensibilização:
A) Transição do
jardim de Infância
para o 1º ciclo

A) 13/04/2016- Adesão 5 educadores;
04/05/2016 -Adesão 6 educadores.

B) Transição do 1º
ciclo para o 2º ciclo

B)23/05/2016 – Adesão de 9 educadores.

C) Bullying
C)Esta temática foi incluída nas sessões de
transição de ciclo.

11-14 anos
Ações coletivas
em grupo de 10 a
15 pessoas, de
modo a permitir
espaço para
debate e
apresentação da
temática

Beneficiário/as
em geral

Ações Coletivas em
grupo de 10 pessoas:
1) Alimentação
Saudável –
crianças dos 12ms
-10 anos
2) Conceito da
Sexualidade

1) 4/03/16 – Adesão de 24 pessoas;

3) Aparelho
Reprodutor
4) Métodos
contracetivos /
Infeções
sexualmente
transmissíveis
5) Cuidados de
higiene na
habitação
6) Higiene alimentar

3) 11/04/2016 – Adesão de 9 pessoas;

7) Prevenção de
doenças músculoesqueléticas
8) Cuidados de
higiene/prevenção
de doenças na
criança
9) Promoção de
hábitos de vida
saudáveis – sono e
conceito de
hiperatividade
prevenção
10) Conceito Gravidez
de risco,
prevenção
complicações na
gravidez
11) Sexualidade na
menopausa e sex.
saudável na
Andropausa
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2) 04/04/2016- Adesão 17 pessoas;

4) 18/04/2016 – Adesão de 7 pessoas;

5) 02/05/2016 – Adesão de 20 pessoas;

6) 16/05/2016 – Adesão de 18 pessoas;
7) 30/05/2016 – Adesão de 18 pessoas;
8) 06/06/2016 – Adesão de 5 pessoas;

9) 20/06/2016 – Adesão de 10 pessoas;

10) 26/09/2016 – Adesão de 1 pessoa;

11) 24/10/2016 – Adesão de 17 pessoas;

13) 03/10/2016 – Adesão de 12 pessoas.

Espetáculos
dirigidos ao público

Famílias em
geral

12) Gestão Regime
Terapêutico na
Depressão

29/11/2016 – Sessão sobre Violência
doméstica, com o apoio do Projeto CRIAR –
Adesão de 7 pessoas.

A aguardar
agendamento de novos
espetáculos e visitas
culturais

09/02/2016 – Espectáculo no Coliseu do
Porto “Dia de Carnaval Chinês – Ano do
Macaco – Embaixada Chinesa ”Compareceram 154 pessoas.

Saídas em grande
grupo

23/09/2016 – Encaminhamento geral dos
utentes para os dias 1 e 2/10/2016 para
participação no Festival da Água, no pavilhão
da água (parque da cidade), com entrada
gratuita.

Saídas culturais

30/09/2016 – Participação de 5 pessoas na
casa e Museu Guerra Junqueiro.
30/11/2016 - Participação de 11 pessoas na
visita guiada ao Arqueosítio Dom Hugo
07/12/2016 – Participação de 13 pessoas no
Museu e Gabinete de Numismástica do Porto.
A) Grupo de
trabalhos manuais
– “Intercâmbios de
Saberes”

Pequeno grupo
de beneficiárias
com interesse na
área

B)Participação na
feira de exposição
“Arca de Natal”

Famílias com
endividamentos
e dificuldades na
gestão
orçamental

C)Pequeno grupo
de trabalho com
população mais
isolada

Famílias com
dificuldades na
higiene e
(re)organização
da habitação

Sessão coletiva, com
exercício de dinâmicas
em grupo

A) 30 Sessões de trabalhos manuais –
“Intercâmbio de Saberes”, de caracter
semanal

B) 13 e 14/12/2016

Dinamização em
pequenos grupos

C) Atelier ocupacional – 8 sessões, caracter
mensal, adesão média de 7 pessoas.

23/12/2016 - Entrega de 36 cabazes de Natal,
pela KPMG, empresa de consultadoria

D)Workshops de
criação de
detergente, gel de
banho naturais e
ambientador de
casa

Entrega de cabazes alimentares de
emergência – média de 150.
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Apresentação do
Serviço de Apoio à
procura de
Emprego do
Movimento Defesa
da Vida e

2 Grupos de
beneficiários,
cada um com 10
elementos

Sessões expositivas
em torno da temática

Participação em
workshops

4 sessões com parceria do SAPE – serviços
de apoio à procura de emprego do Movimento
Defesa da Vida:
- “Procura ativa de emprego - ”24/03/2016 –
Adesão de 7 pessoas;
- “Procura ativa de emprego” 21/04/2016 –
Adesão de 2 pessoas;

sessão coletiva em
grupo acerca da
temática “Técnicas
de procura Ativa
de Emprego”

-“Comunicação assertiva em contexto de
entrevista de emprego” -09/06/2016 – Adesão
de 7 pessoas;
- “Procura ativa de emprego e construção de
currículos” – 16/06/2016 - Adesão de 2
pessoas.

Sessões de
sensibilização e
informação na
área do emprego

Encaminhamento para CEI+ e outras
oportunidades de trabalho seja pelo IEFP seja
por entidades privadas.

Cursos de
Formação
Profissionalizante

Beneficiários
sem
escolaridade

Inscrição em cursos
com equivalência ao
6º, 9º e 12º ano

Curso EFA B3
Empregada/o de
Restaurante Bar

Beneficiários
com interesse
em aumentar a
escolaridade e
formação

Inscrição em cursos
modulares

29/01/2016 - Encaminhamento de 23 pessoas
para curso EFA B3 Empregada de
Restaurante BAR, com equivalência 9º ano,
na SAOM;
17/05/2016- Encaminhamento de 62 pessoas
para cursos de conclusão dos 6º, 9º e 12º
anos no Instituto de Emprego e Formação
Profissional;
22/09/2016-Encaminhamento de 9 jovens
para cursos CEF – Administrativa e/ou
operador de informática com equivalência ao
9º ano, na Escola de Economia Social;
22/09/2016- Encaminhamento de 7
beneficiários para estágio profissional ao nível
do 12º ano, como administrador/a
recepcionista numa escola de dança da Foz,
pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional.
13/10/2016- Encaminhamento de novos
elementos para inscrição em curso EFA de
Técnico Restaurante/Bar, na SAOM, com
equivalência ao 9ºano (13
encaminhamentos), e 12º ano (16
encaminhamento)
14/10/2016- Encaminhamento de 8 pessoas
para curso Técnico de Apoio Familiar e de
Apoio à Comunidade, de equivalência ao 12º,
na Cruz Vermelha Portuguesa.
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21/10/2016- Encaminhamento de 8 pessoas
para curso de Pastelaria/Cozinha/
Restaurante Mesa-Bar, com equivalência ao
12º ano, na Fundação da Juventude.

C – ANÁLISE DE CONTAS
Balanço em 31-12-2017
Os valores movimentados em 2017 foram inferiores aos de 2016, situação
decorrente da menor actividade na área do Pré-Escolar e de acordo com a
tendência verificada desde 2014.
No Activo só duas rubricas apresentam crescimento: Investimento Financeiros FCT e Créditos a Receber relativos a mensalidades de utentes não liquidadas,
mas com pouca expressão no seu valor total.
Os Fundos Patrimoniais diminuiram pelo montante do Resultado Líquido do
Período (20 827,18€), apresentando o valor de 159 885,29€.
No Passivo, só o Passivo Corrente tem expressão.
Reduziu a rubrica de Fornecedores, na linha de reorganização dos serviços e
controle de custos.
Aumentou Estado e Outros Entes Públicos e Outros Passivos Correntes, por
força do aumento das remunerações, na sequencia do valor da Remuneração
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Mínima Nacional e suas repercussões nos Contratos Colectivos de Trabalho,
BTE nº 36 e BTE nº 39.
Demonstração dos Resultados em 31-12-2017
A Demonstração de Resultados Por Naturezas mostra-nos uma ligeira variação
das Receitas, em termos correntes, de -0,251% ( de 461 411,45€ para 462
572,61€ de 2016), sendo que em termos reais a diminuição é de -1,62% na
sequência de a inflação de 2017 ter sido de 1,4%.
Ao nível dos custos, só as rubricas de CMVMC e Gastos com Pessoal
apresentam crescimento relativamente ao ano anterior; representando esta
última 81,52% dos custos operacionais, valor superior ao de 2016 que foi de
78,36%, resultante da actualização das remunerações mínimas obrigatórias por
categoria e função.
Estão evidenciadas as medidas de reorganização e contenção de custos, nos
valores assumidos nas

rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos e

Outros Gastos, que diminuiram relativamente ao ano anterior de – 15,2% e 8,06% respectivamente.
A Demonstração de Resultados por Funções mostra-nos as áreas que são
deficitárias, cujos proveitos são menores que os custos necessários para o seu
desenvolvimento: o Pré-Escolar e o RSI.
O Pré-Escolar devido ao valor contratualizado por utente que é menor que o da
Creche: sendo o da Creche – 253,58€ e o do Pré – Escolar – 174,18€ e
também o facto que não termos completo o quadro de utentes utilizadores –
46; tendo sido em média em 2017, de 39 utentes.
A participação dos utentes do Pré-Escolar, que tal como os da Creche é em
função do Rendimento do agregado familiar, foi em média de 49,32€,
apresentando um valor inferior ao da Creche que foi 54,16€.

15

O RSI resulta dos valores dos Protocolos assumidos em 2007 e 2009, cujos
valores se mantêm desde essas datas e as remunerações foram actualizadas
via CCT celebrados pela CNIS – Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade.

A Direcção do CSB, tem presente de que não sendo possivel actuar para
incrementar o valor dos Acordos e Protocolos celebrados com a Segurança
Social, só poderá agir através do incremento de todas as componentes dos
Proveitos:
- Completar o quadro dos Utentes do Pré-Escolar, oferecendo um serviço mais
completo que o Ensino oficial;
- Tentar alargar o quadro da Creche, que é de 40 Utentes, renegociando o
Acordo com a Segurança Social, de modo a que o resultado positivo nos
permita cobrir o resultado negativo do Pré -Escolar;
-

Angariar mais Sócios e Donativos que nos permitam cobrir os déficits

gerados no desenvolvimento da actividade.

A Direcção
13-03-2018
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