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PREÂMBULO
Um plano de atividades é sempre um projeto de intenções com o grau de falibilidade
que a dinâmica das organizações se encarrega de ajustar à realidade.
O Plano de Atividades da Casa do Educador não foge a este facto, com a dificuldade
acrescida de o plano ser constituído pelas propostas de atividades das três valências
da Casa do Educador e executadas por três entidades com autonomia para tal:
Direção da Casa do Educador, Concelho Diretivo da Unisseixal e Direção Executiva
da Cesviver.
Outro fator de imprevisibilidade e este tem a ver com conceções programáticas, é o
facto de quem propõe este plano não ser quem o vai executar uma vez que, face ao
processo eleitoral em curso, resultarão outros Corpos Sociais que terão toda a
legitimidade para o ajustar ao seu programa de acção.
Pelas razões aduzidas, o presente plano não terá grandes novidades relativamente ao
plano do ano de 2014, sendo que alguns pontos, por se tratar de compromissos
assumidos com entidades externas, terão que ser respeitados.
Estão neste caso:
 Participação no Concelho Geral das Escola Secundária Manuel Cargaleiro
 Participação no Concelho Geral da Escola Secundária da Amora
 Participação nas reuniões da Rede Social do Concelho do Seixal
 Participação nas reuniões da Comissão Social da Junta de Freguesia de
Amora.
Também no funcionamento interno há práticas que terão de se manter, embora
possam ser adaptadas ao estilo e opções dos novos Corpos Sociais, tais como:

 Publicação semestral do Boletim Informativo a distribuir gratuitamente pelos
associados e pelos parceiros.
 Manutenção e atualização das publicações eletrónicas da Casa do Educador
(Sites e Redes Sociais)
 Apoio institucional e logístico à Unisseixal e à Cesviver.
Como foi referido, este plano é composto por três programações autónomas, da
responsabilidade, respetivamente, da Direção da Casa do Educador, do Conselho
Diretivo da Unisseixal e da Direção Executiva da Cesviver.
Pese embora este facto, na sua elaboração, houve a preocupação de se verificar a sua
complementaridade, sem sobreposições e duplicações, sendo desejável a existência
de grande solidariedade na sua execução, à semelhança do que se tem verificado em
anos anteriores.
No que diz respeito à componente da responsabilidade da Direção da CES, fica
muito condicionado pelo estado de conservação do edifício-sede e a consequente
falta de espaços para desenvolver projetos, propor atividades e sobretudo criar
condições para uma maior e mais frequente fruição das instalações por parte dos
associados.
Está em curso o processo preparatório para a reabilitação do edifício, havendo
fundadas espectativas que a mesma venha a ocorrer a curto/médio prazo. Esperamos
que no decurso do próximo mandato dos Corpos Sociais.
Enquanto tal não se verificar, apela-se à compreensão dos sócios e pede-se-lhe para
que façam um esforço para participar, acompanhar e divulgar a atividade da nossa
associação, criando assim dinâmicas que levem a um fortalecimento e à consequente
melhoria dos serviços prestados aos associados e à população em geral.
A Direção tem feito um grande esforço para manter os associados informados das
suas iniciativas, através dos meios ao seu alcance, tais como:
 Boletim Informativo da Casa do Educador, com publicação semestral e
distribuição gratuita para os sócios e parceiros, com a informação do que mais

importante aconteceu no semestre anterior e divulgação do que se perspetiva
para o futuro próximo.
 Publicação da revista “Tarde Cheia”, da responsabilidade do Conselho
Diretivo da Unisseixal, com periodicidade anual, em que é feita uma
retrospetiva do que mais importante aconteceu na Unisseixal ao longo do ano
letivo.
 Sites da Casa do Educador e da Unisseixal, com informação sempre atualizada
das próximas atividades propostas e o relato das que já se realizaram, através
da palavra e da imagem.
 Redes Sociais (Facebook), aqui, com a participação ativa de muitos sócios e
amigos da Casa do Educador, com especial destaque para o casal Lourdes
Mano e João Lucas, casal Bárbara e Alberto Maia, João Alberto Bentes e José
Capelo.
 Contacto através de correio eletrónico, para os sócios que têm este meio de
contacto, com a informação relevante do que vai acontecer de imediato,
reforçando informação já divulgada por outros canais de informação.
 Por via postal, para as realizações que consideramos de maior relevância para
a vida associativa.
 Contacto telefónico para informação mais personalizada e individualizada.
 Informação presencial, através das receções da Casa do Educador (Dª
Carmen) e da Unisseixal (Sr. Edmundo).
Embora estatuariamente, o plano seja anual e respeite ao ano civil de 2015, como o
funcionamento da Unisseixal e da Cesviver tenham uma lógica de ano letivo, na
planificação anexa a este Plano, constam atividades respeitantes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2014 e a consequente ausência de atividades
relativamente aos mesmos meses de 2015.
Ao elaborar este plano pretendeu-se que fosse um elemento mobilizador e que as
atividades propostas respondessem às necessidades e anseios dos seus destinatários

e que correspondam às grandes linhas orientadoras do projeto Casa do Educador, ou
seja, que equilibradamente tenham um caráter cultural, formativo, lúdico e solidário.
Também a imprevisibilidade de um documento com o prazo de execução de um ano
torna-o num documento dinâmico, em que a impossibilidade de execução de
algumas atividades propostas será compensada com o aproveitamento de
oportunidades que inevitavelmente aparecerão.
É desejável que o saldo da supressão/adição de atividades seja positiva, em termos
quantitativos e, sobretudo qualitativos.
Estou certo que os Corpos Sociais que resultarem do ato eleitoral próximo tudo farão
para uma completa execução deste plano e se houver oportunidade de o melhorar,
não a enjeitarão.
Pede-se a compreensão desta Assembleia para alguma falha ou omissão e solicitase o seu parecer favorável.

Amora, 12 de Novembro de 2014
A Direção da Casa do Educador

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015
1 – CASA DO EDUCADOR
 Atendimento diário aos sócios
 Angariar novos sócios.
 Promover o convívio de sócios às quartas-feiras, das 14:00h às 16:30h na sede
da CES.
 Organização de workshops/oficinas, preferencialmente para sócios.
 Comemoração do 13º aniversário da Casa do Educador.
 Dinamização da Galeria de Arte com exposições de trabalhos de associados,
alunos da Unisseixal ou em colaboração com outras associações/entidades do
Concelho.
 Planear viagens, visitas de estudo e passeios no país e estrangeiro com
finalidades culturais e de lazer.
 Promover e organizar atividades de caráter cultural e de lazer, tais como idas
ao teatro, visitas a locais de interesse (museus, monumentos, palácios,
Exposições), convívios entre sócios, etc.
 Promover reuniões/convívio para sócios, tais como, festa de Natal (em
conjunto com a Unisseixal e Cesviver), magusto pelo S. Martinho, etc.
 Contacto com empresas com vista à celebração de protocolos que visem
beneficiar a Associação e os seus sócios
 “Conversas com o Psicólogo”, consultas, gratuitas, de psicologia clínica, com
o Dr. Vitor Vitorino, todas as quartas-feiras entre as 15H00 e as 17H30, na
sede da Casa do Educador. Este serviço está disponível para sócios da Casa do
Educador, professores e alunos da Unisseixal, beneficiários e aderentes da
Cesviver,

 Facilitar e promover o intercâmbio com outras associações
 Continuar o estudo sobre a viabilização da construção da residência para
seniores
 Editar o “Boletim Informativo”, duas vezes por ano, com informação do que
mais importante aconteceu na Casa do Educador e nos seus projetos
Unisseixal e Cesviver no respetivo semestre e fazê-lo chegar gratuitamente
aos sócios.
 Manutenção do alojamento dos Sites da CES e da Unisseixal
 Publicar, em tempo útil, no site da Casa do Educador e na página do Facebook
o que de mais importante vai acontecendo na associação, por forma a manter
os sócios informados.
 Participar nas atividades da Rede Social do Concelho e da Comissão Social
da Junta de Freguesia da Amora
 Apoio institucional e logístico à Unisseixal e ao seu Conselho Diretivo.
 Apoio institucional e logístico ao projeto CESVIVER e à sua Direção
Executiva.
 Apoio a atividades com interesse para sócios que surjam ao longo do ano.

2 - CESVIVER
 Atendimento diário para assuntos relacionados com a Cesviver, da 10.00 às
12.00 horas e das 15 às 17 horas.
 Atendimento psicológico a beneficiários devidamente identificados.
 Visitas domiciliárias regulares a Beneficiários, que dele necessitem.
 Visitas regulares às Irmãs Scalabrinianas, para apoio aos residentes e às
próprias Irmãs, quando solicitado

 Visitas ao Fluviário de Mora, ao Palácio de Queluz, aos Palácio de Monserrate
e Sintra, ao Panteão Nacional e parque dos Poetas de Oeiras. (os passeios ao
Panteão Nacional e ao Parque dos Poetas em Oeiras, estão inseridos no Projeto
“Um Livro, Uma Companhia” que anualmente vem sendo desenvolvido na
Cesviver)
 Workshops sobre temas adequados ao interesse daqueles a quem são
dirigidos; técnicas de relaxamento, Chiterapia, direitos dos idosos, etc.
 Comemoração das atividades festivas ao longo do ano, com os beneficiários
aderentes da Cesviver e seus familiares.
 Intercâmbio com outras associações do concelho.
 Colaboração com a Biblioteca Municipal ao longo doa ano, em parceria com
o pelouro da Ação Social da Câmara Municipal do concelho do Seixal, no
projeto, «Um livro, uma companhia».
 Participação nas atividades da rede social do concelho e da Comissão Social
da freguesia de Amora.
 Exposição das atividades tidas ao longo do ano.
 Iniciação à Informática à segundas-feiras da 10H00 às 11H30 e das 15H00 às
17H00
 Chiterapia às terças-feiras das 14H00 às 17H00
 Alfabetização às quintas-feiras das 14H00 h às 17H00
 Rever o passado através da música
 Formação de um Grupo Coral da Cesviver
 Partilha de saberes e sabores às terças-feiras, das 14H00 às 17H00 para
convívio e atividades de caráter formativo e informativo, de Outubro a Junho.
 Informação semanal, no site da Casa do Educador, de cada terça-feira de
saberes e sabores.
 Participação no boletim da CES, dando conta das atividades desenvolvidas

3 – UNISSEIXAL
Dado que a Unisseixal tem como lema “viver com qualidade”, o seu Conselho
Diretivo tenciona dinamizar atividades que proporcionem aos seus alunos
experiências de ensino/aprendizagem nas quais os seus conhecimentos e
competências sejam reconhecidos, valorizados e ampliados.
Assim, procede regularmente a reuniões ordinárias (semanais e mensais) e
extraordinárias (sempre que for necessário).
Reúne anualmente a Assembleia de Delegados de Turma, o Senado e o Conselho
Pedagógico.
Tendo em vista a prossecução dos objectivos previstos no seu Regulamento da
Instituição, o Conselho Diretivo propõe-se:
 Realizar os trabalhos inerentes ao arranque de cada ano lectivo:
 Recrutamento de professores,
 Elaboração de horários e de turmas,
 Matrículas.
 Assegurar o normal funcionamento das aulas tem todos os polos:
 Seixal,
 CCD Paivas,
 JF Amora,
 JF Corroios,
 EB2/3 de Vale de Milhaços.
 Dar cumprimento à execução dos protocolos pré-estabelecido pela Casa do
Educador do Concelho do Seixal.
 Promover atividades abertas a todos os alunos, nomeadamente:
 Visitas de estudo,
 Quartas-feiras Culturais,
 Exposições de trabalhos (mediante calendarização prévia).

 Proceder à recolha e compilação de trabalhos para a revista “Tarde Cheia”.
 Celebrar os marcos importantes da vida da Unisseixal;
 Abertura Solene do Ano Académico (22nov2014),
 Festa de Natal (17dez2014),
 Aniversário da Unisseixal (17jan2015),
 Comemoração de dias especiais ao longo do ano,
 Festas de Encerramento do Ano Letivo.
 Editar, em colaboração com a CES, o livro de poesia da turma de Poesia e
Recitação Poética.
 Selecionar, no plano anual da RUTIS, as atividades que estão de acordo com
as nossas ofertas formativas:
 Festivais e outros encontros,
 Concurso de Cultura Geral,
 Encontro Nacional das UTIS (maio 2015 — Miranda do Corvo).
 Promover a Unisseixal junto das suas congéneres com actividades musicais,
de dança, etc..
 Encontro de Grupos Musicais (fev 2015)
 Gala da Dança (abr 2015)
 Participar, sempre que solicitado e tenha disponibilidade, em:
 Atividades da Câmara Municipal do Seixal ou Juntas de Freguesia do
Concelho,
 Coletividades Culturais, Desportivas ou Recreativas do Concelho ou
fora dele,
 Outras instituições nomeadamente: escolas, lares, centros de dia, etc..

