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 Introdução 

 A  Associação  Caminhos  Seguidos,  doravante  designada  Associação,  é  uma 
 associação  sem  fins  lucrativos.  Em  2021  tomou  posse  uma  nova  direção 
 com  o  intuito  de  desenvolver  o  que  atualmente  constitui  a  principal 
 atividade  da  Associação,  a  Comunidade  de  Aprendizagem  “ALICE  no  País 
 das  Árvores.  Este  projeto  defende  uma  infância  vivida  e  nutrida  num 
 ambiente  saudável  e  de  proximidade  com  a  natureza  e  destina-se  a 
 crianças dos 2 aos 6 anos de idade e suas famílias. 

 De seguida apresentamos as atividades desenvolvidas ao longo do ano, 
 tal como o relatório de contas das mesmas e, no final, uma proposta de 
 planeamento e orçamento do ano seguinte. 

 Relatório de Atividades 2021 

 Janeiro a Abril 

 -  Idealização do projeto ALICE no País das Árvores. 
 -  Investimento  digital  através  da  realização  de  site  e  presença  nas 

 redes  sociais,  de  forma  a  avaliar  a  viabilização  do  mesmo  e  a 
 procura por parte de famílias. 

 -  Investigação  sobre  o  enquadramento  legal  do  projeto,  o  que  levou 
 à  adopção  do  mesmo  por  parte  da  Associação  Caminhos  Seguidos,  a 
 qual se encontrava de momento sem projetos ativos. 

 Maio a Julho 

 -  Tomada  de  posse  de  novos  Órgãos  Sociais,  de  forma  a  avançar  com  o 
 projeto. 

 -  Contacto  com  a  Educadora  de  infância,  que  se  junta  ao  projeto, 
 contribuindo a partir daí para a sua concretização. 
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 -  Angariação  e  aquisição  de  bens  materiais  com  o  fim  de  compor  a 
 sala  de  apoio  (ex:  móveis  cozinha,  frigorífico,  fogão,  móveis 
 diversos  de  criança)  e  os  espaços  exteriores  (ex:  paletes, 
 pneus). 

 -  Obras  de  requalificação  da  sala,  de  forma  a  receber  crianças, 
 nomeadamente, aplicação de chão flutuante e salamandra. 

 -  17  de  Julho  :  Evento  gratuito  de  Inauguração  do  espaço  e  do 
 projeto:  Teatro  +  brincadeira  Livre,  no  qual  recebemos  a  Nádia 
 Pauleta  e  a  Rita  Gomes  e  a  sua  história  “Carlos,  o  Ouriço  Mini 
 Minorca”. Neste evento contamos com a presença de 11 famílias. 

 Agosto 

 -  Preparação  dos  espaços  exteriores/playgrounds  em  frente  e  atrás 
 da sala de apoio. 

 -  Inscrição  das  famílias  interessadas  em  frequentar  a  comunidade  de 
 aprendizagem, realização de visitas e primeiras reuniões de pais. 

 Setembro a Dezembro 

 -  Comunidade  de  aprendizagem  em  funcionamento  contando  com  a 
 frequência  de  7  crianças  em  regime  de  horário  parcial  e  total,  à 
 qual se juntaram mais 2 crianças ao longo deste primeiro período. 
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 -  18  de  Novembro  :  Magusto  convívio  das  famílias  da  Comunidade. 
 Evento  com  o  objetivo  de  aproximar  as  famílias  e  vivenciar  junto 
 dos  seus  filhos  bons  momentos  com  as  pessoas  e  o  lugar  que 
 diariamente os recebe. 
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 -  18  de  Dezembro  :  Playgroup  Solidário,  com  a  intenção  de 
 proporcionar  às  famílias  e  seus  filhos  experiências  e  vivências 
 significativas  em  contacto  com  a  natureza.  Este  evento  contou  com 
 a  participação  de  6  famílias  e  8  crianças.  Parte  da  receita  foi 
 recebida  em  bens  alimentares  e  materiais,  posteriormente  doados  à 
 Casa  do  Pombal  -  A  mãe,  um  Centro  de  Acolhimento  Temporário 
 (C.A.T.),  localizado  em  Aveiras  de  Cima,  que  tem  como  objectivo 
 acolher 20 Crianças de Risco dos 0 aos 12 anos. 
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 Relatório de Contas 2021 

 Despesas 

 Categoria  Despesas 2021 

 Carregamentos Telemóvel  60,00€ 

 Equipamento Sala  564,54€ 

 Formação Primeiros 
 Socorros  340,01€ 

 Gastos Site/Email  112,23€ 

 Kit Primeiros Socorros  88,41€ 

 Material Escolar  140,52€ 

 Multa  150,00€ 

 Ordenados  2 750,00€ 

 Programa Faturação  15,00€ 

 Seguros  146,56€ 

 Supermercado  305,22€ 

 Total geral  4 672,49€ 

 Receitas 

 Categoria  Receitas 2021 

 Donativo Mensal  5 228,00€ 

 Donativo Playgroup  60,00€ 

 Donativo Pontual  300,00€ 

 Joia+Quota  950,00€ 

 Total geral  6 538,00€ 
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 Plano de Atividades 2022 

 O  Plano  para  2022  focar-se-á  na  continuidade  do  projeto  descrito.  Um 
 dos  objetivos  consiste  no  aumento  do  número  de  famílias  apoiadas, 
 tendo  como  tecto  as  16  famílias.  Este  número  permite-nos  manter  o 
 espírito  de  comunidade  e  as  vivências  de  proximidade,  assim  como 
 ativar  a  Bolsa  Social.  O  regulamento  da  mesma  já  foi  estabelecido,  mas 
 não  existe  ainda  possibilidade  de  ativar  a  bolsa  devido  à  baixa 
 sustentabilidade do projeto e o curto tempo de funcionamento. 

 Para  aumentar  a  sustentabilidade  financeira  do  projeto  é  objetivo  da 
 Associação no próximo ano: 

 -  contactar  as  câmaras  municipais  dos  munícipios  próximos,  com  o 
 intuito  de  dar  a  conhecer  o  projeto  e  pedir  apoio  para  a 
 divulgação e sustentabilidade do mesmo; 

 -  imprimir  posters  e  panfletos  sobre  o  projeto  e  incluir  pais  e 
 comunidade na ajuda à divulgação do mesmo; 

 -  candidatar-se  a  apoios  e  campanhas  de  angariação  de  fundos,  uma 
 vez  que  já  estamos  a  funcionar  e  que  existe  procura  por  parte  da 
 comunidade por opções educativas como a que apresentamos. 

 Diversificar  a  oferta  de  atividades  da  Associação,  como  por  exemplo  a 
 realização  de  playgroups  para  famílias  ao  fim-de-semana,  ou  atividades 
 no  período  de  férias  são  soluções  que  permitiriam  igualmente  melhorar 
 a  estrutura  financeira  da  associação.  A  realização  destas  atividades 
 dependerá  quer  do  espaço  físico  em  que  o  projeto  se  realiza,  quer  da 
 disponibilidade da equipa pedagógica e demais sócios. 

 Finalmente,  face  à  possibilidade  de  divulgar  a  nossa  forma  de  estar, 
 acreditamos  poder  inspirar  novas  gerações  de  profissionais  ao 
 recebermos  no  nosso  projeto  alunos  de  cursos  profissionais,  pelo  que 
 existe  a  possibilidade  de  realizar  protocolos  com  escolas  da  zona  no 
 próximo ano. 
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 Orçamento 2022 

 Despesas 

 Categoria  Despesas 2022 

 Carregamentos Telemóvel  120,00€ 

 Equipamento Sala  150,00€ 

 Formação Contínua  160,00€ 

 Gastos Site/Email  200,00€ 

 Kit Primeiros Socorros  20,00€ 

 Material Escolar  150,00€ 

 Material Outdoor/Exterior  100,00€ 

 Ordenados  19 200,00€ 

 Programa Faturação  60,00€ 

 Seguros  146,56€ 

 Supermercado  1 200,00€ 

 Total geral  21 506,56€ 

 Receitas 

 Categoria  Receitas 2022 

 Donativo Mensal  23 412,50€ 

 Donativo Playgroups  300,00€ 

 Quotas  690,00€ 

 Joias  80,00€ 

 Total geral  24 482,50€ 
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