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INTRODUÇÃO 

O atual contexto social e económico continua a traduzir-se num impulso constante para as 

diversas Instituições, que dão resposta a necessidades sociais, nomeadamente a incerteza e 

instabilidades nas políticas de financiamento, a dificuldade de resposta por parte de 

entidades parceiras e financiadoras, as oscilações dos salários, as exigências legais cada 

vez maiores. Esta realidade é fortemente sentida na Fundação Infantário Dona Anita, 

mesmo com dificuldades no equilíbrio financeiro, fazemos um balanço positivo da 

atividade em geral. 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as diversas atividades desenvolvidas 

ao longo do ano 2018, na Fundação Infantário Dona Anita, seja de uma interação direta ou 

indiretamente relacionadas com as respostas sociais, este documento serve para descrever 

o trabalho realizado e apresentar a sua avaliação qualitativa e quantitativa. 

As atividades são delineadas e pensadas previamente e descritas num plano nomeado como 

plano de atividades. Este documento serve para determinar e projetar o trabalho a executar, 

mas não se trata de uma demonstração estanque, pois durante o ano pode surgir a 

necessidade e adicionar outras atividades, determinantes para o funcionamento da 

Fundação Infantário dona Anita, seja individual ou em parceria. 

O início de 2018 assinala-se pelo fim do protocolo que atribuía um apoio financeiro à 

Fundação Infantário Dona Anita, formalidade estabelecida desde 2013 com a Junta de 

Freguesia de Galveias. 

De ressalvar ainda que em 2018, procedeu-se à candidatura Portugal 2020, Programa 

Operacional Regional do Alentejo, aviso ALT20-42-2018-11, Infraestrutura e Equipamentos 

Sociais, atuação depositada de grandes espectativas. A vontade de realizar esta candidatura, 

que foi concluída, tinha como objetivo principal, melhorar as condições de vida dos nossos 

clientes e colaboradores, as medidas de intervenção iriam permitir criar mais conforto e 

também a possibilidade de alargar e melhorar os serviços da Fundação Infantário Dona 

Anita. 
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Atingiu-se com sucesso, um objetivo há muito manifestado, a criação do Site da instituição, 

construído com o auxílio de uma entidade parceira. Esta ação veio colmatar uma necessidade 

há muito manifestada. Assim é possível que a Fundação Infantário Dona Anita cumpra as 

obrigações legais impostas.  

 Durante o ano demos também início à adequação das nossas políticas de confidencialidade 

com o novo Regulamento Geral da Proteção de Dados. O ano de 2018 continuou com um 

dos principais desejos da Administração, a abertura à comunidade, com a realização e 

participação em inúmeras ações, organizações de ações de informação e formações. 

É importante também mencionar um trabalho que vem a ser desenvolvido deste novembro 

de 2015, a alteração estatutária solicitada à Secretária Geral da Presidência do Conselho de 

Ministros, nos termos da Lei-Quadro das Fundações, a sua instrução foi concluída em 2018 

aguardando-se a decisão final. 

Tudo isto só foi exequível com a colaboração de toda a equipa FUNDAÇÃO INFANTÁRIO 

DONA ANITA, pelo que a Administração deseja exprimir o seu orgulho e agradecimento a 

todos os colaboradores que se entregam diariamente a um trabalho de enorme qualidade e 

valor, tendo sempre presente que o que dá sentido ao seu trabalho é a satisfação diária das 

necessidades do cliente potenciando O SEU DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR. 
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QUEM SOMOS 

Presentemente a Fundação Infantário Dona Anita em Galveias é uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, tem a atual designação jurídica desde 1986, 

antes designava-se por Infantário Dona Anita. 

O Infantário Dona Anita foi criado em 1958 com a aprovação dos primeiros estatutos, obra 

desejada pelo Comendador Assis da Silva Gonçalves Roda, natural de Proença-a-Nova, em 

homenagem à sua mulher, Ana Marques Couceiro Roda, natural de Galveias, com intento 

social, designadamente o apoio à infância, especificamente só a crianças nascidas e ou 

residentes em Galveias.  

O benemérito através de fundos próprios dá mente ao seu projeto com a entrega em 1954 de 

1.500.000$00 ao Ministério das Obras Publicas, que através do arquiteto Eduardo Moreira 

dos Santos, cria o projeto do edifício. O comendador Assis Roda aplica o seu dinheiro em 

prol da comunidade, pretende construir um infantário em Galveias, em memória à sua 

falecida mulher. Envolvendo as Autoridades Governamentais da altura, especifica a sua 

vontade e pretende que a instituição seja dotada do melhor conforto e condições para apoio 

à infância, expressando até como deveria ser realizado a gestão. O Presidente da Republica, 

Francisco Higino craveiro Lopes manda publicar e solicita que se cumpra, em Diário do 

Governo a 6 de Novembro de 1954, a vontade expressa do Benemérito, é nesta data que 

nasce a obra que seria uma das primeiras Instituições desta natureza no distrito de Portalegre. 

Atualmente é composta principalmente por duas Respostas Sociais, Creche e 

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, destinada a crianças com idades compreendidas 

entre os quatro meses e a idade de ingresso no ensino básico. 

As duas respostas sociais tem como objetivos primordiais, proporcionar o desenvolvimento 

das competências pessoais e sociais da criança num ambiente de segurança física e 

emocional e também o incentivo a participação da família no processo educativo, 

partilhando os cuidados e responsabilidades na evolução do seu crescimento. 
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Outros objetivos da Fundação Infantário Dona Anita são a prestação de apoio a jovens, 

proteção e apoio à família, promoção e apoio à integração social e comunitária, a 

cooperação no âmbito nacional e internacional e a educação e formação dos cidadãos.  

Promove, outras atividades de caracter sociais, bem como outros fins com que eles estejam 

relacionados. É, também, seu comprometimento a promoção e preservação de património 

histórico, artístico e cultural local, desenvolve atividades de natureza económica e 

comercial, como forma da sua sustentabilidade financeira, tendo em conta as disposições 

legais aplicáveis. 

É proprietária, conforme despacho de 19 de Fevereiro de 1975 do Inspetor Superior, Diogo 

de Melo Sampaio da Direção- Geral da Assistência Social, publicado no Diário do Governo, 

III série, número 151 de 03 de Julho de 1975, do edifício do antigo Hospital e da Capela da 

Santa Casa da Misericórdia de Galveias. 

 

OS NOSSOS VALORES 

 

Promovemos os valores que são próprios do crescimento e conservação inerentes à pessoa. 

Preconizamos o respeito pelas diferentes formas de viver, respeitando o Eu, o Outro e o 

Meio Ambiente. O Comendador Assis da Silva Gonçalves Roda transmitiu os princípios, 

cabe nos a nós perpetuar, através do rigor e exigência a obra. Quem aceita este legado deve-

o fazer com pensamentos de honradez, trabalhando para o bem, para o desenvolvimento e 

o saber, como quis o fundador, mas também assumindo um acordo com o futuro, seguros 

e preparados para inovar e atualizar. 
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OS ÓRGÃOS 

A Administração está circunscrita aos órgãos sociais da Fundação, composto por um 

Conselho de Administração, uma Comissão Executiva e um Conselho Fiscal. Sendo a 

Fundação uma instituição portuguesa atua sob a legislação de Portugal. 

O Conselho de Administração é constituído por três membros, a Comissão Executiva é 

composta por dois membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal é também 

constituído por três membros. 

 

Composição e Competências do Conselho de Administração 

 

 

Compete ao Conselho de Administração da Fundação Infantário Dona Anita, a 

representação, gestão e divulgação da instituição pugnando pelo cumprimento da legislação 

em vigor, dos Estatutos e Regulamentos Internos.  

 

Este é composto por três membros: 

 Presidente; 

 Secretário; 

 Tesoureiro. 

 

 

Composição e Competências da Comissão Executiva 

 

Compete à Comissão Executiva, entre outras, coordenar, planear, organizar, desenvolver e 

monitorizar toda a atividade da Fundação, assim como, supervisionar e autorizar todas as 

ações e atos de gestão corrente que careçam de aprovação e implementação adequadas. Este 

órgão deve prover a salvaguardar os interesses institucionais contribuindo para uma 

melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários e comunidade em geral. 
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A Comissão Executiva é composta por dois membros:  

 O Presidente do Conselho de Administração; 

 Um dos vogais do Conselho de Administração designado nos termos do n.º 1 e n.º 2 

do Artigo 13.º dos presentes Estatutos. 

 

 

Composição e Competências do Conselho Fiscal 

 

Compete a este órgão exercer ou mandar exercer a fiscalização sobre a escrituração, 

contabilidade e organização das contas da Fundação, assim como dos documentos a estas 

reportadas, sempre que o julgue conveniente. 

Avaliar ou determinar a avaliação e emissão, anual, sempre que legalmente exigível, de 

“parecer” sobre o Relatório e contas do exercício findo, bem como sobre o plano de 

atividades e orçamento do ano seguinte, que lhe sejam apresentados pelo Conselho de 

Administração. 

 

Este é composto por três elementos, todos em regime não remunerado: 

 

 Presidente; 

 1º Vogal; 

 2ª Vogal. 
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PATRIMÓNIO INICIAL   

 

O património inicial da Fundação Infantário Dona Anita é constituído pelos bens a que se refere 

o artigo 4º e 5º dos estatutos do Infantário Dona Anita aprovados pelo despacho do Sr.º Ministro 

da Saúde e Assistência em 15 de outubro de 1958. 

 

Art.º 4 e 5,  

Consideram-se desde já expressamente afetos pelo fundador à instituição os seguintes bens: 

a. O edifício construído em Galveias destinado à instituição do Infantário; 

b.  O remanescente da importância referida no artigo 4º do decreto-lei nº 39892 de 06 

Novembro de 1954, a investir em certificados de renda perpétua; 

c. A importância de 3.000 contos referida no artigo 1º do decreto-lei nº 41510 de 21 de 

janeiro de 1958, que igualmente deverá ser investida em certificados de renda perpétua; 

d. O rendimento dos bens que lhe ficaram afetos; 

e. O rendimento de heranças, legados e doações instituídos em seu favor; 

f. O rendimento dos serviços e as compensações dos assistidos ou responsáveis; 

g. Qualquer donativo e o produto de festas e subscrições; 

h. Os subsídios do Estado e das Autarquias Locais. 
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CAPELA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GALVEIAS 

EDIFÍCIO DO HOSPITAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE GALVEIAS 

 

 

Por extinção da Santa Casa da Misericórdia de Galveias, os seus bens e valores reverteram 

para o Infantário Dona Anita, conforme despacho de 19 de Fevereiro de 1975, do Inspetor 

Superior Diogo de Melo Sampaio da Direção- Geral da Assistência Social. Publicado no 

Diário do Governo, III série, n.º 151 de 03 de Julho de 1975. 

 

O edifício do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Galveias está localizado no Largo 

Comendador José Godinho de Campos Marques, em tempos destinado ao Hospital da Santa 

Casa da Misericórdia de Galveias, com rés-do-chão e 1º andar, à altura com 6 divisões no 

rés-do-chão incluindo cozinha e 4 divisões no 1 andar, uma área coberta de 97m2 e quintal 

com 60m2. Edifício construído de tijolo e cal coberto de telha mourisca. 

A origem da Misericórdia de Galveias é de Domingos Dias, que em Avis e por testamento, 

em Agosto de 1542, cria o primeiro hospital em Galveias na Rua da Palha, para quando da 

passagem por Galveias e devido a necessidade ficassem abrigadas as mulheres peregrinas 

e os rapazes menores de sete anos, essa infraestrutura tinha o nome de Santa Casa do 

Hospital de Galveias. Posteriormente foi construído o novo edifício, onde ainda hoje se 

mantem, no antigo Largo do Terreiro, atual Largo Comendador José Godinho de Campos 

Marques, de acordo com Chancelaria de D. Sebastião, livro nº 6, fls 259, Vº - Torre do 

Tombo, a construção do Hospital é do ano de 1579 e foi anexado à Santa Casa da 

Misericórdia de Galveias. (Milheiras, J, 1997) 

 

A Capela da Santa Casa da Misericórdia de Galveias é um edifício único e emblemático de 

cariz religioso, com importante representação e interesse cultural, histórica e turística a 

Galveias e ao Concelho. 

A construção da Capela da Misericórdia é do Século XVI, e foi doada juntamente com 

outros bens, pelo padre António Fernandes Galveas em 22 de Novembro de 1666 à Santa 

Casa da Misericórdia de Galveias. Em 1781 foi efetuada pela Ordem Terceira a 
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reconstrução (Milheiras, J. 1997), edificação barroca, que obedece à configuração das 

Misericórdias Portuguesas, com igreja e anexos, a Capela da Santa Casa da Misericórdia 

de Galveias deverá ter sido reconstruída no decorrer do século XVIII (KEIL, 1943). O 

edifício apresenta a entrada para o Consistório na fachada Norte, entre duas janelas, a que 

se sobrepõem outras três, de sacada. A depuração deste alçado, a par das características da 

igreja, podem corroborar a existência de uma edificação anterior, que foi objecto de 

modificações, na centúria de Setecentos. Entre estas alterações, encontra-se a fachada do 

templo e, eventualmente, a capela interior, cujos problemas de integração no espaço podem 

derivar de uma abertura posterior. Todavia, sobre o portal principal da capela surge a 

seguinte inscrição: Misericordia Tua Magna / Est Super me MDCCCIII. (A tua 

Misericórdia é grande sobre mim) Esta data de 1803 poderá datar a fachada, ou a conclusão 

de uma campanha de obras iniciada no século XVIII mas que se terá prolongado, 

eventualmente, até ao início do século seguinte. Em todo caso, parece certa a existência de 

uma campanha decorativa rococó.  

 

A entrada é definida por duas pilastras encimadas por pináculos, o alçado da capela 

apresenta um remate contracurvado, e é aberto, ao centro, pelo portal. Este é flanqueado 

por pilastras que suportam um frontão interrompido, a partir do qual nasce a janela superior. 

Sobrepõe-se-lhe o escudo real.  

No interior, e logo após o guarda-vento, a capela de Nossa Senhora da Conceição comunica 

com a nave única através de um arco de volta perfeita, com pintura decorativa a imitar 

mármore. O retábulo que se encontra no seu interior, em alvenaria, é decorado por motivos 

rococó, o que vem ao encontro da hipótese avançada relativa a uma campanha de obras ou 

decorativa da segunda metade do século XVIII. Os seus panos murários são rasgados por 

nichos com imagens, a nave é coberta por abóbada de berço e na capela-mor o retábulo 

exibe alguns elementos rococó. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

Numa instituição onde todos os recursos financeiros têm que ser geridos com rigor, o 

planeamento de recursos humanos é imprescindível, para fazer coincidir o número certo de 

colaboradores, detentores das competências adequadas, com os objetivos, estratégias e 

valores da instituição. 

O quadro de recursos humanos da instituição é composto por 8 colaboradores distribuídos 

da seguinte forma: 

 

COLABORADORES POR CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
Nº 

Diretor Técnico 1 

Educador de Infância 2 

Ajudante de Ação Educativa 4 

Cozinheira 1 

Total 8 
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RESPOSTAS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA 

ANITA 

 

A Fundação Infantário Dona Anita desenvolve a sua ação nos Concelhos de Avis e Ponte de 

Sor, particularmente na Freguesia de Galveias, em parceria com outras entidades e 

organizações. 

Para a realização dos seus objetivos, a Fundação mantem e pretende desenvolver as seguintes 

atividades e respostas sociais: 

a) Creche com berçário; 

b) Pré-Escolar; 

c) Atividades de tempos livres; 

d) Formação. 

e) Atividades culturais, históricas e artísticas  

f) Gabinetes de apoios especializados*;  

i. Serviço Social; 

ii. Psicologia. 

g) Gabinete de apoio à comunidade e inserção social*; 

*pretende desenvolver 

 

Detém um Acordo de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro Distrital 

de Portalegre e a Fundação Infantário Dona Anita, para a resposta social de Creche, datado de 

31 de outubro de 2013 que abrange 11 clientes e para a resposta social de Pré-Escolar, assinado 

a 21 de novembro de 2011, abrange 18 clientes. Capacidade total das duas respostas sociais é 

de 42 clientes, na sala de Creche é de 20 crianças e na sala de Pré-Escolar é de 22 crianças. 
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CRECHE COM BERÇÁRIO 

Para a prossecução do seu fim estatutário, a Fundação Infantário Dona Anita mantém em 

funcionamento uma Creche com Berçário, cuja resposta social se destina a crianças de ambos 

os sexos, com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos de idade. Desde a entrada, 

aos 4 meses até ao início da marcha, permanecem no Berçário, um espaço com características 

próprias para a faixa etária, a partir da aquisição da marcha, transitam para outra sala de Creche. 

O ano letivo 2017/2018 iniciou em setembro 2017, e terminou em julho de 2018. Prestamos 

serviços a um total de 10 crianças, sendo 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, 2 em 

berçário, 1 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Esta resposta social orienta-se por um ano 

letivo, com períodos designados anteriormente, mas está em funcionamento nos restantes 

períodos do ano, exceto numa quinzena do mês de agosto, que encerra para férias dos 

colaboradores e manutenção do espaço. 

A Creche tem como objetivos principais: 

 Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança num ambiente de 

segurança emocional e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através 

de um atendimento individualizado; 

 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades 

em todo o processo evolutivo da criança; 

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou atraso do 

desenvolvimento, assegurando o seu encaminhamento adequado; 

 Procurar dar uma resposta socioeducativa à primeira infância, valorizando esse espaço 

como um gestor de afetos, gerador de estímulos e um potenciador da relação 

criança/família. 
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PRÉ-ESCOLAR 

A Fundação Infantário Dona Anita mantém em funcionamento a educação Pré-Escolar, cuja 

resposta social se destina a crianças de ambos os sexos com idade dos 3 anos de idade até ao 

ingresso no 1º Ciclo, tendo como capacidade máxima 22 (vinte e duas) crianças e o número de 

clientes contemplados no Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P., e 

pelos quais é atribuída uma comparticipação financeira, são de 18 (dezoito) crianças. 

O ano letivo 2017/2018 iniciou em setembro 2017, e terminou em julho de 2018. Prestamos 

serviços a um total de 22 crianças, sendo 11 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, 

transitaram para o 1º ano do Ensino Básico, 6 crianças, 3 do sexo feminino, 3do sexo masculino. 

Esta resposta social orienta-se por um ano letivo, com períodos designados anteriormente, mas 

está em funcionamento nos restantes períodos do ano, exceto numa quinzena do mês de agosto, 

que encerra para férias dos colaboradores e manutenção do espaço. 

Constituem objetivos do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade 

das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente 

no âmbito da saúde individual e coletiva; 
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 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade. 

 

Na próxima tabela e gráfico podem-se observar o número de clientes aos quais são 

prestados os nossos serviços no período corresponde ao ano letivo, distribuídos pelas 

respostas socias de Creche e Pré-Escolar. Devemos observar também que o ano de 2018, 

abarca dois anos letivos, sendo que os dados referentes ao último ano letivo, serão 

apresentados no relatório de 2019. 

Neste triénio verificou-se uma diminuição do número de clientes, numa das respostas 

sociais em 2017/2018 o número de clientes superou o número de clientes estabelecido no 

acordo de cooperação.  

 

Ano letivo Creche Pré- Escolar Total 

2015/2016 17 16 33 

2016/2017 14 16 30 

2017/2018 10 22 32 
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OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO INFANTÁRIO 

DONA ANITA 

Outros dos objetivos da Fundação Infantário Dona Anita são a prestação de apoio a jovens, 

proteção e apoio à família, promoção e apoio à integração social e comunitária, a cooperação 

no âmbito nacional e internacional e também a educação e formação dos cidadãos. Essa 

prestação é realizada através de:  

GABINETE DE PSICOLOGIA E APOIO SOCIAL 

Com o objetivo de novas cooperações e novas dinâmicas a Fundação Infantário Dona Anita, 

presta de acordo com as necessidades apoio nestas áreas, ou encaminha para entidades parceiras 

que possam cooperar. 

FORMAÇÃO 

No que respeita à área de formação, a Fundação Infantário Dona Anita é promotora e beneficia 

de diversas ações de formação e sensibilização, apoiada por diversos parceiros e organizações. 

Para isso serve de base o plano de formação, procedido do diagnóstico às necessidades de 

formação dos colaboradores, e dos interesses de formação e contactos realizados por parceiros 

e entidades externas para formação à comunidade. 

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 

Mais uma vez pensámos em maneiras diferentes das crianças e jovens passarem as suas férias 

e tempos livre durante os tempos não letivos, desenvolvemos atividades através de oficinas de 

artes plásticas, visitas, desenho, movimento e jogos. 

CANTINA SOCIAL 

Em 2015 fomos promotores e beneficiários do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 

Carenciados, através da distribuição de alimentos a famílias. Em 2016 até 2017, a intervenção 

continua no âmbito social, passa a apoiar famílias, através de Cantina Social. Essa resposta 

social apoiou diariamente seis famílias através do fornecimento de duas refeições diárias 

(almoço/jantar). Em 2018, ainda apoiou com duas refeições diárias um beneficiário de Galveias 

em parceria com o Centro Comunitário da Ervideira. 
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PROJETOS PARCEIROS 

 

PROJETO KIITOS  

Projeto de Iniciação à Língua Inglesa e Orientação Musical no Ensino Pré- escolar 

promovido pela Câmara Municipal de Ponte de Sor: Consiste no enriquecimento curricular 

através da introdução de uma língua estrangeira, o inglês, e da música, enquanto 

aprendizagens essenciais para a promoção do desenvolvimento integrado da criança, 

lançando as bases para a sua integração numa sociedade exigente ao nível de competências 

de comunicação e contribuindo para a capacidade do diálogo intercultural. - O projeto tem 

como objetivo levar as crianças a comunicar espontaneamente e de uma forma natural numa 

língua estrangeira, habilitando-as a utilizar o Inglês em situações reais ou de brincadeira e 

de entrar em contacto com a língua inglesa. - Ao nível da música, tem o objetivo de orientar 

as crianças no domínio do balbucio tonal e rítmico, criando as bases para a aprendizagem 

formal da música, para a autonomia musical e contribuir para o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas, psicomotoras e sócio relacionais nas crianças.  

 

INTERVENÇÃO PRECOCE  

Desenvolve ações de apoio integrado a crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas 

funções ou estruturas do corpo ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem 

como às suas famílias, através de iniciativas preventivas e reabilitativas, no âmbito da 

educação, da saúde e da ação social. Este serviço foi desenvolvido por uma equipa técnica 

pluridisciplinar do Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor (CRIPS).   

 

COMISSÃO PROTEÇÃO DA CRIANÇA E JOVENS - C.P.C.J.  

A Fundação Infantário Dona Anita em Galveias é representada por delegação de poderes 

do Presidente do Conselho de Administração à Diretora Técnica, sendo esta o elemento 

cooptado da Comissão Alargada com especial interesse pelos problemas da Infância e 

Juventude. 

A mesma reúne ordinariamente mensalmente e tem como objetivo principal promover os 

direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações de perigo ou de risco. 
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CONTRATO LOCAL AÇÃO SOCIAL – CLAS  

É um órgão plenário de carácter deliberativo onde têm assento os representantes das várias 

instituições existentes no concelho, do qual a Fundação Infantário D.ª Anita está também 

representada.  

Este é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor ou por um Vereador 

com competências delegadas, sem possibilidade de subdelegação.  

Tem como objetivo potenciar o planeamento estratégico da intervenção social no concelho 

unificando esforços e rentabilizando os recursos de cada um dos parceiros. 

Neste âmbito o CLASPS é responsável pela execução do Diagnóstico Social do Concelho 

que apoia o Plano de Desenvolvimento Social. 

 

CLDS - CONSTRUIR PONTES  

Contratos Locais de Desenvolvimento Social – 3G Construir Pontes. Os Contratos Locais 

de Desenvolvimento Social (CLDS) têm por finalidade promover a inclusão social dos 

cidadãos, de forma multissectorial e integrada, através de ações a executar em parceria, 

para combater a pobreza persistente e a exclusão social. O Programa aplica-se a todo o 

território nacional e aposta numa concentração de recursos nos seguintes eixos de 

intervenção: Emprego, Formação e qualificação; Intervenção familiar e parental; 

Capacitação da comunidade e das instituições e Informação e acessibilidade. 

 

OTL - INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E DA JUVENTUDE, I.P.D.J. 

Uma parceria entre o Instituto Português do Desporto e da Juventude e a Fundação 

Infantário Dona Anita, promotora do Programa OTL desde 2017. Este programa tem por 

objetivo proporcionar aos jovens, dos 18 aos 30 anos uma forma inovadora de ocupar os 

seus tempos livres, existindo projetos de curta e longa duração em diferentes áreas de 

atividades, contribuindo para a sua educação não formal, pela aquisição de novos saberes, 

normas e valores inerentes a uma cidadania responsável, bem como o acumular de 

experiências sociais e profissionais decisivas para a formação de cidadãos habilitados e 

responsáveis. 
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PILHÃO VAI À ESCOLA - ECOPILHAS 

O Pilhão Vai à Escola foi lançado pela Ecopilhas a parceria com a Fundação Infantário 

Dona Anita dura desde 2015, este projeto tem como o objetivo de sensibilizar a comunidade 

escolar para a necessidade de recolher seletivamente pilhas e baterias usadas, incentivando 

as Instituições a adotar as melhores práticas ambientais 

 

A SUA AJUDA É FUNDAMENTAL – VALNOR  

É uma campanha solidária, denominada A sua Ajuda é Fundamental, implementada pela 

Valnor, destinada a Instituições Particulares de Solidariedade Social, Centros de Dia, Lares, 

Hospitais, Centros Sociais, Associações de Apoio à 3ª Idade, entre outros, que se encontrem 

sediadas nos Município de Abrantes, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, 

Castelo Branco, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Idanha-a-Nova, Mação, 

Marvão, Monforte, Nisa, Oleiros, Ponte de Sôr, Portalegre, Proença-a-Nova, Sardoal, 

Sertã, Sousel, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. Com a promoção da recolha de 

embalagens de plástico e metal e de papel /cartão, tendo em vista a partilha, ou seja, o 

resultado da recolha reverterá na doação de Equipamentos de Apoio Técnico para pessoas 

carenciadas, ou em equipamentos para as próprias instituições. O valor unitário do apoio, 

concedido pela VALNOR para a aquisição do material, é de 100€ (cem euros) por cada 

tonelada de embalagens de plástico e metal, e de 50€ (cinquenta euros) por cada tonelada 

de papel/cartão recolhidos. Mas a parte deste projeto, a Fundação Infantário Dona Anita, 

tem implementado a recolha e separação de lixos.  

 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO: PLANO NACIONAL PARA A 

SAÚDE 2018/2019 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolveu um projeto orientado aos diferentes ciclos 

escolares, que no caso da Fundação Infantário Dona Anita é dirigido ao Pré-Escolar, tem 

como âmbito de intervenção a prevenção primária, fazem parte projetos e atividades que 

abordam temas como o tabagismo, alimentação e prevenção de cancro.  
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ESCOVAR NA ESCOLA INTEGRADO NO PROJETO SOBE 

O sub projeto denominado Escovar na Escola é criado pela Direção-Geral da Saúde, através 

do qual se distribuí kits de escovagem de dentes (copo, escova e dentífrico), às entidades 

que se candidataram ao projeto. Este sub projeto visa incentivar as escolas e jardins-de-

infância, que implementam ou desenvolvem projetos de saúde oral, a incluir a escovagem 

dos dentes efetuada pelos alunos diariamente, em ambiente escolar.  

 

CONCURSO TODOS CONTAM  

O Concurso Todos Contam distingue os melhores projetos de educação financeira a 

implementar nas escolas. É uma iniciativa do Conselho Nacional de Supervisores 

Financeiros – Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – e do Ministério da Educação, 

através da Direção-Geral da Educação e da Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional. O concurso é dirigido aos agrupamentos de escolas, escolas não 

agrupadas, estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos e escolas profissionais 

que ministrem a educação pré-escolar e o ensino básico e secundário. A Fundação 

Infantário Dona Anita, através da resposta social Pré-Escolar, concorre desde 2015. 
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ENTIDADES EM REDE COM A FUNDAÇÃO 

INFANTÁRIO DONA ANITA 

É com o apoio das seguintes entidades, órgãos e organizações que continuamos a prosseguir os 

nossos objetivos e a desenvolver novos projetos e atividades. 

 

ENTIDADES FINANCIADORAS DE ESTRUTURAS: 

Câmara Municipal de Ponte de Sor, Direção Geral Saúde, Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I.P., Instituto de Segurança Social, I.P., Junta de Freguesia de Galveias, OTL-

Instituto Português da Juventude  

 

ENTIDADES PARCEIRAS: 

Agrupamento N.º1 de Escolas de Ponte de Sor, Associação Caminhar, Associação Comunitária 

Nossa Senhora dos Prazeres, Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense, 

Associação Cresce ao Sol, Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade  

Associação para o Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga, Associação 

Portuguesa de Apoio à Vitima, Aviludo, Beiragel, Café Brazão, Caixa de Credito Agrícola 

Mutuo, Câmara Municipal de Ponte de Sor, Casa do Povo de Galveias, Casa dos Avós 

Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, Centro Comunitário da Ervideira, Centro 

Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, Centro de Formação Profissional de Ponte de Sor, 

Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor, Centro de Saúde de Ponte de Sor  

CLDS-3G Construir Pontes, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Sor  

Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de Ponte de Sor, Conferência Vicentina, Delta Cafés  

Escola Básica de Galveias, Fundação Maria Clementina Godinho Campos, Fundação PT 

Gravilha e Abreu, Guarda Nacional Republicana de Galveias, Guarda Nacional Republicana de 

Ponte de Sor, Intermarché de Ponte de Sor, Intermarché de Santiago do Cacém, Lidl , Marcelino 

Carreiras, Ministério da Educação, Pimensor - Flor das Hortas, Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Sor, Sociedade Filarmónica Galveense, Sociedade Recreativa Foros do Domingão, 

Valnor  
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 

De acordo com o plano de atividades realizado para o ano de 2018 e documentos de referência, 

como o plano pedagógico, destacam-se as seguintes atividades realizadas pela Fundação 

Infantário Dona Anita, de acordo com os seus objetivos: 

 

MÊS DE JANEIRO 

Comemoração do Dia de Reis 

A comemoração do Dia de Reis desenvolveu-se em articulação com a E.B.1 de Galveias. As 

crianças cantaram as Janeiras no Largo no Largo Comendador José Godinho de Campos 

Marques, à população. Cantaram também, para os colaboradores e entidades, no edifício da 

Junta de Freguesia de Galveias.  

Inserido também nesta comemoração as crianças da Fundação Infantário Dona Anita 

receberam a Presidente e a Secretária da Cruz Vermelha - Núcleo de Ponte de Sor, que 

ofereceram presentes a todas as crianças. As crianças realizaram um trabalho, oferecido aos 

membros da Cruz Vermelha, representando os 3 Reis Magos. 

 

A Biblioteca vem à Escola 

Atividade realizada em parceria com o Município de Ponte de Sor, tem como objetivo 

específico, desenvolver o gosto e contato com a leitura. 

 

Ação de A Farmácia vai à Escola 

Atividade foi promovida pelo Diretor Técnico da Farmácia Carvalho Pinto, e surge da 

necessidade de promover e sensibilizar junto dos pais a problemática da Pediculose, foi 

apresentada pelo Dr. António João Pinto. 

 

Comemoração dia internacional da não-violência e da paz nas escolas 

Atividade realizada em parceria com a E.B.1 de Galveias, com a Cruz Vermelha de Ponte de 

Sor e com a Junta de Freguesia de Galveias. 

A atividade consistiu numa ação de sensibilização para a paz em contexto escolar, através da 

largada de balões e distribuição de frases alusivas à temática.  
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Criação de um panfleto sobre os procedimentos a tomar em situações de emergência e a 

apresentação aos colaboradores e pais/encarregados de educação 

Seguindo indicações do Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de Portalegre, foi 

elaborado um documento com procedimentos a seguir em caso de acidente. Após a elaboração 

destas medidas, o Técnico de Emergência Médica, Pedro Santos, realizou uma apresentação 

desse documento aos colaboradores e aos pais e encarregados educação. Constata-se como 

ponto fraco a falta de comparência dos pais e encarregados de educação na sessão de 

apresentação. 

 

MÊS DE FEVEREIRO 

 

Desfile de Carnaval 

A 9 de fevereiro e como já vem sendo prática, realizou-se o desfile de Carnaval, em articulação 

com E.B.1 de Galveias e com a participação de pais, encarregados de educação e comunidade.  

O cortejo desfilou pelas principais ruas de Galveias acompanhado por elementos da Guarda 

Nacional Republicana, garantido assim a segurança de todos na via rodoviária. Após o desfile 

os participantes foram convidados para um lanche no Salão Nobre da Junta de Freguesia de 

Galveias. 

 

MÊS DE MARÇO 

Comemoração do Dia da Mulher 

Organização de uma visita à Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, com o objetivo 

de visitar os utentes e em entregar flores a todas as utentes. 

Atividade não realizada, devido às condições climatéricas não o permitirem. 

 

Participação na Feira da Bagageira em Ponte de Sor 

No dia 24 de março, sábado, realizou-se a Feira da Bagageira, evento promovido pela CLDS. 

A atividade teve como objetivo dinamizar o espaço do Mercado Municipal de Ponte de Sor 

que se realiza todos aos sábados entre as 7h e as 13h. Está atividade serviu para a venda de 

produtos do Projeto de Educação Financeira: “ Todos Contam” 

 

 



 
FUNDAÇÃO 

INFANTÁRIO DONA ANITA 

                 GALVEIAS 
         1959-2019                                                                                           
            60 anos 
 

Aprovado em reunião do Conselho Administração, Ata n.º 05/2019 
 

Rua Comendador Assis Roda – 7400 021 Galveias – Tel. 242 983 270 

www.fundacaodonaanita.com 

Mail: infantario_d.anita@sapo.pt  

 

25/40 

Comemoração da Páscoa – Afixação de faixa cor roxa na Igreja da Misericórdia 

A Fundação Infantário Dona Anita de acordo com os seus objetivos, participação e 

desenvolvimento em atividades e ações de cariz cultura, histórico e artístico, participou, 

afixando uma faixa de cor roxa nas celebrações da Páscoa em Galveias.  

 

Criação da Horta da Anita  

Criação de uma horta biológica ocupa pequenos espaços do recreio do edifício da Fundação 

Infantário Dona Anita, iniciou-se essa atividade em 2016. Algumas crianças trazem de casa 

sementes, e todas participam no processo. Observam a preparação da terra, ajudam na 

sementeira, estão atentas ao desenvolvimento das plantas e auxiliam na rega e participam na 

recolha, não são utilizados produtos químicos. Algumas sementes são semeadas no próprio 

local outras em sala até germinarem. Os frutos, legumes que são recolhidos são posteriormente 

utilizados na alimentação diária. Em 2017 com a plantação de um Chuchu, criou-se uma 

dinâmica de troca desses legumes por material escolar e livros, replicou-se em 2018, com 

grande sucesso. 

 

 Ida ao Teatro – A flor da Honestidade: 

Sendo o mês de março dedicado ao teatro, os clientes da resposta social de Pré-Escolar da 

Fundação Infantário Dona Anita assistiram a uma peça no Teatro Cinema de Ponte de Sor. 

 

Realização da Semana da Leitura: 

No dia 26 de março 2018 teve inicio a Semana da Leitura da Fundação Infantário Dona Anita, 

tendo o seu fim no dia 3 de abril de 2018. 

A Semana da Leitura iniciou-se com a presença de Domicilia Rodrigues, contadora de 

Histórias da Câmara Municipal de Ponte de Sor, sendo esta atividade realizada no Coreto do 

Jardim de São Pedro em Galveias, espaço este também escolhido para a montagem da Feira 

do Livro. 

Neste evento participaram os seguintes convidados: a Avó Rita, personagem de Rita Matos, 

Auxiliar de Ação Educativa do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, o Escritor Carlos 

Canhoto, Técnicos do CLDS, e Luís Silva colaborador da Câmara Municipal de Ponte de Sor, 

vestindo o personagem, O Mágico. 

O escritor Carlos Canhoto, apresentou a sua dinamização na Fundação Maria Clementina 

Godinho de Campos, envolvendo os clientes das duas instituições, de diferentes gerações 
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Apesar de ser uma atividade constante do plano anual de atividades e deste ser apresentado 

aos pais no início do ano letivo, observou-se a pouca participação das famílias nas atividades. 

A nível de participação, também o número de utentes da Fundação Maria Clementina Godinho 

de Campos foi pouco notório. 

 

MÊS DE ABRIL  

 

Caminhar para Aprender 

Atividade que tem como principal objetivo a Prevenção Rodoviária, sendo da 

responsabilidade da CLDS. 

As crianças que frequentam a resposta social de Pré-Escolar e se encontram em idade de 

ingresso no 1º Ciclo, são convidadas a participar em várias atividades no Agrupamento de 

Escolas de Ponte de Sor. Sendo estas atividades dinamizadas pela Guarda Nacional 

Republicana e pelos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor. 

 

Mês da prevenção dos maus tratos na infância: Laço Azul 

No mês de abril, em que assinala o mês da prevenção dos maus tratos na infância, a Fundação 

Infantário Dona Anita, através dos clientes das duas respostas sociais (i.e. Creche e Pré-

Escolar), promove ações e atividades de forma a despertar as consciências para esta 

problemática. A dinâmica é realizada num contexto de parceria e em contacto com a população 

local. Estiveram presente um Técnico da C.P.C.J. de Ponte de Sor numa das atividades. 

 

Candidatura ao Portugal 2020, programa operacional regional do Alentejo, aviso 

ALT20-42-2018-11, Infraestrutura e Equipamentos Sociais 

 Candidatura pela Fundação Infantário Dona Anita, para substituição de janelas e portas de 

sacada, substituição de estores, remodelação do hall, reparação do telhado, reparação da rede 

de vedação, proteção das varandas do edifício, pintura exterior e interior do edifico, 

remodelação das casa de banho, aquisição do equipamento do recreio, que são suscetíveis de 

ser suprimidas através de apoio. 
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MÊS DE MAIO 

 

Feira de maio em Galveias 

No dia 6 de maio, a Fundação Infantário Dona Anita participou pela primeira vez na Feira 

Anual de Maio, permitiu a venda de produtos. 

 

Dia da Espiga 

Atividade ao ar livre, quase que obrigatório em todo o Alentejo. As crianças do Pré-escolar 

deslocaram-se num passeio pelo campo procurando todos os elementos necessários para que 

se possam construir o tradicional ramo da espiga. 

 

Vista ao evento Air Summit 

Evento nacional realizado pela Câmara Municipal de Ponte de Sor, em Água de Todo o Ano 

– Tramaga. Os clientes da Fundação Infantário Dona Anita, foram convidados e tiveram a 

oportunidade de observar outras dinâmicas  

 

Comemoração do dia internacional da família 

A comemoração ressalva a importância da família na construção do núcleo familiar e a 

relevância na base da educação infantil. 

 

MÊS DE JUNHO 

 

Dia Mundial da Criança 

Uma vez mais a Fundação Infantário Dona Anita esteve presente nas comemorações do Dia 

Mundial da Criança. Atividade realizada pela Câmara Municipal de Ponte de Sor na zona junto 

à sede do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor. 

Sendo que foi uma atividade que preenche todo o dia, este ano as crianças e acompanhantes 

tiveram oportunidade de fazer a refeição no refeitório da Escola Secundária de Ponte de Sor. 

De realçar a novidade deste ano, a presença da resposta social Creche no evento, sendo que 

foi disponibilizado transporte de volta para que as crianças tivessem oportunidade de fazer a 

refeição e o período de descanso. 
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Prevenção Rodoviária 

Atividade realizada em parceria com a E.B.1 de Galveias e com a Fundação Infantário Dona 

Anita, desenvolvida pelos elementos da Escola Segura de Ponte de Sor. 

Tem como principal objetivo a sensibilização para os perigos e cuidados a ter na via 

rodoviária, assim como demonstrar a ação dos Agentes da G.N.R. em operações Stop. 

 

Participação na comemoração do Dia da Freguesia de Galveias 

Apresentação no exterior do edifício da Fundação Infantário Dona Anita, de um trabalho 

realizado pelas crianças da resposta social de Pré-Escolar sob o tema a Lenda de Galveias. 

 

Encerramento do Desporto Escolar 

Atividade da responsabilidade do Desporto da Camara Municipal de ponte de Sor, realiza-se 

nas piscinas municipais de Ponte de Sor. Todas as crianças que durante o ano letivo 

desenvolveram atividade físico-motora são participantes deste convívio. 

 

Candidatura ao Projeto SOBE 

Surge do sub projeto denominado Escovar na Escola, através do qual a Direção-Geral da 

Saúde distribuiu kits para a escovagem dos dentes (copo, escova e dentífrico). Este sub projeto 

visa incentivar as escolas e jardins-de-infância, que implementam ou desenvolvem projetos 

de saúde oral, a incluir a escovagem dos dentes efetuada pelos alunos diariamente, em 

ambiente escolar.  

 

Festa de Encerramento do ano letivo – 22 de junho 2018 

Realização de uma cerimónia de encerramento do ano letivo relativo às duas respostas sociais, 

com uma cerimónia de queima de fitas das crianças que transitam para o 1º ano do Ciclo. 

Estiveram presentes pais e famílias e também representantes de entidades parceiras.  
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MÊS DE JULHO 

 

Participação na Festa da Cidade Ponte de Sor 

A Fundação Infantário Dona Anita esteve presente nas Festas da Cidade 2018, no espaço que 

foi atribuído, foram apresentados alguns trabalhos realizados durante o ano, permitiu a venda 

rifas e doçaria e produtos da horta biológica.  

Esta dinâmica é de grande importância permite o contacto com os parceiros, a comunidade, a 

troca de ideias e dinâmicas, permite também a apresentação e a partilha dos objetivos e 

serviços da Fundação Infantário Dona Anita. 

 

Ação Informativa Rede Care - Associação de Apoio à Vitima  

No dia 17 de julho, realizou-se na Fundação Infantário Dona Anita, uma ação informativa, 

dinamizada pela APAV – Rede Care. Pensada para diferentes públicos, a dinamização da ação 

dividiu-se em 3 momentos: 

1º - Destinado às crianças da resposta social de Pré – Escolar; 

2º - Destinado a profissionais ligados à área da saúde, infância e jovens; 

3º - Destinado a pais e famílias. 

A temática está relacionada com Sensibilização para a Violência Sexual na Criança e no 

Jovem, a ação consistiu numa dramatização recorrendo a fantoches. No que concerne aos pais 

e famílias, estiveram presentes duas encarregadas de educação.  

 

Projeto Férias na Escola 

O Projeto “Férias na Escola” teve o seu início a 16 de julho e terminou a 8 de agosto, é 

realizado no período não letivo e consiste na realização de diversas atividades, muitas fora do 

contexto escolar e fora da localidade onde se inserem as respostas sociais, assim realizaram-

se as seguintes atividades: 

Visita as instalações do Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor, contatando com 

outras realidades, desenvolvendo atividades com os seus clientes; Ida às piscinas Municipais 

de Ponte de Sor; Visita à localidade de Foros do Arrão; Visita ao moinho de vento em 

Foros do Arrão; Visita as instalações da fábrica Pimensor, as crianças contataram com 

todo o processo de tratamento de temperos de pimentão, alho e cebola. 

Em Galveias, as crianças usufruíram das piscinas do Parque Aquático – Oásis, assistiram a 

uma sessão de cinema na Fundação Maria Clementina Godinho de Campos. 
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A Fundação Infantário Dona Anita tem a sua sede em Galveias e dista a 12.8 km de Ponte de 

Sor, para este projeto que consistia em algumas atividades onde era necessário a deslocação 

das crianças, essa ação apresentou alguma dificuldade, pois a Fundação Infantário Dona Anita, 

não dispõe de transporte. No entanto essa dificuldade foi suprimida recorrendo ao transporte 

das crianças por veículos da Câmara Municipal de Ponte de Sor. 

 

MÊS DE AGOSTO 

 

Realização da Quermesse da Festa de Galveias em Honra de Sª Lourenço 

Participação através da dinamização da Quermesse na Festa de Verão de Galveias, com o 

sorteio de produtos angariados através do apoio de diferentes entidades e organizações 

parceiras. 

 

Realização do Site Institucional  

Realização do site da Fundação Infantário Dona Anita, ferramenta que permite a divulgação 

e apresentação da instituição, o desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência 

e a transparência administrativas e a proximidade com os interessados, com recurso a meios 

eletrónicos.  

O colmatar desta necessidade, permite que sejam cumpridas as normas jurídicas necessárias 

conforme prevê a legislação em vigor. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com o 

programa CLDS 3G – Construir Pontes. 

 

MÊS DE SETEMBRO 

 

Participação na Feira da Bagageira em Ponte de Sor 

No dia 01 de setembro, sábado, realizou-se a Feira da Bagageira, evento promovido pelo 

CLDS. A atividade tem como objetivo dinamizar o Mercado Municipal que se realiza todos 

os sábados entre as 7h e as 13h. Permite que a Fundação Infantário Dona Anita, que se fez 

representar pela 2ª vez, angarie alguns fundos através da venda de produtos, doados ou 

realizados para este tipo de eventos. 
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Início do ano letivo 2018/2019 

Com o início de mais um ano escolar, a 3 de setembro, recebe-se crianças, pais, famílias. 

É objetivo de toda a equipa, transmitir confiança e segurança aos pais que pela primeira vez 

se separam dos seus filhos, deixando-os ao cuidado dos colaboradores da Fundação Infantário 

Dona Anita. Auxilia-se o processo de adaptação das crianças que entram pela primeira vez, 

assim como das que transitam da resposta social Creche para a resposta social de Pré-escolar.  

 

MÊS DE OUTUBRO 

 

Candidatura ao Projeto Heróis da Fruta 

Realização de um trabalho para o Projeto Heróis da Fruta e realização da respetiva 

candidatura. O objetivo é que as crianças aprendam a valorizar a importância do consumo de 

fruta diário e que se motivem para adotar novos hábitos alimentares, de forma divertida, 

contribuindo assim para a inversão da obesidade. Como ponto forte temos a realçar o facto de 

ter sido introduzida fruta no reforço da manhã, substituindo assim a tradicional bolacha maria. 

 

Candidatura ao projeto Todos Contam  

É uma iniciativa do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – Banco de Portugal, 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários – e do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação e da 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. 

Um Projeto de Educação Financeira, onde as crianças são levadas a pensar como e de que 

forma se pode obter dinheiro através do trabalho. De realçar as sugestões feitas pelo grupo, 

como por exemplo o facto de ter sido construído um mealheiro porquinho. 

 

Comemoração do Dia da Alimentação 

No dia 16 de outubro comemorou-se o Dia da Alimentação, foi solicitado a participação e 

colaboração das famílias, que enviaram pelas crianças peças de fruta e que posteriormente 

com o auxílio da cozinheira da Fundação Infantário Dona Anita, realizaram uma salada de 

fruta, que serviu de sobremesa à refeição do dia. 
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Visita a uma horta em Galveias 

As crianças da resposta social Pré-Escolar visitaram uma horta, com o objetivo de conhecerem 

os frutos do Outono e contacto com a natureza, foi-lhes oferecido pelo proprietário, marmelos, 

gamboas, dióspiros e nozes. 

 

Celebração do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza  

 A 17 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, evento promovido 

pela Câmara Municipal de Ponte de Sor. 

Este ano consistiu na decoração de dois guarda-chuvas, simbolizando estes A Proteção. 

 

Implementação do Projeto Sobe 

Com o objetivo da promoção da saúde oral, foram distribuídos às crianças os kits para a 

escovagem dos dentes (copo, escova e dentífrico), que ficaram na sala. Este projeto visa 

incentivar as escolas, que implementam ou desenvolvem projetos de saúde oral, a incluir a 

escovagem dos dentes efetuada pelos alunos diariamente, em ambiente escolar.  

 

MÊS DE NOVEMBRO  

 

Comemoração do Halloween 

As famílias foram convidadas a participar com trabalhos e desenhos realizados em família. 

De um modo geral as famílias foram participativas. 

Atividade realizada em parceria com a professora de inglês do Projeto Kiitos. 

 

Campanha - Troque chuchus por material escolar  

Uma iniciativa realizada pela 2ª vez, integrada na construção da horta biológica, consiste na 

elaboração de uma campanha dirigida à comunidade do Conselho de Ponte de Sor, com o 

objetivo de a promover a horta biológica e angariar material escolar através da troca de 

Chuchus produzidos na horta. 

 

Ação de Higiene Oral  

No dia 6 de novembro, profissionais de higiene oral, realizaram aplicação de verniz de fluor, 

ensino de escovagem, rastreio aos clientes da resposta Pré-Escolar da Fundação Infantário 

Dona Anita uma parceria com a Equipa de Saúde Oral do Centro de Saúde de Ponte de Sor, 
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que desenvolve o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, com o objetivo de melhorar 

os cuidados de higiene oral e reduzir os índices de cárie dentária. 

 

Realização de um Magusto 

O magusto realizou-se no pátio do edifício da Fundação Infantário Dona Anita, os alunos e 

profissionais do E.B.1 de Galveias visitaram as instalações. 

 

Dia do Pijama 

Todas as crianças tem direito a uma família e a um teto, é este o lema. 

O Dia Nacional de Pijama é uma iniciativa da Mundos de Vida e realiza-se a 20 de novembro 

em cada ano, trata-se de um dia educativo e solidário desenvolvido pelas crianças que ajudam 

outras crianças. Neste dia, as crianças das duas respostas sociais, Creche e Pré-Escolar assim 

como colaboradores da Fundação Infantário Dona Anita vêm vestidas em pijama e passam, 

assim, em atividades educativas até regressarem a casa. Nas semanas anteriores, as educadoras 

organizam, na sala com as crianças e com as famílias, um conjunto de atividades lúdicas e 

educativas inspiradas pela Missão Pijama. A data coincide com o dia da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança.  

Como ponto forte temos a participação empenhada das famílias/encarregados de educação no 

aspeto dos acessórios, no entanto a nível de donativos para a causa, nota-se que os mesmos 

tem vindo a diminuir. 

 

Candidatura ao projeto Giotto És tu – Crescer a reinventar 

O objetivo deste concurso era que os clientes da resposta social Pré-Escolar apresentassem um 

trabalho onde fosse abordado os valores da reciclagem e relacionar essa aprendizagem com a 

criatividade. Os procedimentos foram todos realizados, inscrição, planeamento, execução do 

trabalho e colocado a concurso, mas no final, fomos informados que como IPSS, não podíamos 

concorrer, sendo afastados. 

 

MÊS DE DEZEMBRO 

 

Participação no Mercado de Natal em Ponte de Sor 

A primeira participação da Fundação Infantário Dona Anita neste evento organizado pela 

Câmara Municipal de Ponte de Sor, tendo como objetivos, incrementar a notoriedade da 
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instituição junto da comunidade, reforçar as relações entre as IPSS do Conselho, angariar 

fundos através da realização do mercado de natal uma mostra de artesanato e doçaria das várias 

Instituições do Concelho. 

Realizou-se entre os dias 15 e 21 de dezembro, dias em que a Fundação Infantário Dona Anita 

esteve presente com exposição e venda de artesanato e doçaria típica da época festiva. 

Sendo, não existem aspetos negativos, somente o frio próprio da Época. 

 

Participação no concurso Árvore de Natal Reciclada 

A Fundação Infantário Dona Anita esteve uma vez mais presente com construção de uma 

Árvore de Natal, utilizando materiais reciclados. Este concurso é promovido pelo Município 

de Ponte de Sor e destina-se a toda a comunidade escolar do Concelho de Ponte de Sor, é 

solicitado a criação de uma árvore de natal ou elementos decorativos ou símbolos da época de 

Natal. Vários são os objetivos desta ação, estão relacionados com o reconhecimento do papel 

da escola na educação para valores e para a cidadania, sensibilização sobre a importância da 

reciclagem e redução do desperdício, promover o trabalho em equipa e a criatividade.  

 

Realização da Festa de Natal 

A Festa de Natal realizou-se no dia 14 de dezembro no salão da Fundação Maria Clementina 

Godinho de Campos, as crianças das duas respostas sociais, os colaboradores, educadores e 

professores em conjunto apresentam aos pais e familiares e representantes das entidades 

convidadas, diversas representações alusivas à época, como música, teatro e canto. 

 

Finalizada a apresentação e discrição das atividades que foram desenvolvidas, planeadas e 

realizadas no ano de 2018 pela Fundação Infantário Dona Anita, no gráfico a seguir pode-se 

observar a distribuição mensal dessas atividade. 
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            REUNIÕES DA FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA 

Decorrentes de parcerias estabelecidas e de processos inerentes à salvaguarda e interesses 

institucionais, por forma a contribuir, para uma melhoria da qualidade de vida dos clientes 

e comunidade em geral, foram realizadas as seguintes ações e atos de gestão. 
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Número de ações e atividades realizadas em 2018 

REUNIÕES EXTERIOR Nº 

COMISSÃO PROTEÇÃO DA CRIANÇA E 

JOVENS - C.P.C.J. 
10 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P., 
CENTRO DISTRITAL DE PORTALEGRE 

1 

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE 

PONTE SOR (CLAS) 
1 

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 3 

JUNTA FREGUESIA DE GALVEIAS 2 

CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL – 3G CONSTRUIR PONTES 
1 

     TOTAL 18 
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FORMAÇÕES 

Em 2018, na Fundação Infantário Dona Anita, realizaram-se diversas ações de formação. Em 

parceria com o I.E.F.P., realizou-se para colaboradores e para a comunidade, uma Unidade de 

Formação de Curta Duração de 50 horas - Primeiros Socorros em Geriatria, a APAV realizou 

também em parceira, uma ação informativa sobre as diferentes formas de violência sexual 

destinada a profissionais que trabalham com crianças e jovens, inserida no Projeto Care, esta 

para os colaboradores, pais e comunidade. Outras ações foram desenvolvidas, com recurso a 

instituições que se disponibilizaram, a Farmácia Carvalho Pinto, trabalhou o tema pediculose, 

para colaboradores e pais, a Valnor realizou ações de sensibilização sobre reciclagem para 

crianças, colaboradores e comunidade. Faz parte da dinâmica desta instituição, promover a 

aquisição de novos conhecimentos e o aumento de habilidades, esperando no futuro novas 

ações. 

Os colaboradores e os membros da Administração da Fundação Infantário Dona Anita 

estiveram presente nas seguintes ações de formações, algumas ações foram autónomas, outras 

desenvolvidas pela instituição, um total de 191:30 horas: 

 

 

 

 

 

REUNIÕES INTERNAS Nº 

EQUIPA TÉCNICA 12 

COLABORADORES 2 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 4 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1 

     TOTAL 19 
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DESIGNAÇÃO  DURAÇÃO 

Comunicação Assertiva e Técnicas de Procura de Emprego 25 

Recursos Humanos - Relatório único 25 

Recursos Humanos - Processos de recrutamento, seleção e admissão 25 

Curso de Formação Profissional Apoio a Crianças e Jovens Vitimas de 

Violência Sexual 
21 

Violência não é um direito! - Bullying no Autismo 1:30 

(Des) igualdade de género” 1:30 

A.P.A.V., e o Voluntariado: Apoio às vítimas de Crime no Alto Alentejo 1:30 

Entender o Autismo 02 

Educação Proactiva ou Reativa? - Castigar e recompensar: quando e como? 1:30 

Pais & Filhos: Convivência ou sobrevivência? - Como melhorar a atitude 

para melhorar o comportamento?   
1:30 

Avisestórias  07 

Apoio a Crianças e Jovens Vitimas de Violência Sexual  08 

I Jornadas do Alto Alentejo Contra a Violência 07 

Seminário Internacional: Educação de Infância e os desafios para o Séc. XXI   14 

Língua portuguesa - comunicação empresarial   50 

TOTAL 191:30 Horas 



 
FUNDAÇÃO 

INFANTÁRIO DONA ANITA 

                 GALVEIAS 
         1959-2019                                                                                           
            60 anos 
 

Aprovado em reunião do Conselho Administração, Ata n.º 05/2019 
 

Rua Comendador Assis Roda – 7400 021 Galveias – Tel. 242 983 270 

www.fundacaodonaanita.com 

Mail: infantario_d.anita@sapo.pt  

 

38/40 

 

RESULTADOS 

  

O Plano Anual de Atividades 2018 abrange um conjunto de ações e atividades, organizadas e 

estabelecidas de acordo com os objetivos de intervenção da Fundação Infantário Dona Anita. 

O ano de 2018 foi desafiante, ao nível da gestão, dificuldades financeiras surgiram. Continuou 

a haver incertezas e instabilidades ao nível das políticas de financiamento que tornaram o 

percurso ao longo do ano mais difícil de percorrer. Apesar disto continuámos a desenvolver a 

nossa atividade com foco no cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos, 

minimizando os impactos negativos na qualidade dos serviços prestados e trabalhando para a 

manutenção da satisfação dos clientes. 

 

Analisando os objetivos estratégicos definidos, os resultados foram no geral atingidos, o número 

de ações e atividades realizadas são superiores às metas propostas, durante o ano 2018 

realizaram-se ao todo 54 ações e atividades, em diferentes contextos geográficos, de forma 

interna, em atividades e ações diretas com os clientes e familiares das duas respostas sociais, 

com a comunidade e de forma externa, através da realização de atividades e ações envolvendo 

parceiros e comunidade e clientes e famílias. 

 

A operacionalização dos objetivos centraram-se na consolidação da rede de parceiros, 

dinamização através da autorrepresentação e autodeterminação na comunidade, aumento do 

autofinanciamento através de fontes alternativas e desenvolvimento da notoriedade da imagem 

da organização junto da comunidade e desenvolvimento e implementação de serviços que vão 

ao encontro das expetativas dos clientes e outras partes interessadas. 
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Consolidar a Rede de Parceiros 

Continuamos a desenvolver várias ações que contribuíram para alcançar o comprimento deste 

objetivo, como é o exemplo de promoção de visitas à Fundação Infantário Dona Anita. 

Destacamos a abertura da instituição a entidades que possibilitassem formação, para 

colaboradores, família e comunidade. 

  

Projetar a Autorrepresentação e Autodeterminação na Comunidade 

Continua e continuará a ser, uma das grandes apostas do trabalho desenvolvido. Ao longo do 

ano foram desenvolvidas varias atividades que promoveram a autorrepresentação dos clientes 

e da instituição. Se uma das metas era a participação das famílias em atividades diretamente 

relacionadas com os serviços que prestamos ou em representação na comunidade, as metas não 

foram as desejadas, observa-se por vezes pouco participação dos pais, encarregados de 

educação em atividades e ações. Mesmo assim continuaremos a desenvolver ações que 

potenciem a participação, a promover o envolvimento das famílias nos eventos, desde a 

conceção à implementação 

 

Aumentar o autofinanciamento pela procura de fontes alternativas 

Foram elaborados projetos a candidaturas abertas por entidades financiadoras, como é o caso 

do Programa Portugal 2020, a Campanha Valnor, Campanha da troca de Chuchus. 

 

Incrementar a notoriedade da imagem da organização junto da comunidade 

Continuaremos a desenvolver iniciativas para aumentar o envolvimento com a comunidade 

dando a conhecer o trabalho desenvolvido. A par da promoção de vários convites de visita à 

instituição, a cidadãos, empresas e parceiros. 
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Desenvolver/implementar serviços que vão ao encontro das expetativas dos clientes e 

outras partes interessadas  

Sempre numa ótica de ir ao encontro das necessidades, gostos e preferências dos clientes e das 

suas famílias, continuamos a disponibilizar serviços em modalidades não tipificadas nos 

acordos, atividades como exemplo, música, inglês e ginástica. Também continuaremos a 

promover em parceria, atividades de tempos livres, atividades socioculturais que permitem 

incentivar uma participação mais ativa, em atividades que estimulam a qualidade de vida, da 

população de diferentes faixas etárias. 

 

 

 

 

 

O Conselho de Administração  

          Fundação Infantário Dona Anita 


