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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do n.º 2, alínea b), do Artigo 29° dos Estatutos da VIDA PLENA - 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA1 foi elaborado e aprovado 
em Assembleia Geral o presente Relatório de Atividades. 

O Relatório de Atividades inclui as atividades promovidas pela vida Associativa, as 
quais foram suportadas pelo Relatório de contas anexo. 

 

 

ENVOLVIMENTO E ALARGAMENTO DO QUADRO SOCIAL  

 

Alargamento e Envolvimento do Quadro Social  

A vitalidade de qualquer associação é também medida pela expressão e empenho do 
seu quadro social. Assim, e dando cumprimento aos objetivos definidos no Plano de 
Ação e Orçamento para 2015, foi alargado o quadro social da VIDA PLENA, 
atualmente constituído por 212 sócios. 

O envolvimento do quadro social da Associação esteve, uma vez mais presente este 
ano no evento da Aldeia de Natal, este ano designada Natal Solidário, contou também 
com a participação ativa do quadro social e colaboradoras da VIDA PLENA que 
asseguraram o tempo de abertura do evento. As peças de bijutaria, doces, 
bolachinhas, livros cedidos pela Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes jogos foram uma vez mais realizadas por sócios e colaboradores da 
associação. 

A participação na Natal Solidário no ano de 2015 continuou fortemente abalada pela 
conjuntura económica, mantendo-se a descida destas receitas. 

      

       

 

 

                                                 
1 Associação reconhecida como IPSS Social com registo definitivo no Livro n.º 10 das Associações de 
Solidariedade Social em 03/12/2003 com efeitos a 19/05/2003, a Fls 2 verso com o n.º 93/03.  
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O apoio de sócios/pais atentos às necessidades e bem-estar das crianças não se 
esgota no natal e exemplo disso foi este triciclo que foi oferecido à instituição. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Melhorias na gestão dos equipamentos 

 

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de melhorar a gestão da Associação 
numa visão de eficiência, eficácia e qualidade, foi seguido o manual de qualidade, o 
manual de segurança no trabalho e o manual de segurança alimentar estando os 
mesmos manuais em implementação e verificação. 

 

Formação dos colaboradores 

Este ano foi possível assegurar cerca de 33 horas de formação, em áreas de 
qualidade, infância e seu acompanhamento e animação. 

 

Intervenção na comunidade 
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A VIDA PLENA manteve em funcionamento a atividade de atendimento psicossocial 
às famílias das crianças que frequentam a Associação ou sinalizadas para o efeito, 
dando cumprimento à operacionalização dos objetivos da Associação previstos nas 
alíneas c) e d) do Artigo 3.º dos Estatutos.  

Nestes acompanhamentos verificaram-se sobretudo situações relativas ao bem-estar 
e desenvolvimento global da criança, bem como levantamento de necessidades com 
posterior encaminhamento para serviços competentes ou para acompanhamento por 
parte da Associação. 

A intervenção da Associação tem em consideração a conjuntura em que vivem as 
crianças e famílias, de modo a melhorar a resposta educativa proporcionada às 
crianças, de acordo com os recursos físicos e humanos ao dispor. 

A intervenção da VIDA PLENA preocupa-se tanto com a intervenção, como com a 
prevenção de situações de risco, sendo seu objetivo fomentar a relação harmoniosa 
adulto/criança e de forma ultrapassar ou a prevenir situações de maus-tratos e 
negligência se for o caso. Para garantir os direitos dos clientes, o seu bem-estar e 
desenvolvimento global é política desta Associação a prevenção de todo o tipo de 
violência contra as crianças.  

Prevenção porque defende os direitos fundamentais da criança e porque se trata de 
uma responsabilidade e dever, da sociedade no geral e desta associação em 
particular. O objetivo desta política é promover e contribuir para a saúde comunitária, 
familiar e individual, bem como promover uma sociedade mais justa e inclusa para os 
mais vulneráveis. 

Esta política é denunciada nos critérios de seleção desta Associação: 

 Criança em situação de risco; 

 Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os cuidados 
necessários; 

 Crianças de famílias monoparentais; 

 Famílias numerosas; 

 Crianças com irmãos a frequentar já o estabelecimento; 

 Crianças cujos pais trabalham na área geográfica do estabelecimento. 

 Na apreciação das regras já referidas deverão ser prioritariamente 
considerados os agregados de mais fracos recursos económicos.  

 

As exigências laborais colocadas aos progenitores, por vezes com elevada carga 
horária acompanhada de baixos rendimentos, obrigam as crianças a permanecerem 
um elevado número de horas na Associação, quase sempre superior a nove/dez 
horas/dia. Situação agravada nos períodos de doença da criança em que terá de 
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imperar o seu superior interesse, que passa por permanecer no aconchego do lar e da 
sua família. A impossibilidade de comparecer ao trabalho provoca algum desgaste nas 
famílias e um desequilíbrio financeiro que justifica a próxima ação. 

O acompanhamento realizado pela Associação passa por disponibilização pontual de 
bens alimentares (em articulação com o Banco Alimentar), distribuição de roupas e 
outros bens necessários ao bem-estar da criança (cadeiras auto, caminhas…), 
informação de estratégias educativas, gestão de comportamentos da criança e 
promoção de um desenvolvimento integral harmonioso. 

Manteve a parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 
(CPCJ) sendo este um dos objetivos da VIDA PLENA, de acordo com o previsto na 
alínea c) do artigo 3.º dos Estatutos, na comissão alargada. 

Em parceria com o Município de Leiria retomou-se PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS FAMILIARES - Tesouro das Famílias, que parte do pressuposto que 
ser um bom ou mau pai ou mãe não é um título que alguém possa atribuir e nem que 
se ganha após ter feito uma formação. 

Praticar o ato de ser pais e/ou mães (parentalidade) é mais sobre o desaprender do 
que aprender, ou melhor dizendo estar predisposto a aprender continuamente e nunca 
assumir que já se sabe tudo. 

Cada filho é um desafio novo e os pais tem uma idade, maturidade e circunstâncias de 
vida diferentes em cada nova maternidade/paternidade. 

Quando se segue o caminho da parentalidade consciente, estamos a questionar as 
nossas crenças, as nossas ideias, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. É 
um descascar de tudo aquilo que não serve a nossa intenção como pais, um 
desaprender de tudo que não promove relações saudáveis baseadas no amor 
incondicional e tudo aquilo que não ajuda os nossos filhos a crescer saudáveis e 
confiantes. 

Como pais e mães conscientes estamos comprometidos com a viagem e essa viagem 
pode começar a qualquer dia. Pode ser que já começou para vós há algum tempo, 
pode ser que esteja a começar agora… De qualquer modo é uma viagem sem fim que 
realça o crescimento, o crescimento emocional, a verdade, a autenticidade, a 
presença e a intenção.  

Explicar que a tarefa de sermos pais e mães é a mais complexa e desafiante de todas 
as tarefas que alguma vez iremos desempenhar nas nossas vidas! 

Uma grande parte da Parentalidade Consciente tem a ver com a forma como nos 
sentimos em relação a nós próprios. Por isso, quando agimos como pais, mães e 
educadores procuramos agir sabendo as consequências dos nossos atos e palavras, 
com a inteligência emocional do coração.  

 

A avaliação do trabalho de parceria, com as entidades anteriormente referidas, 
realizado pela VIDA PLENA revela o seu forte compromisso com o bem-estar da 
comunidade onde se insere, e que é, aliás, um dos princípios orientadores desta 
Associação. Nestes propósitos enquadra-se o assumir de forma co-responsável e 
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consciente este tipo de trabalho que é, afinal, uma das razões da sua existência. A 
VIDA PLENA constituiu-se mais do que para se limitar a gerir equipamentos 
(priorizados para famílias com menores recursos financeiros e as diversas 
problemáticas que lhe possam estar associadas), ambiciona fazer a diferença no 
trabalho social que realiza com as famílias e parcerias, o que aconteceu, uma vez 
mais, em 2015. 

 

 

Organização das V Jornadas de Economia Social “O FUTURO DO TERCEIRO 
SETOR” | 8 de Outubro | Hotel Tryp  

         

   

As V Jornadas de Economia Social “o futuro do 3º setor", realizaram-se no dia 8 de 
outubro no Hotel Tryp - Leiria. 

A organização das referidas Jornadas, à semelhança dos anos anteriores, resultaram 
de um convite do Núcleo Distrital de Leiria da EAPN Portugal aos/às seus/suas 
associados/as. Deste convite, aceitaram integrar as seguintes organizações: ABEP –
Associação Bem-Estar de Parceiros; ADESBA – Associação para o Desenvolvimento 
e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira; ADSFAN – Associação de 
Desenvolvimento Social da Freguesia de A-dos-Negros; APEPI – Associação de Pais 
e Educadores para a Infância; Assiste – Associação de Solidariedade Social das 
Cortes; Associação de OTL do SOM; Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Landal; InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário; Liga Social e 
Cultural Campos do Lis; Mulher Século XXI; Vida Plena –Associação de Solidariedade 
Social de Leiria. 

Definiram-se três objetivos para esta iniciativa: 
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1. Refletir sobre a transferência de competências da área social do Estado para as 
organizações sociais; 

2. Refletir sobre a profissionalização dos/as dirigentes, 

3. Contribuir para um maior e melhor conhecimento sobre especificidades das 
candidaturas aos fundos estruturais do Portugal 2020 para estas instituições. 

 

Em termos de organização das Jornadas, a comissão organizadora planeou os vários 
momentos e tarefas, quer através de reuniões, quer através da troca de correio 
eletrónico. Assim, foi realizada uma primeira reunião preparatória no dia 15 de maio, 
com a finalidade de planear os vários momentos. A 2.ª e 3.ª reunião tiveram lugar nos 
dias 1 de setembro e 6 de outubro, respetivamente. Os restantes momentos de 
decisão foram realizados, essencialmente, por via correio eletrónico e telefone. 

Em termos de metodologia de trabalho nas Jornadas, o evento estruturou-se em três 
momentos: 

Um primeiro momento destinado a enquadrar os desafios do terceiro setor, através de 
uma conferência inaugural;  

um segundo momento, constituído por um painel de 5 oradores, com o tema comum “o 
futuro do terceiro setor”, 

e um terceiro momento, constituído por três workshops de temáticas apresentadas 
durante a manhã e que foram aprofundadas neste momento. 

Para além da constituição da Comissão Organizadora, esta iniciativa contou com a 
parceria da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do IPL, ao nível da 
realização do site e suportes de comunicação (painéis, certificados). O jornal Região 
de Leiria foi o nosso media partner, tendo publicado 2 anúncios referentes à realização 
das V jornadas um artigo-resumo, bem como tendo assegurado a moderação do 
painel “O futuro do terceiro setor” e a moderação final da apresentação das 
conclusões do Workshop. 

Tivemos ainda o apoio do ActivoBank, na cedência de 150 pastas e canetas. 

A ação contou, assim, com a presença de 107 participantes, oriundos de 3 distritos: 
Coimbra, Leiria e Santarém. Todos os participantes receberam um certificado, 
entregue em mão, no dia das Jornadas. 

No que concerne à Organização das Jornadas, foram avaliados os seguintes 

aspetos: 

1. Divulgação das Jornadas; 

2. Secretariado/organização; 

3. Condições físicas e logísticas do espaço 
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4. Duração do evento; 

5. Calendarização e 

6. Cumprimento de horários. 

Para tal, foi introduzida uma escala tipo Likert de 5 pontos, para que os/as 
participantes se posicionassem de acordo com a sua perceção, que variou entre o 
Muito Bom; Bom; Suficiente, Insuficiente e Muito Insuficiente. 

1. Divulgação das Jornadas: Obteve uma maioria de classificação de Boa (51,1%) 
e 26,7% de Muito Boa. 

2. Secretariado/organização: obteve uma maioria de classificação distribuída 
entre Boa (48,9%) e Muito Boa (48,9%). 

3. Condições físicas e logísticas do espaço: obteve uma maioria de classificação 
de Suficientes (37,8%), seguindo-se de Boas (33,3%). 

4. Duração do evento: obteve a classificação geral de Boa (57,8%), seguindo-se a 
Suficiente (24,4%). 

5. Calendarização: obteve a classificação de Boa (62,2%), seguindo-se a de 
Muito Boa (22,2%). 

6. Cumprimento de horários: obteve a classificação de Boa (57,8%), seguindo-se 
Muito Boa (26,7%). 

 

Desta forma, podemos afirmar que as classificações da Organização das V jornadas 
foram tendencialmente positivas, distribuindo-se sobretudo no nível “Bom”. 

No que concerne à avaliação das intervenções realizadas pelos/as oradores/as do 
painel da manhã, tendo em conta, a mesma escala de avaliação, podemos concluir, 
que 57,8% dos/as participantes consideraram-nas Boas, 20% como Muito Boas e 
outros 17,8% como Suficientes. 

Podemos afirmar que as V jornadas tiveram avaliação bastante positiva por parte dos 
participantes, já que a grande maioria se sentiu Muito Satisfeito (43,6%) ou Satisfeito 
(43,6%) com o evento. 
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Atividades da Associação para recolha de fundos 

De acordo com o previsto no Plano de Ação e Orçamento para 2015, as quotizações e 
as transferências da Segurança Social foram insuficientes para cobrir a totalidade das 
despesas inerentes ao funcionamento da instituição e na prossecução do objetivo 
primordial da VIDA PLENA de proporcionar um trabalho de qualidade às crianças que 
acompanha. 

Associação sensibilizou as Instituições Públicas com preocupação na problemática da 
infância e apoio às famílias, e desta forma continuou a contar com o apoio do 
Município de Leiria para pagamento de parte do valor da renda das instalações da 
instituição, contou com o contributo da União de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira 
e Cortes, nas obras de melhoria/manutenção do edifício de acordo com as 
intervenções solicitadas, contou também com o precioso contributo Rotary Club de 
Leiria. 

 Almoço do Dia da Criança/ Comemoração do 11º aniversário da VIDA PLENA, 
que envolveu cerca de 250 pessoas, realizado na Associação da GRAP. 
Tratou-se de um dia que juntou crianças, familiares, sócios e amigos da 
associação e muitas atividades dirigidas às crianças dinamizadas pelos pais. 
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 A VIDA PLENA participou pelo quinto ano consecutivo na iniciativa Leiria 
Cidade NATAL da Câmara Municipal de Leiria, onde dinamizou um espaço de 
informação e divulgação da Associação, e de angariação de fundos através da 
execução e venda de bijutaria artesanal, da venda de jogos, que como já foi 
referido contou com a participação do quadro social da Associação. 

 

 

 A Câmara Municipal de Leiria continuou, em 2015, a apoiar parte dos encargos 
que a Associação suportava com o arrendamento das instalações, tratando-se 
de uma apoio extremamente significativo para o equilíbrio financeiro da 
Associação e promotor do trabalho social que é realizado ao selecionar os que 
menos podem contribuir.  

 Os donativos e o Mecenato Social foram outra importante fonte de recolha de 
fundos para a Associação em 2015. 
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Atividades da creche 

 

Tendo em vista a sua inserção na comunidade envolvente e a participação ativa de 
todos os intervenientes no processo educativo, foram dinamizadas na VIDA PLENA 
atividades diversas, assentes nos Projetos Pedagógicos de sala por forma a assegurar 
um plano mais adequado à sala/idades: 

Sala (0-1 ano) 2015 -2016 – Jardim de Afetos...” Regados com carinho, o 
desenvolvimento e a felicidade crescem como por magia 
 
Os bebés nascem com uma tendência, considera inata, para criar laços emocionais 
criando-se um vínculo afetivo entre o bebé e as pessoas que se encontram mais 
diretamente ligadas a ele.  
O vínculo afetivo tem uma função adaptativa para a criança e para os próprios pais e 
intervenientes da ação educativa, pois oferece os recursos emocionais e sociais que o 
bebé precisa para o seu bem-estar. Com ele o bebé sente segurança emocional. É 
neste sentido que surge o projeto “Jardim de Afetos”, como forma de facilitar a 
adaptação das crianças e dos pais e a uma nova experiência das suas vidas. No caso 
das crianças é todo um novo contexto, espaço, adultos, crianças e rotinas que vão 
conhecer progressivamente. E do lado dos pais a dificuldade “deixarem uma parte de 
si” aos cuidados de adultos com os quais irão construir relações de confiança e 
segurança também de forma progressiva.  
Desta forma, uns dos objetivos deste projeto é procurar que os pais se sintam seguros 
e confiantes quando trazem o seu filho, para que transmitam também para os seus 
bebés esse sentimento de segurança tão importante para uma adaptação tranquila. 
Cada criança é única e especial e, certamente, nenhuma reagirá da mesma forma que 
outra a uma situação de separação. Algumas irão querer mais colinho e atenção, 
outras nem tanto. Cabe ao educador e auxiliar observar atentamente cada criança e 
perceber as necessidades de cada uma na sua individualidade.  
O nome “Jardim de Afetos” surgiu pensando que, da mesma forma que quando vamos 
a um jardim somos preenchidos com sentimentos de leveza, paz, tranquilidade e 
desperta-nos todos os sentidos, gostaríamos que os bebés entrassem na sala 
sentindo que entram num espaço agradável, no qual o afeto e o carinho está sempre 
presente, como forma de lhes transmitir segurança, tranquilidade e confiança. Tudo 
isto, para que depois se sintam confiantes para passar à descoberta, exploração, 
fruição e aprendizagem, interagindo com o espaço, os adultos e as crianças que os 
rodeiam e, assim, cresçam felizes e se desenvolvam de forma integral.  

 

Salas (1-2 anos) 2015-2016 – O Prazer da Descoberta 

“O Prazer da Descoberta” é um projeto que coloca as crianças como protagonistas das 
suas aprendizagens, onde cada uma através dos seus sentidos irá à descoberta de si 
própria e do mundo que a rodeia.  

Para toda criança, há todo um novo mundo a conquistar, os seus sentidos cada vez 
mais preparados aguardam ansiosamente por novas experiências. O educador será o 
intermediário dessas experiências proporcionando ambiente rico em desafios e 
materiais que estimulem a criança na sua descoberta. 
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Sala (2-3 anos) 2015-2016 – Abraçados: eu, os outros e o mundo 

 

As crianças, nesta faixa etária, encontram-se a passar por uma “fase difícil”. Há até 
quem a rotule de “ os terríveis dois”, como se exageradamente de um bicho se 
tratasse! E sim, é uma fase complexa porque a criança balanceia-se entre o querer ser 
bebé e o querer ser crescida e as suas ações oscilam entre esses dois mundos 
diferentes, por vezes no espaço de segundos. Junta-se a esta condição o facto da 
criança se encontrar a iniciar o processo de linguagem oral e ainda não conseguir 
verbalizar as suas emoções. 

É da necessidade de ajudar as crianças a equilibrarem-se emocionalmente que 
desconstruímos algumas ideias e definimos alguns princípios educativos. 

  
Sala (3-5 anos) 2015-2016 - À descoberta da natureza, vamos aprender a ser 
Felizes! 
 

A questão ambiental está em alta por uma razão simples: necessidade de 
sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores serão 
as possibilidades de despertar a consciência pela preservação da natureza. Neste 
sentido, é importante que a criança observe e explore o meio ambiente com 
curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente e transformador, 
motivando a participação ativa nos problemas da sociedade onde está inserido. 

Motivar o grupo na realização de novas aprendizagens, proporcionando experiências 
diversificadas através da participação ativa de todas as crianças. Deste modo, 
pretendemos dar espaço para que cada criança comunique, valorizando a sua 
contribuição para o grande grupo e fomentando o diálogo entre todos. Visto isto, 
iremos alargar e fomentar a curiosidade natural da criança, criando oportunidades de 
contactar com situações novas. 

Este projeto irá permitir que a criança consiga realizar aprendizagens de forma 
cooperada, ou seja, que cada criança contribua para que o restante grupo concretize 
aprendizagens novas e vice-versa. Neste sentido, é importante não esquecer que a 
criança se desenvolve em interação com o meio e também com os outros. 

Dar espaço para a criação espontânea, onde a criança se poderá expressar 
livremente, sem que seja condicionada pelo que é pedido pelo educador. O nosso 
papel será o de disponibilizar materiais (predominantemente provenientes da 
natureza) que ofereçam diferentes possibilidades, permitindo à criança criar, 
recorrendo a diferentes suportes artísticos. 

 

Estes projetos tiveram especial atenção aos períodos comemorativos do Carnaval, 
Páscoa, Natal, e ainda outras celebrações anuais como o dia da mãe/ dia do pai, 
magusto, o dia da criança, o dia do bolinho, entre outros, e ainda outras ações de 
sensibilização. 
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Dia do Mãe/Pai 
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Atividades diversas 
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Como forma de acompanhamento do desenvolvimento da criança, foram efetuados 
portfólios individuais para cada criança, que integra o Plano de Desenvolvimento 
Individual da criança e reúne as suas diversas experiências e vivências, ilustradas 
através de amostras de trabalho comentadas, registos fotográficos, ocorrências 
significativas, grelhas de avaliação do desenvolvimento das crianças, entre outros. 

Face ao número de horas que a criança passa na creche esta passa a ser o central 
cuidador e os seus objetivos passam por: 

Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar 
através de um atendimento individualizado: a existência de uma equipa de 
profissionais estáveis e altamente qualificados e atentos é determinante para o 
desenvolvimento harmonioso da criança, para a criação de relações afetivas de 
confiança não só com a criança mas também com a família. 

Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 
responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças: a creche defende 
uma relação próxima com os progenitores de forma a envolvê-los e responsabilizá-los 
no processo educativo da criança. A participação dos progenitores na creche é 
motivada, sendo para muitos verbalizada como momentos muito significativos de 
partilha e de cumplicidade com a criança. 

Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 
deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado: O contexto de creche 
constitui um cenário privilegiado para a deteção precoce de situações de risco que 
passariam despercebidas noutros contextos. Neste âmbito de atuação torna-se 
possível observar com maior facilidade essas situações, podendo rapidamente intervir 
nas situações que se revelem de perigo para a criança. 
O tempo de permanência da criança na creche bem como o trabalho dinamizado pelas 
educadoras de infância no âmbito do portfólio individual da criança, que para melhor 
observar as crianças, recorre a grelhas de observação sistematizadas, permitem uma 
análise mais rigorosa do desenvolvimento da criança. Esta observação, aliada à 
colaboração da família que, de forma corresponsável, partilha no livro de registo 
individual da criança o seu dia-a-dia, permite a deteção precoce de situações 
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potencialmente preocupantes, nomeadamente a causa - efeito de alguns 
comportamentos. 

Caso se verifiquem sinais de alerta procuram-se estabelecer estratégias com a família 
de forma a ultrapassa-los. Caso não sejam removidos tais sinais, ou se a gravidade da 
situação assim o exigir, é solicitada, pela equipa técnica, consulta de desenvolvimento 
que orientará o trabalho com a criança. 

Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar: a intervenção 
em creche procura proporcionar diversas experiências às crianças, baseando-se no 
respeito pela criança como ser humano único e individual, com interesses, 
curiosidades e necessidades. É através destas premissas que se procura proporcionar 
um desenvolvimento pleno e individual, que contudo, nunca poderá ser feito sem o 
estreito envolvimento e participação das famílias das crianças. É sempre pensando 
nesta díade família-criança, que o trabalho na creche decorre. 
Os colaboradores são um modelo de interação positiva para as crianças de quem 
cuidam: 

 Modelam os comportamentos desejáveis no relacionamento das crianças com 
os seus pares, com outros adultos ou com outras crianças mais novas (ex.: são 
meigos e afetuosos, explicam o que vão fazer em cada ação (ex.: vamos limpar o 
nariz, vamos mudar a fralda…), mantêm contactos corporais suaves, respeitando o 
espaço individual de cada criança, ajudam as crianças a relacionarem-se com um 
bebé); 
 Partilham com as crianças emoções positivas (ex.: de prazer, de satisfação) e a 
sua progressiva aquisição de independência e de competências; 

 Exemplificam os comportamentos que se esperam delas (ex.: todos participam 
na arrumação de brinquedos); 

 Encorajam os esforços das crianças na resolução de problemas, motivando-as 
a procurar reconhecer e a lidar com comportamentos inadequados / inapropriados, 
discutindo formas de ultrapassar conflitos e a comportarem-se de forma adequada 
face a cada situação (ex.: sorriem e falam para as crianças que reparam noutras; 
elogiam as crianças por optarem por um brinquedo e não aquele que estava a ser 
usado por outra criança); 

 Ajudam as crianças a resolver os conflitos com as outras crianças, 
possibilitando -lhes espaço, reuniões de grupo, para falarem dos seus sentimentos e 
encontrarem as suas próprias soluções; 

 Encaram o comportamento desafiador de cada criança como normal e parte do 
seu desenvolvimento, utilizando uma abordagem objetiva que permite o suporte da 
criança, por isso: 

 Elucidam os comportamentos que se esperam delas, 
 Falam de forma calma, serena e firme, 
 Falam de forma firme e séria mas sem se exaltar ou gritar, 
 Não entram em discussões com a criança, nem “pregam 

sermão”. 
 Todas estas estratégias são apresentadas aos pais e estes são 

motivados a praticá-las quando tal não acontece. 
 

 
 
 
 
 



    
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2015 

 
Assembleia Geral de 8 de março 2016 

 

Página 16 de 16 

 

Conclusão: 

Da análise ao ano de 2015 conclui-se que a VIDA PLENA enquanto organização da 
economia social reafirmou o trabalho que desenvolve na prestação dos seus serviços, 
apostando na qualificação dos seus recursos humanos, na profissionalização da sua 
gestão e no envolvimento das partes interessadas. 
Assumiu ao longo do ano de 2015 ativamente três pilares de orientação: económico, 
ambiental e social. Ao nível económico procurou assegurar a sustentabilidade das 
suas contas o que não foi possível, ao nível ambiental e por forma a contribui para a 
sustentabilidade do planeta/comunidade manteve um papel ativo nas parcerias com 
quem articula, ao nível social procurou um equilíbrio entre as partes envolvidas na 
intervenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Direção 

Vítor António da Costa Cordeiro Gonçalves – Presidente 

________________________________________________________ 

José Vieira Santos- Vice-presidente 

________________________________________________________ 

Ana Maria Fernandes Esperança – Secretária 

________________________________________________________ 

Isabel Maria Gaspar Figueira – Tesoureira 

________________________________________________________ 

José Mota Mendes Ferreiro – Vogal 

________________________________________________________ 


