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Intervenção Precoce 
Piquenique de Convívio entre Famílias e Equipa de Intervenção Precoce; Reunião com famílias 

para avaliação dos objetivos 

S. Educativo 
Avaliação dos alunos e reuniões com Encarregados de Educação | Atividades Livres (ATL) + Apoios 

terapêuticos 

Formação e Emprego Avaliação do 1º semestre e reunião de Pais | Passeio final de ano – Fábrica dos Pastéis de Belém 

CAO (QNSR) 
Colónia de Férias na Tocha | Monitorização e avaliação semestral do Plano de Ação | Avaliação e 

monitorização de PDI’s 

CAO Aristides Graça  

Áreas Residenciais  
Colónia de Férias na Tocha | Atividade aquática na Ribeira de Santarém | Festival do Arroz Doce 

em Vale de Figueira | Monitorização e avaliação semestral do Plano de Ação e PDI’s 

Outros | Projetos | 
CATEL 

Colaboração no "Movimento 1 euro", esta iniciativa nasceu em Janeiro de 2011 

Elaboração de candidaturas aos programas BPI Capacitar e Prémio Manuel António da Mota, Edições de 
2014. 

Continuação das atividades no âmbito das candidaturas ao Programa de Financiamento do INR, IP de 2014. 
Continuação da cooperação com o ISLA de Santarém e Escola Superior de Saúde de Leiria ao nível do 
acompanhamento de estagiários de várias áreas do saber e análise da possibilidadade de alargamento da 

parceria noutras iniciativas. 
Continuação das atividades do Projecto "Espaço de apoio à família inclusivo", financiado pelo PRODER 

CLDS+: Visita de acompanhamento ao projeto | Abertura do espaço Centro de Recursos do CLDS+ | Inicio da 
formação para Organizações de Economia Social sobre gestão de projetos e sustentabilidade | Reunião com 
Famílias do eixo 2, abertura do espaço trocas na Rib.ª de Santarém 

Participação no Concurso de Eficiência Energética, uma organização do CRPG e IBERDROLA 
Duas visitas à Quinta Pedagógica da Bica no dia 9 e 10 respetivamente: Clube dos Infantes de 

Almeirim, 15 jovens com as seguintes atividades: Confeção do pão, transplantação de flores, percurso pelas 
hortas, visita aos animais | Projecto Casa das Artes de Azinhaga, 16 jovens com as seguintes atividades: 

Atelier do chá , fazer um canteiro de flores e visita às hortas.  


