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Plano Anual de Atividades 2020
ATIVIDADE
Campanhas de angariação de
fundos

OBJETIVOS
- Recolher donativos em diferentes
eventos para a angariação de
fundos a favor da Instituição.

DATA PREVISTA
Ao longo do ano

DESTINATÁRIOS

ORÇAMENTO

Comunidade

150€

Empresas e a AAPEL

----

Instituições

100€

Contactos formais com empresas
do concelho para projeto
“Apadrinhar a AAPEL”
Realização e manutenção de
protocolos de parcerias com
diferentes instituições

- Estabelecer protocolos de cooperação.

Realização de atividades com fins
terapêuticos

- Promover melhorias na mobilidade
articular, equilíbrio, coordenação e
orientação espacial; melhorias na
concentração e auto-estima.

Ao longo do ano

Clientes do CAO

750€

Quinzena de praia

- Promover a oportunidade da
realização de umas férias balneares
tendo em conta a saúde e bemestar dos Clientes do CAO.

Julho

Clientes do CAO

500€

Intercâmbio entre o CAO da
AAPEL e os Agrupamentos de
Escolas de Arcozelo e António
Feijó.

- Realizar a interação entre os
Centros de Apoio à Aprendizagem e
o CAO da AAPEL.

Ao longo do ano

Alunos do Ensino
Público e Clientes do
CAO.

50€

Publicação de jornal do CAO

- Dar a conhecer o trabalho
desenvolvido pela Associação e

Abril, julho e
dezembro

Comunidade em
geral

250€

Ao longo do ano
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pelo seu CAO.
Elaboração/aprovação do PAA do
CAO

- Promover e desenvolver as
competências sociais, cognitivas e
motoras dos clientes do CAO.

Ao longo do ano

Clientes do CAO

1000

Formação dos técnicos e
funcionários do CAO

- Melhorar e atualizar as competências profissionais dos colaboradores.

Ao longo do ano

Técnicos e
funcionários

150

Plano de Segurança Interno

- Dar cumprimento à legislação
sobre segurança e prevenção.

Uma vez por ano

Clientes, técnicos e
funcionários

-

Jantar/convívio com sócios e
amigos da AAPEL

- Dar a conhecer o
desenvolvido pelo CAO.

Julho

Sócios, familiares e
amigos da AAPEL

500

31 de julho

Clientes, técnicos e
funcionários

trabalho

Candidatura Aviso NORTE 202042-2019-46– Equipamentos
Sociais - Energia Limpa

- Reduzir a despesa com a energia
elétrica através da colocação de
painéis solares fotovoltaicos (1) e
revestimento de paredes em vinil
(2).

Candidatura ao Plano de
Proximidade para Inclusão pela
Arte & Cultura – Per Artem Ponte
de Lima, no âmbito do projeto
Cultura Para Todos

- Promover a aquisição e o
desenvolvimento de competências
básicas, profissionais, sociais e
pessoais, junto de grupos excluídos
ou socialmente desfavorecidos,
através da dinamização de práticas
artísticas e culturais, tendo em vista
a aquisição de capacidades que

Fevereiro

(1) 15664,58€
(2) 2261,39€

Clientes AAPEL,
Centro de Apoio à
Aprendizagem do
Agrupamento de
Escolas de Arcozelo
Centro de Apoio à
Aprendizagem do
Agrupamento de
Escolas de António
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contribuam
para
uma
maior
integração;
- Contribuir ativamente para a eliminação de discriminações, assimetrias económicas, sociais, culturais e
territoriais, através de práticas
artísticas e culturais;
- Contribuir ativamente para o aumento dos sentimentos de pertença
do indivíduo na comunidade através
da promoção da ética social e da
participação cultural e artística,
visando o combate à exclusão
social.

A Direção

Feijó e Santa Casa
da Misericórdia

O Conselho Fiscal

________________________________

________________________________

Elaborado em ____/____/ 2019

Emitido parecer em ____/____/ 2019

Aprovado em reunião da Assembleia Geral em ____/____/ 2019
A Presidente da Assembleia Geral
________________________________
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