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Relatório e Contas do Exercício do ano de 2021, 
 
 
 
 
Este documento apresenta o Relatório de Atividades e Contas do exercício do 
ano de 2021 da Associação Os Salineiros – Associação Aveirense para a 
Educação Ativa. 
 
 
 
 
 
ESTIMADOS ASSOCIADOS, 
 
A Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente 
Relatório de Atividades e Contas do ano de 2021, documento este que nos 
termos da alínea b), do artigo 25º dos Estatutos da Associação Os Salineiros é  
Acompanhado a final pelo Parecer do Conselho Fiscal. 
 
 
Tem como principal objetivo a demonstração das atividades realizadas e as 
contas do exercício do ano de 2021. 
 
 
Para o cumprimento das respetivas obrigações legais, os nossos serviços de 
contabilidade elaboraram o Balanço, a Demonstração de resultados e o 
Relatório relativamente ao exercício de 2021 até 31.12.2021. 
 
 
A redação final destes documentos foi submetida à aprovação da Direção, ao 
Conselho Fiscal para análise e emissão do seu parecer e posterior apresentação 
e aprovação da Assembleia Geral perante todos os associados. 
 
 
Assim, vem a Direção da Associação Os Salineiros – Associação Aveirense para 
a Educação Ativa, nos termos da alínea b) do artigo 25º dos seus Estatutos 
apresentar aos seus associados o relatório de atividades e contas referentes ao 
exercício de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Relatório de atividades: 

 
 
O ano de 2021 foi um ano difícil marcado pela pandemia Covid -19, que 
teve repercussão no normal funcionamento da nossa Instituição, bem como 
da respetiva faturação, uma vez que por determinação legislativa viu a sua 
atividade suspensa durante parte do mês de Janeiro, Fevereiro e metade 
do mês de Março de 2021. Mais uma vez, e à semelhança do ano de 2019, 
durante o período de suspensão de atividades a Instituição, através das 
suas Educadoras, manteve o contacto regular com as crianças de forma a 
preservar os laços e manter a motivação. 
 
Fora do referido período, a Instituição manteve o funcionamento regular da 
resposta social de creche para a lotação máxima atribuída de 33 crianças 
e o funcionamento regular da resposta social do pré-escolar para a lotação 
máxima atribuída de 25 crianças. Durante todo o ano de 2021 tivemos lista 
de espera em todas as salas da resposta social de creche. 

 
Procedeu-se à entrega dos dados anuais obrigatórios na Segurança Social 
em Janeiro de 2021, contendo o preçário em vigor, o mapa estatístico dos 
utentes, a relação do pessoal existente no estabelecimento e a declaração 
de não incompatibilidade. 
 
Procedemos à contratação de uma funcionária na categoria de Ajudante 
de Ação Educativa. 
 
Requeremos novamente junto do Instituto da Segurança Social a 
comparticipação complementar por horário de funcionamento da creche 
superior a 11 horas diárias, que foi deferido. 
 
Em Março de 2021 candidatamos a Associação ao Programa Municipal de 
Apoio às Associações 2021, o qual veio deferido, tendo a Câmara Municipal 
de Aveiro através da medida – Apoio ao Investimento - apoiado a 
reabilitação do pavimento exterior do recreio da Associação com o valor 
de 3.000,00€. 
 
Para além do acima referido, no ano de 2021 foram ainda realizadas as 
seguintes atividades pedagógicas:  

 
 
 

 
DATA TEMA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 

Janeiro 
 

Reis 
Magos 

- Relembrar tradições; 
- Vivenciar o Dia de Reis; 

- Construção de 
uma coroa dos 
reis; 
- Participação na 
culinária: bolo 
rei; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 



 
 
 

- Cantar as 
Janeiras; 
- História por 
imagens “Os Reis 
Magos” 

- Equipa 
Educativa; 

- Comunidade 
educativa; 

 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro 

Amigos - Reconhecer a importância das 
relações afetivas, exprimindo 
sentimentos e emoções; 
- Sensibilizar as crianças para os 
afetos e amizade; 

- Comemoração 
do dia da 
amizade; 
- Elaboração de 
cartões para os 
amigos; 
- Realização de 
jogos com o 
nome e a 
fotografia dos 
amigos; 
- Visita ao “Lugar 
dos Afetos” 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Carnaval - Promover vivências típicas do 
Carnaval; 

- Realização do 
baile de 
máscaras e 
desfile de 
Carnaval; 
- Elaboração de 
trabalhos 
alusivos ao 
Carnaval 
- Elaboração de 
máscaras; 
- Construção de 
palhaços com 
material de 
desperdício; 
- Decoração da 
sala e da escola 
para o Carnaval; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

- Comunidade 
educativa; 
- Família; 

 

Dia do 
Pai 

- Valorizar os laços afetivos 
familiares; 
- Descobrir a importância dos 
vários elementos da família; 
- Incentivar a criança a ter um 
maior conhecimento do pai; 
- Envolver os pais nas atividades 
da escola; 
 

- Abordagem ao 
Dia do Pai com 
respetiva 
entrega da 
prenda e postal; 
 
- Elaboração da 
prenda e do 
postal para o pai; 
 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

- Pai; 

Primave
ra 

- Estimular a observação das 
transformações da natureza, seja 
em contacto direto ou através de 
imagens; 

- Construção de 
um álbum com 
as flores e 
nomes;  

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 

- Elaboração de 
trabalhos de 
expressão 
plástica alusivos 
à primavera; 
- Descrição das 
transformações 
que ocorrem na 
natureza 
durante a 
Primavera; 
- Canção “A 
Primavera” 
- Exploração 
sensorial “À 
descoberta da 
Primavera”  

Humanos: 
- Equipa 

Educativa; 
 

Teatro - Utilizar a expressão corporal e o 
desenvolvimento da capacidade 
simbólica e imaginativa; 
- Fomentar o gosto por mimar 
histórias; 
- Assistir e compreender 
dramatizações; 
- Inventar, criar e improvisar 
situações; 

- Realização de 
jogos simbólicos; 
- Elaboração de 
adereços para 
um teatro; 
- Representação 
de uma história; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livro - Estimular a imaginação 
despertando o gosto pela leitura; 
- Criar momentos de afeto e 
interação com os livros; 
- Recontar histórias; 
- Explorar diferentes materiais de 
leitura; 
- Compreender a importância do 
livro como fonte de informação e 
conhecimento; 
- Identificar os elementos que 
produzem os livros: 
autores/ilustradores/editores; 
- Conhecer espaços onde se 
vendem (livrarias) e onde se 
emprestam livros (biblioteca); 

- Exploração de 
diferentes 
suportes de 
leitura; 
- Organização/ 
Dinamização de 
uma biblioteca; 
- Construção de 
um livro 
partilhado – que 
passe por todas 
as famílias; 
- Visita à 
biblioteca para 
ouvir uma 
história; 
 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

Atividad
e Física 

- Reconhecer a importância do 
exercício físico para a saúde; 
- Conhecer diferentes práticas 
desportivas; 

- Diálogo sobre a 
importância do 
exercício físico; 
- Participação 
em diferentes 
jogos 
(basquetebol, 

Materiais: 
- Materiais 

desportivos; 
 

Humanos: 
- Equipa 

Educativa; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 

futebol, andebol 
e vólei); 

Saúde - Dialogar sobre as partes do corpo 
humano e órgãos; 
- Dialogar em grupo sobre as 
características individuais e regras 
de saúde; 
- Aplicar normas básicas de 
higiene; 

- Visita à clínica 
da comunidade; 
- Conversa com 
um médico ou 
enfermeiro 
sobre questões 
relacionadas 
com saúde; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

Páscoa - Fomentar o gosto pela cultura e 
pelas tradições da Páscoa; 

- História “D. 
Galinha e os ovos 
da páscoa” 
- Decoração da 
Escolinha; 
- Elaboração de 
trabalhos de 
expressão 
plástica alusivos 
à páscoa; 
- Realização de 
uma caça aos 
ovos; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

Dança - Executar diferentes movimentos 
ao som de ritmos distintos; 
- Dançar músicas de tradições e 
culturas diferentes; 

- Exploração de 
diferentes tipos 
de dança através 
da 
experimentação; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

- Professora da 
Atividade da 

Dança; 
 
 
 
 

 
Maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia da 
Mãe 

- Valorizar os laços afetivos 
familiares; 
- Descobrir a importância dos 
vários elementos da família; 
- Incentivar a criança a ter um 
maior conhecimento da mãe; 
- Envolver os pais nas atividades 
da escola; 

- Abordagem ao 
Dia da Mãe com 
respetiva 
entrega da 
prenda e postal; 
- Elaboração da 
prenda e do 
postal para a 
mãe; 
 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa; 

- Mãe; 

Família - Conhecer e identificar graus de 
parentesco; 
- Identificar e nomear os 
elementos da família; 
- Reconhecer a importância das 
relações afetivas, exprimindo 
sentimentos e emoções; 

- Dia aberto à 
família para 
dinamização de 
atividades – 
Festa da Família; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 



 
 
 

Maio 

- Envolver as famílias nas 
atividades da Escolinha; 

- Decoração da 
sala para receber 
a Família; 
- Confeção de 
um bolo para 
receber a 
família;  

- Equipa 
Educativa; 
- Família; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dia 
Mundial 

da 
Criança 

- Proporcionar à criança 
momentos de convívio, alegria e 
prazer; 
 

- Atividades e 
Almoço no 
exterior; 
- Elaboração da 
t-shirt para o dia 
da criança; 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 
- Tintas e t-

shirt; 
 

Humanos: 
- Equipa 

Educativa; 
Família; 

Ambient
e 

- Sensibilizar as crianças e a 
comunidade educativa para o 
cuidado a ter com o meio 
ambiente; 
 

- Confeção de 
cartazes de 
sensibilização 
dos cuidados a 
ter com o meio 
ambiente 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 

Humanos: 
- Equipa 

Educativa; 
- Comunidade 

Educativa; 
Verão - Promover a aquisição temporal 

associada às próprias vivências; 
- Sensibilizar as crianças para a 
transformação na natureza; 
- Promover o contacto da criança 
com diferentes materiais. 

- Recolha de 
elementos da 
natureza (saída 
ao meio local 
para observação 
e recolha de 
materiais da 
Natureza); 
- Exploração do 
vestuário da 
época; 
- Elaboração de 
trabalhos de 
expressão 
plástica alusivos 
ao Verão; 
- Canção “O 
Verão”; 
- Exploração 
Sensorial “À 
descoberta do 
Verão” 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscina/
Areia 

- Demonstrar curiosidade e 
interesse pelo espaço exterior; 
- Reconhecer e identificar 
diferentes locais no exterior: 
praia, campo, cidade, …; 
- Promover o contacto com 
características da praia: 
bandeiras, animais marinhos, 
água salgada do mar, …  

- Dinâmicas no 
espaço exterior 
(água e areia); 
- Passeio à praia; 
- Exploração da 
cor das 
bandeiras e o 
seu significado; 
- Contagem de 
conchas; 
- Exploração do 
nome dos 
animais 
marinhos; 

Materiais: 
- Piscina, caixa 

de areia, 
materiais de 

exterior. 
 

Humanos: 
- Equipa 

Educativa. 

Jogos 
Tradicio

nais 

- Participar nos jogos tradicionais. - Participação 
em diversos 
jogos 
tradicionais: 
macaca, 1,2,3 
macaquinho de 
chinês,  

Materiais: 
- Jogos 

Tradicionais; 
 

Humanos: 
- Equipa 

Educativa. 
 
 

Agosto 

Semana
s 

Temátic
as 

- Participar nas diferentes 
dinâmicas organizadas segundo os 
interesses das crianças que 
estiverem durante o mês de 
Agosto. 

- Dinâmicas em 
grupo na sala do 
capitão 
(polivalente) e 
no espaço 
exterior. 

Materiais: 
- Materiais de 
desperdício e 
de desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa 
Educativa. 

 
 
 

DATA TEMA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integração/ 
Adaptação 

das crianças  

- Promover a 
integração/ 
(re)adaptação das 
crianças à 
Instituição; 
- Proporcionar um 
ambiente que 
permita às crianças 
sentirem-se seguras; 
- Promover o 
desenvolvimento de 
relações 
interpessoais 
favorecendo a 
criação de vínculos 
afetivos entre 
crianças e adultos e 
entre pares; 

- Jogos de 
socialização/ 
interação; 
- Exploração dos 
materiais da sala; 
- Jogos de 
orientação espacial 
((Re)conhecimento 
do espaço físico da 
sala e da escola); 
- Atividades de 
sequência lógica e 
exploração de 
imagens (rotinas do 
dia-a-dia); 
- Participação na 
decoração e 
organização dos 

Materiais: 
- Material 

existente na sala; 
- Material de 

Desgaste; 
 

Humanos: 
- Equipa Educativa; 

- Família; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Progredir nas 
habilidades de 
integração, 
comunicação e 
participação; 
- Fomentar o 
desenvolvimento de 
atitudes de 
autoestima e 
autoconfiança, bem 
como o respeito pelo 
outro; 
- Facilitar a aquisição 
de hábitos de 
cooperação, 
arrumação, 
organização, 
autonomia e 
responsabilidade; 
- Promover a 
colaboração e 
articulação entre 
família, escola e 
comunidade; 
- Incentivar o 
desenvolvimento de 
relações positivas 
com a família 
atendendo às suas 
necessidades e 
dúvidas; 

cantinhos, quadros 
e placards; 
- Sensibilização e 
acompanhamento 
na arrumação, 
limpeza e 
conservação do 
material; 
- Registo de gostos e 
preferências; 
- Negociação das 
regras da sala; 

Reunião de 
Pais 

 

- Apresentar a 
equipa da sala; 
- Apresentar o 
Projeto pedagógico 
de escola e o plano 
anual de atividades; 
- Apresentar o 
projeto pedagógico 
de sala e as 
programações de 
cada grupo; 
- Apresentar a rotina 
diária de cada sala; 
- Dar a conhecer os 
objetivos dos 
cantinhos e dos 
quadros; 
- Incentivar a 
interação/parceria 
entre escola e 
família; 

- Assuntos 
referentes à escola 
e à sala; 
- Informações sobre 
as atividades extra-
curriculares; 
- Outros assuntos de 
interesse; 
- Momento de 
descontração; 

Materiais: 
- Espaço da sala, 
polivalente ou 

exterior; 
 

Humanos: 
- Equipa Educativa; 

- Família; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 

- Favorecer a troca 
de informações, 
promovendo uma 
relação de confiança 
e cooperação de 
agentes educativos 
de forma a melhorar 
a dinâmica de escola 
e sala; 

Outono - Promover vivências 
de Outono; 
- Reconhecer 
algumas 
modificações da 
Natureza com a 
chegada do Outono;  
- Identificar e 
nomear elementos 
da natureza; 
- Conhecer e 
identificar frutos de 
outono através dos 
diferentes sentidos; 
- Reconhecer 
atividades que se 
realizam no Outono; 
- Conhecer e 
identificar tradições; 
 

- Recolha de 
elementos da 
natureza (saída ao 
meio local para 
observação e 
recolha de materiais 
da Natureza); 
- Vivência de 
atividades outonais: 
desfolhada, 
vindimas, ...; 
- Elaboração de 
trabalhos de 
expressão plástica 
com a utilização de 
materiais da 
natureza; 
- Recolha de frutos 
do Outono, 
nomeação e prova. 
Confeção de 
marmelada e 
compotas da época; 
- Caixa dos sentidos 
do Outono 
(exploração tátil) 
- Exploração do 
vestuário da época; 
- História das 4 
Estações do Ano: O 
Outono 
- Pintura “As Cores 
do Outono” 

Materiais: 
- Espaço Exterior; 

- Materiais de 
desperdício e de 

desgaste; 
 

Humanos: 
- Intervenientes 

educativos; 

 
 
 
 

Outubro 
 

 
 
 
 

Música - Vivenciar o Dia 
Mundial da Música; 
- Desenvolver a 
capacidade auditiva; 
- Movimentar-se ao 
som da música; 
- Conhecer alguns 
instrumentos 
musicais; 

- Exploração de 
instrumentos 
musicais; 
- Exploração de 
imagens de alguns 
músicos 
importantes; 
- Audição de 
diferentes tipos de 
música e 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

- Instrumentos 
musicais; 

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 
- Músicos; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro 
 

coreografia com 
gestos; 
- Construção de 
instrumentos 
musicais com 
materiais de 
desperdício; 

Animais - Reconhecer as 
características dos 
animais: onde vivem, 
o que comem, como 
se deslocam, o que 
nos fornecem, como 
nascem e que som 
produzem; 
- Promover o 
contacto com 
animais; 

- Imitação da 
deslocação de 
diferentes animais; 
- Elaboração de 
animais com 
materiais de 
desperdício; 
- Participação em 
atividades de 
movimento, por 
exemplo, O Rato e o 
Gato, Cangurus aos 
saltos 
- Exposição 
fotográfica “Os 
Nossos Animais de 
Estimação” 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 
- Família; 
- Animais 

domésticos; 

Alimentação 
 

- Identificar hábitos 
de uma alimentação 
saudável; 
- Identificar 
alimentos mais e 
menos saudáveis; 
- Explorar alimentos 
respeitantes aos 
diferentes grupos da 
roda dos alimentos; 
- Conhecer e aplicar 
conhecimentos 
corretos à mesa; 
- Identificar as 
diferentes refeições 
do dia; 
 

- Teatro de 
fantoches dos 
alimentos; 
- Canção “Os 
alimentos”; 
- História “A menino 
que não gostava de 
sopa” 
- Modelagem de 
plasticina “Comida 
divertida” 
- Decoração de 
elementos para 
placard do 
refeitório 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

- Biombo e 
fantoches feitos 
de material de 
desperdício; 

 
 

Humanos: 
- Equipa Educativa; 

Aniversário 
da Escolinha 

- Comemorar o 
aniversário da 
Escolinha; 

- Culinária “Bolo 
para a festa”; 
- Decorações para a 
festa; 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

- Ingredientes para 
o bolo; 

Humanos: 
- Equipa Educativa; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magusto - Reviver a tradição 
de São Martinho, de 
forma lúdica; 
- Conhecer a lenda 
de São Martinho; 
- Fomentar o valor 
da partilha através 
da lenda; 
- Mostrar interesse 
pelas tradições 
culturais; 

- Teatro de sombras 
chinesas “A Lenda 
de S. Martinho” 
- Exploração da 
história do S. 
Martinho: 
ordenação de 
imagens da lenda; 
- Confeção do 
cartucho para as 
castanhas; 
- Magusto; 

Materiais: 
- Materiais  

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 

Dia Nacional 
do Pijama 

- Comemorar o Dia 
Nacional do Pijama; 
- Sensibilizar para a 
importância da 
família; 
- Angariar fundos 
para ajudar crianças 
mais desfavorecidas; 
- Proporcionar uma 
atividade lúdica, 
educativa e solidária, 
entre as crianças e a 
Escola, onde reine a 
fantasia, a diversão e 
a surpresa; 
 

- Colaboração das 
famílias nas 
atividades do Dia 
Nacional do Pijama; 
- Participação no Dia 
Nacional do Pijama 
com a colaboração 
dos “Mundos de 
Vida”; 

Materiais: 
- Material cedido 
pelo “Mundos de 

Vida”; 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal - Promover vivências 
natalícias; 
- Identificar o Natal 
como festa de 
fraternidade e 
incentivar o espírito 
de amizade e 
solidariedade; 
- Fomentar o 
respeito pelos 
costumes e tradições 
de Natal; 

- Decoração da sala 
e da Escolinha; 
- Confeção da 
prenda e do postal 
de Natal; 
- Festa de Natal 
realizada pelos 
adultos da 
instituição para as 
crianças; 
- Vivência de 
atividades 
natalícias; 
- Confeção de 
Culinárias de natal. 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 
- Comunidade 

educativa; 
- Família; 

Inverno - Identificar 
elementos 
característicos do 
Inverno; 
- Reconhecer as 
alterações do aspeto 
físico do meio e do 
estado de tempo; 

- Observação do 
tempo e das suas 
modificações, bem 
como do vestuário; 
- Realização de 
experiências com a 
água; 

Materiais: 
- Materiais de 

desperdício e de 
desgaste; 

 
Humanos: 

- Equipa Educativa; 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Relacionar o 
Inverno com os 
hábitos: saúde, 
alimentação e 
vestuário; 

- Diálogos sobre os 
cuidados a ter no 
inverno para nos 
protegermos e 
cuidar da saúde; 
- Exploração da 
estação do ano, 
Inverno; 
- História das 4 
Estações do Ano: O 
Inverno 
- Pintura “As Cores 
do Inverno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Recursos Humanos: 
 

 
Mantiveram-se todos os recursos humanos contratados anteriormente e 
ainda foi contratada uma nova colaboradora para a categoria de 
Ajudante de Ação Educativa, conforme quadro legal obrigatório previsto 
no acordo de cooperação para a resposta social de creche celebrado em 
08 de Julho de 2019 com o Instituto de Segurança Social. 
 
Assim, em 31.12.2021 a Associação Os Salineiros possui no seu quadro os 
seguintes trabalhadores: 
 
a) 3 (três) educadoras de infância; 

b) 6 (seis) ajudantes de ação educativa; 

c) 1 (uma) cozinheira; 

d) 1 (uma) diretora de serviços/auxiliar de serviços gerais. 

 
 
 



 
 
 

C. Serviços Externos:  
 
A Instituição manteve em 2021 os serviços externos contratados 
anteriormente para assegurar a limpeza da Instituição. 
 
Os restantes serviços externos como os serviços de contabilidade, 
serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho, serviço de 
desratização e desbaratização, serviço de fornecimento de matérias 
primas para confeção das refeições de crianças e adultos, seguros de 
acidentes de trabalho dos funcionários e seguro de acidentes pessoais 
das crianças mantiveram-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Elementos Contabilísticos: Segue o Balanço, o Fluxo de Caixa e a 
Demonstração de resultados para o exercício do ano de 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 




































































