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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento pretende descrever a atividade da RUMO À VIDA – RAV
desenvolvida no exercício de 2017.
A RAV tem as seguintes valências:
▪ Ensino Especial com licenciamento para 48 alunos e Contrato de Cooperação com
o Ministério da Educação.
▪ Centro de Atividades Ocupacionais – CAO, com licenciamento para 30 utentes,
tendo Protocolo pela Segurança Social para 15 utentes.

A RAV tem como Visão:
Desenvolver a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência na vida social ativa.

Como Missão:
Ensinar e proporcionar uma educação especial diferenciada para potenciar o máximo
desenvolvimento da autonomia e das competências académicas e sociais, considerando
as especificidades de cada aluno, em articulação com as Famílias, conduzindo à sua
melhor integração na sociedade.
E como Valores:
 - Compromisso de toda a equipa, com o desenvolvimento, equilíbrio e integração
dos nossos alunos.
 - Autonomia, como objetivo maior do plano individual de desenvolvimento de
cada aluno.
 - Experiência, fundamentada nos anos de serviços prestados e na coesão das
equipas técnicas e de gestão.
 - Confiança e Excelência são a base do nosso trabalho e também um caminho
para a Sustentabilidade.
 - Solidariedade que incentivamos e sentimos como reciproca por parte da
sociedade.
 - Acreditar que é possível e está ao nosso alcance contribuir para o crescimento e
felicidade de cada ser humano e fazer melhor a cada dia que passa.
 - Respeito, pela individualidade de cada um.
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2.

ORGANIGRAMA

RAV
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1.

ENSINO
Atividades

2016/2017

Atividades Ensino

Número aulas (H) – Atividades académicas
funcionais

Atividades Académicas
Funcionais de acordo com
PEI de cada aluno
Ateliers de artes e
tecelagem
Educação Física e natação
adaptada
Atividades da Vida Diária
Terapias

Número de sessões de atividades desportivas
(ginástica + natação) por aluno

90

Número de sessões de psicologia, por aluno

40

Número de sessões de terapia da fala, por aluno

40

Número de sessões de terapia ocupacional, por
aluno

20

Numero de sessões de Terapias assistidas com
animais por aluno

12

Ateliers de Artes e tecelagem, por aluno

80

Número de saídas de autonomização, por aluno

23

600
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2.2.

CAO
Atividades

2016/2017

Número de sessões de culinária, por
aluno

45

Número de sessões de jardinagem,
por aluno

15

Número de sessões de Lavandaria, por
aluno

45

Ateliers de Artes e tecelagem, por
aluno

80

Número de saídas de autonomização,
por aluno

30

Terapias assistidas por animais

12

Número de sessões de atividades
desportivas (ginástica + natação) por
aluno

90

Número de sessões de sistematização
e síntese por aluno

90

Número de sessões de psicologia, por
aluno

45

Atividades CAO
Atividades de Autonomização:
Lavandaria; Culinária e Jardinagem
Atividades de Sistematização e
Síntese
Ateliers de artes e tecelagem
Educação Física e natação adaptada
Terapias
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O nosso Plano de Atividades prima pela interação, enriquecimento e autonomização dos
nossos alunos. No ano de 2016/2017 foram realizadas 56 visitas de estudo e saídas de
autonomização.
Também neste período as atividades de culinária e lavandaria ganharam um maior rigor
e sistematização, com vista à concretização das atividades socialmente úteis e
desenvolvimento de competências de forma sustentável.

Equipa Multidisciplinar
Coordenadora
Professoras de Ensino Especial
Professora de Artes e expressão plástica
Psicóloga
Terapeuta da Fala
Terapeuta Ocupacional
Técnico de Serviço Social
Professores de Educação Física e
Natação adaptada
Auxiliares de Ação educativa e
Monitores de CAO
Assistente Social

A nível institucional as restantes ações tiveram como objetivo a sua divulgação,
angariação de facilitadores e de receitas e das quais destacamos as seguintes:
o
o
o
o
o
o
o

Candidatura ao prémio BPI Solidário;
Candidatura INR;
Candidatura António Manuel da Mota;
Candidatura Missão Sorriso;
Jantar Solidário;
Vendas de Natal;
Angariação de sócios foi de 34, atingindo o número de 168 sócios ativos.

Durante o ano de 2017 foi apresentada candidatura ao Procoop – Segurança Social para
o alargamento, extensão do protocolo para mais 5 vagas para dar resposta às listas de
espera e equilíbrio financeiro.
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3. INVESTIMENTOS
O investimento no ano de 2017 foi de 32.504,27€, do qual realçamos a aquisição de uma
carrinha de nove lugares a aquisição de uma mufla respetivas obras para a sua instalação
todos patrocinados por mecenas.

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Conforme consta de documento Anexo - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - o Balanço
evidencia saldo positivo em bancos que ascende a 63.841,07€.
Os Fundos Patrimoniais positivos de 87.006,46€.
Na Demostração de Resultados há a realçar:
Rendimentos – Proveitos do exercício no total 256.643€, destacamos:
- Prestação de Serviços (Ensino e CAO)
33.352€
- Quotas dos associados
2.570€
- Donativos
30.637€
- Subsídios Estado e Out Entidades
183.221€

Gastos incorridos do exercício no total 258.940€, destacamos:
- Gastos com Pessoal:
175.076€
- Fornecimentos e Serviços Externos:
71.607€
- Depreciação equipamentos
11.248€

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Proposta:
Para o resultado líquido do exercício, negativo de 2.296,77euros, propomos a seguinte
aplicação:
Para Resultados Transitados o valor de 2.296,77€ (dois mil duzentos e noventa e seis
euros e setenta e sete cêntimos).
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6. EXPECTATIVAS FUTURAS
Continuar a divulgar o trabalho desenvolvido na valência de ensino junto das escolas e
da DGeste, mostrando a disponibilidade para acolher mais alunos. Continuar a insistir na
proposta já apresentada anteriormente, para uma parceria com agrupamentos com vista
à sua integração em algumas atividades.
Prosseguir no pedido e sensibilização para a necessidade de extensão do acordo de
cooperação da Segurança Social para os alunos que estão a terminar a fase de ensino.
Apresentar candidatura no âmbito do Portugal 2020 para a requalificação do chão das
salas e do espaço desportivo no recreio da RAV.
Apresentar candidatura à CM de Matosinhos para de equipamentos, expansão e sistema
de rega para a horta.
Esperamos também que através do programa Portugal 2020, se consigam realizar acções
de formação para utentes, familiares, colaboradores e todos os interessados na
problemática da capacitação.
Com vista à angariação de fundos absolutamente necessários e de novos sócios
pretendemos realizar, no mínimo as seguintes ações de sensibilização e de divulgação da
nossa Associação ao longo do ano de 2018:
▪ Vendas solidárias
▪ Evento de Danças
▪ Churrascada
▪ Feira de Natal
▪ Jantar Solidário
▪ Seminários
▪ Tertúlias
Faz também parte dos objetivos para 2018 a continuação do estabelecimento de
parcerias, o contínuo envolvimento da sociedade civil e ainda a Participação no Class de
Matosinhos e Coletividades do Agrupamento de Freguesias SMI e SHR.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2017 foi o ano da consolidação das atividades desenvolvidas no Centro de
Atividades Ocupacionais - CAO - com a aposta focada nas três principais áreas de
atuação que são: Lavandaria; Culinária e Horta Pedagógica.
Com os recursos disponíveis, sempre numa ótica da gestão de aproveitamento do que
existe e reciclagem, foram definidas as prioridades que ajustam as atividades possíveis
de serem desenvolvidas em cada área.
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Temos já a atividade de Culinária a ser desenvolvida na Copa/oficina que pretendemos
ver melhorada e otimizada, e para a qual apresentamos um projeto na Missão Sorriso.
Para a Lavandaria foi também elaborado um projeto, desta vez ao BPI Capacitar, que
recebeu uma menção honrosa e um donativo que nos permitirá durante o primeiro
trimestre redefinir a atividade e plano de capacitação dos utentes. Esta será também
uma atividade socialmente útil, sendo espetável que traga ganhos para a instituição,
utentes e sociedade.
Na Horta Pedagógica, a atividade desenvolvida tem sido ao nível do conhecimento da
atividade, regras, sistematização de pequenas tarefas e familiarização comos
instrumentos disponíveis. Pretendemos em 2018 avançar com projetos que permitam a
requalificação e munir esta área dos recursos necessários que permitam potenciação das
atividades desenvolvidas no âmbito das socialmente úteis.
Ao nível do Ensino a situação é mais estável, não só graças ao longo caminho percorrido
pela equipa multidisciplinar, mas também pela menor necessidade de investimento em
recursos materiais. Nesta valência necessitamos de melhorar a divulgação do bom
trabalho realizado de modo a que dele possam usufruir mais alunos que necessitam.
Temos vivido anos desafiantes de aprendizagem, crescimento e aperfeiçoamento,
apenas possível com uma equipa muito profissional, focada, empenhada, conhecedora
do caminho a percorrer, mas sobretudo apaixonada e comprometida com a Visão da
RAV.
O trabalho desenvolvido tem-nos permitido afirmar que o nosso sonho de integração e
autonomização faz sentido e é possível!
Somos agradecidos a todos aqueles que têm contribuído para o sucesso da RAV e
queremos continuar a honrar o compromisso por nós assumido desde o primeiro
momento com os nossos alunos/utentes e suas famílias.
A todos o nosso Muito Obrigada!
Matosinhos, 23 de Fevereiro de 2018
A DIRECÇÃO,
Anabela Mota dos Santos Gonçalves
Graciosa Maria Oliveira Ferreira
Teresa Maria de Oliveira Sousa
Irene Maria Baptista Mafra Barreira
Aldina da Costa Rocha de Oliveira
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