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A Associação Encoprof, comemorou no passado dia dois mais um aniversário (o
16º), estivemos para organizar um almoço convívio, mas, o receio e as precauções ainda
bastante necessárias a esta pandemia, fizeram-nos recuar, melhores dias virão. Pensou
então a direção da Encoprof, para de alguma forma assinalar esta data, preparar um
pequeno boletim dando a conhecer a todos os sócios o que nas várias valências se vai
fazendo a nível de atividades e/ou outras notícias.
Esta pandemia veio afetar grandemente a associação, que apenas foi ultrapassada
devido ao esforço da direção em conseguir através de diversas candidaturas,
(enumeradas neste boletim), e das quotas dos sócios que se conseguiu amenizar perdas
monetárias devido à referida pandemia. Foi assim que conseguimos manter todos os
postos de trabalho dos nossos colaboradores.
A Casa do Professor é um projeto que já se arrasta a algum tempo, tem sido um
vai vem de documentação, licenças, projetos, alteração de projetos… mas está no bom
caminho. Estamos a fazer candidaturas para financiamento e avançar com as etapas
finais.
Este espaço, ERPI/SAD para alem de ser um espaço de convívio para todos os
professores, irá possibilitar a estadia de curta duração a professores e/ou familiares dos
mesmos que dela necessitem. Irá haver apoio domiciliário e como tal, pensamos que
também haverá a possibilidade de qualquer socio ir buscar refeições a preço
competitivo.
Relembramos a todos os sócios os protocolos que temos com comércios e serviços
aos quais podem recorrer obtendo descontos. Consultem o nosso site.
Convidem os vossos colegas a fazer parte desta família. Estamos a tentar dar o
nosso melhor para a que a Associação Encoprof, cresça e seja uma referência no nosso
concelho e na região.
Uma vez que estamos próximos da Páscoa, aproveitamos para desejar a todos
uma Santa Páscoa.
A Direção
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O projeto Casa do Professor tem tido um percurso difícil e demorado, devido
a exigências por parte da Segurança Social, apesar do projeto inicial ter sido feito
de acordo com a legislação; ainda assim, foi necessário fazer alterações, o que
levou ao refazer do mesmo
por parte dos arquitetos e
desenhadores. Tudo isto leva
muitos meses entre cada
etapa. Atualmente, ainda
falta terminar o projeto de
segurança, mas estamos já em
fase de candidaturas para
concessão de crédito para que
a obra possa começar. É mais
um longo processo, porque
temos de aguardar a decisão
de uma candidatura, para, em
caso de resposta negativa, se
poder optar por outro
caminho; com calma e
resiliência vamos lá chegar.
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A nossa Associação, tal como muitas outras, teve de tentar sobreviver aos
problemas surgidos com a Covid 19, por imposição superior teve de encerrar
algumas valências e, por conseguinte, baixar os valores pagos pelos utentes
dessas valências. Houve a necessidade de encontrar alternativas que
possibilitassem fazer face às despesas com funcionários e custos de manutenção,
tais como seguros, sistemas de segurança e outros. Aproveitámos os incentivos
promovidos pelo governo e candidatámo-nos a muitos, foi um grande esforço em
termos de trabalho, mas foi assim que conseguimos manter todos os funcionários
da Encoprof, sem haver despedimentos.
Segue uma lista dos programas de apoio a que nos candidatámos, de que
fomos beneficiários, e das candidaturas que estão ainda em análise.

Em 2020:
• Layoff (ISS) - 11.301,54;
• Incentivo à normalização da atividade (IEFP) - 12.700,00;
• Programa Adaptar (ISS) - 2.332,00;

Em 2021:
• Layoff (ISS) - 13.335,85;
• Incentivo à normalização da atividade (IEFP) - 17.290,00;

Estão em análise:
• Programa Apoiar (IAPMEI) - 13.397,48;
• PRR Plano de recuperação e resiliência (ISS) - Casa do Professor - 400.000,00,
dos quais são elegíveis 319.160,00;
• PRR Plano de recuperação e resiliência (ISS) - Infantário - 15.650,00,
comparticipados a 100%. Este valor destina-se a substituir o sistema de
aquecimento central, os eletrodomésticos da cozinha e à reparação do telhado e
da sala dos dois anos (estes dois últimos trabalhos já foram efetuados).
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A Universidade Sénior, teve
nos últimos anos, por força da
COVID 19, um funcionamento
atípico, seguindo as normas que
iam sendo dadas pelo DGS; criámos
um plano de contingência e
preparámos todo o espaço para
acolher professores e alunos dentro
das
normas
de
segurança
aconselhadas. Possibilitámos a
todos os utentes a continuidade das aulas, quando as mesmas passaram a ser
possíveis. Foi sugerido, quando as atividades letivas tiveram de ser
interrompidas, aos professores que quisessem, que as mesmas fossem
ministradas pela Internet, mas houve pouca adesão quer de uns quer de outros.
Os alunos gostam mais das aulas presenciais.
Por força de todas as interrupções, muitos alunos desistiram e ainda
continuam com uma certa relutância em voltar, a quebra da rotina levou a esta
situação.
Este ano letivo, iniciámos as atividades letivas em outubro e ainda
conseguimos levar a cabo um convívio, o Magusto, muito concorrido. Depois de
mais um interregno forçado com o alargamento das férias de Natal, estamos a
pouco e pouco a voltar ao normal; além das aulas, concluímos e apresentámos a
nossa primeira revista, ConTextos, temos de novo o Jogo do Bingo, Workshops,
Visitas de Estudo, Lanche Partilhado… De forma mais simbólica, lembrámos o
Halloween, festejámos o Natal e em fevereiro não esquecemos o Dia de S.
Valentim, “all you need is love”; já em março celebrámos a Poesia e as árvores,
dia 21, e agora relembramos o espírito pascal, sinal de esperança e renovação.
Agradecemos muito a criatividade da nossa decoradora-mor, a nossa
Sandra.
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Estamos a insistir junto da CM, para que que se façam obras de
melhoramento nalgumas instalações do edifício da USE, algumas já estão no bom
caminho para serem executadas; outros melhoramentos, mais ao alcance dos
nossos “carolas” voluntários, também vão avançar, com o apoio da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, como por exemplo, o arranjo dos bancos
do jardim.

Devido aos constrangimentos,
não pudemos fomentar um
convívio, mas partilhámos um bolo
de parabéns no 16º aniversário da
nossa USE, com os votos de
parabéns e de continuar a crescer.
Ainda como informação,
acrescentamos que uma recente
Resolução
de
Conselho
de
Ministros
aprovou
a
Regulamentação das Universidades
Seniores, assim é “reconhecida a
importância das universidades seniores, enquanto organizações da sociedade
civil, que têm como principal objetivo a promoção do envelhecimento ativo e
saudável, através da dinamização regular de um conjunto de atividades
socioculturais, educacionais, de convívio e de lazer. “
Convidem os vossos familiares e amigos mais idosos a integrarem este
espaço de aprendizagem e de convívio saudável que, por vezes, faz esquecer
muitas maleitas que vão aparecendo com a idade.
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Para terminar este pequeno texto, informamos que Emanuel Lemos, depois
de alguns anos a acumular os cargos de Coordenador da Universidade Sénior e
de Vice-Presidente da Associação, devido a imponderáveis pessoais, vai deixar de
ser o coordenador da USE, passando este cargo a ser assegurado por Luís Filipe
Dias Grácio ao qual desejamos bom sucesso. Emanuel Lemos continua, no
entanto, na equipa diretiva da Associação Encoprof.
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Em comemoração do Dia Mundial da Alimentação a sala de Jardim de
Infância foi visitar o Mercado Municipal do Entroncamento... Os nossos meninos
e meninas viram frutas, legumes, pão, queijos, enchidos, bolos e peixe. Lidámos
um pouco com o dinheiro e pagámos as compras para as trazer.
Aprenderam a distinguir frutas de legumes, o que devemos comer todos os
dias e o que só devemos comer algumas vezes. Ouviram histórias diversas,
assistiram a um teatro de fantoches, fizeram sumo de laranja e até comeram
batata doce assada! Foram semanas intensas em sabores e cheiros, no entanto
também tiveram tempo para brincar e muito.

As crianças da sala dos 2 anos levaram os elementos do outono (e outros)
para brincar na rua. Tentamos, cada vez mais, que brinquem com materiais não
estruturados e com objetos do dia a dia, uma vez que ativam a criatividade da
criança, permitindo-lhe dar o uso que quiser a um determinado objeto.
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Na semana comemorativa dos Reis as crianças de 1 e 2 anos puseram mãos
à obra... elaboraram lindas coroas a partir das suas pinturas e fizeram bolos rei
deliciosos!

Nevou na sala de 1 e 2 anos! Que bom explorar as sensações que a neve fria
e fofinha nos dá... brincaram muito e construíram bonecos de neve. Também
fizeram digitinta...
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Ao longo de um ano e meio de existência da CAF (Complemento de Apoio à
Família) da Escola Básica do Bonito temos desenvolvido, em equipa, diferentes
atividades com as nossas crianças proporcionando-lhes experiências em diversas
áreas, como desporto, trabalhos manuais e jogos didáticos.
Aproveitámos ao longo do ano os diferentes dias temáticos e claro as férias
de Natal, Páscoa e Verão para desenvolver ainda mais atividades, pois temos mais
tempo do que durante o ano letivo, em que as atividades estão mais direcionadas
para a ajuda nos trabalhos de casa.
Durante as atividades desenvolvidas, fizemos diversos trabalhos manuais
(máscaras com pasta de papel e diferentes materiais reciclados, entre outros),
jogos em equipa, ateliers de culinária (nos quais se aprende a fazer bolos,
bolachas e batidos saudáveis), houve idas às piscinas nas férias de Verão, jogos
tradicionais e festas temáticas.
Aproveitámos sempre os diferentes dias comemorativos, ao longo do ano,
como o outono, Halloween, Magusto, Natal, Dia de Reis, Carnaval, Páscoa (caça
aos ovos), Primavera, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Criança, Santos Populares e
Festa Final de Ano para proporcionar maior e melhor conhecimento.
Têm sido meses de muito trabalho, mas mantendo o mesmo propósito,
promover atividades diferenciadas, desenvolvendo ao máximo as capacidades de
cada um, privilegiando sempre o saber ser, o saber estar e o saber fazer.
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No passado mês de setembro de 2021 a Encoprof abraçou mais um projeto
na área da Componente de Apoio à Família - CAF - na Escola Básica António
Gedeão.
Neste momento, esta CAF dá apoio a mais de sessenta e quatro famílias,
integrando essencialmente alunos do primeiro ciclo, mas também é dado apoio a
quatro alunos do ensino pré-escolar.
Esta CAF é composta por um grupo de trabalho com duas monitoras e uma
coordenadora.
Este grupo para além de dar apoio na realização dos trabalhos de casa
complementa-o com outras atividades, tornando, assim, o tempo que estes
alunos passam à sua guarda, o mais dinâmico possível, e possibilitando a
adquisição de competências nas mais diversas áreas.

