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Plano de Ação 2021 

 

Introdução 

 

Este Plano de Ação 2021 surge seis meses depois da aprovação em Assembleia Geral do Plano de Ação 2020, 

atrasada pelas circunstâncias conhecidas e então explicadas. É por isso natural que muitas das linhas de ação 

ali elencadas continuem a ter vigência seis meses depois, como à frente se descreverá. É nossa convicção 

que a APINA continua em rumo de estabilização e crescimento, pese a todas as dificuldades e desafios atuais 

(nomeadamente a situação de pandemia prolongada, com as suas limitações ao funcionamento da Escola 

Infantil; o peso da dívida ainda existente, felizmente “amparada” pela entidade parceira Colégio das 

Caldinhas; e a situação de espera quanto à nossa candidatura ao projeto PARES, importante no crescimento 

da escola nos próximos anos). Continua a haver muito que fazer e melhorar, mas a direção geral tomada, já 

começada a traçar pelo órgão de gestão anterior, parece continuar a ser a certa. 

 

Este plano conta, para além da reflexão da Direção, com importantes aportações da equipa de educadoras e 

de assistentes educativas da escola. Incorpora ainda várias das sugestões feitas pelas famílias na avaliação 

do final de ano letivo anterior (verão de 2020), assim como outras que nos têm chegado. É também bom que 

a escola, com maior estabilidade e segurança internas, vá sendo capaz de olhar externamente para o bom 

que se vai fazendo em outras instituições próximas e/ou parceiras, aprendendo das suas boas práticas. O 

caminho de “educar homens e mulheres para e com os outros” faz-se em conjunto, em dinâmica intra e 

interinstitucional, e que esta  possa ser cada vez mais a cultura e a prática da nossa associação. 

 

2. Dinâmica associativa 

 

Vai sendo claro a importância da separação entre as questões associativas da APINA e as questões 

pedagógicas e organizativas da Escola Infantil. Sendo a escola o equipamento social principal da associação, 

é importante perceber como a estrutura associativa pode estar ao serviço da dinâmica escolar, por um 

lado, e como melhor articular a “ligação umbilical” da APINA com a Companhia de Jesus em geral e o 

Colégio das Caldinhas em particular, por outro. É desejo da APINA que o nosso trabalho permaneça 

inspirado pela pedagogia e pela espiritualidade inaciana, como tem estado desde o início. E parece ser 

também desejo do Colégio e da Companhia que esta relação perdure e se fortaleça, sendo bom contar com 

uma escola infantil da rede solidária a funcionar nos espaços e articulada com os serviços centrais (e as outras 

escolas) do Complexo Educativo do Colégio das Caldinhas. 

 

Gostaríamos que o primeiro semestre de 2021 fosse o tempo de repensar toda esta estrutura e ligação, 

num processo participativo com os associados e estas entidades parceiras. Os cuidados face à pandemia não 

ajudam aos encontros presenciais, e há alguma saturação geral pelas “reuniões zoom”. Mas já 

encontraremos a forma de organizar e pôr em marcha este processo de mudança, que provavelmente 

implicará a atualização dos Estatutos da APINA e também do Protocolo e do Contrato de Comodato com o 

Colégio. Se a mudança está ao serviço e ajuda à missão, então vale a pena e é sempre bem-vinda.   

 

3. A Escola Infantil  

 

Cremos serem visíveis as mudanças no funcionamento da Escola no último ano, que como se explicará à 

frente são para continuar. Sem perder nada do carinho pelas crianças e da criatividade da equipa, tem-se 

procurado crescer na organização do trabalho realizado com elas. Tem-se reforçado a relação transparente 
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e de diálogo com os pais, a par com a pronta resposta e eficácia na resolução das questões administrativas. 

Estamos em crer que o aumento do número de crianças na escola resulta também deste cuidado, 

alimentando a confiança das famílias. E tem crescido também o desejo de ter uma APINA e uma escola mais 

abertas e mais inseridas na “comunidade envolvente” (escolas parceiras, entidades tutelares, academia e 

instituições formadoras, até outros equipamentos sociais da zona), até por este ser dinamismo não só de 

enriquecimento institucional mas também de própria sobrevivência das instituições.  

 

A eventual aprovação da candidatura ao programa PARES 2.0, para expansão das instalações da escola e 

obtenção do Acordo de Cooperação com a Seg. Social para as salas de 0 e 1 anos, poderá também marcar o 

próximo ano 2021. O processo foi entregue em janeiro 2020, em outubro corrigimos as questões de 

arquitetura levantadas em sede de análise de projeto, e aguardamos agora a sua desejada aceitação. As 

alterações previstas ainda têm uma dimensão significativa, e obrigariam provavelmente à utilização 

temporária das salas do 1º ciclo do Instituto Nun’Alvres durante algumas semanas, o que já pré-solicitámos 

ao INA e que implica a realização das obras em tempo de verão. Será trabalhoso mas relevante no 

crescimento da escola, a nível de organização de espaços e a nível financeiro.    

 

3.1. Ação educativa 

 

Há que reconhecer que o trabalho educativo, em particular nestas idades mais novas, é complexo e exigente. 

Educar é ajudar a crescer, e na infância, muito mais do que mera “transmissora de conhecimentos”, a 

presença da equipa educativa na vida das crianças tem uma dimensão afetiva e vinculativa muito forte. Ao 

mesmo tempo, esta é fase fundamental do desenvolvimento integral da criança, promovendo competências 

de forma consistente e ajudando a despertar curiosidade e a explorar o mundo nas suas muitas dimensões, 

num processo determinante para o resto das suas vidas.   

 

É desta responsabilidade que nasce o empenho no aprofundamento, atualização e avaliação das práticas 

educativas da escola. A isso têm ajudado as reuniões semanais de educadoras e mensais de assistentes 

educativas, “espaço de partilha e reflexão conjunta” a que toda a equipa se vai habituando e valorizando. A 

par do carinho e da criatividade, tem-se também reforçado a intencionalidade educativa: o que se faz, como 

se faz, porque se faz e se faz assim, etc. A APINA trabalha desde há vários anos em “pedagogia de projeto”, 

na qual as crianças de cada sala vão criando em conjunto o seu próprio percurso anual, animada pela “visão 

inaciana” da formação integral e implicação no mundo. A formalização destes processos (relativos à criança, 

à sala e à escola) é uma prática que também queremos recuperar, pois são não só o registo passado mas 

também base futura de nova reflexão e de produção de novas práticas.   

 

Estamos também já no caminho de tornar mais forte a presença da Pastoral na escola. A isso ajuda o “tema 

(inaciano) do ano”, comum a todas as escolas inacianas de Portugal e Espanha, e do qual se tiram orientações 

para o trabalho diário de sala, e para o ritmo anual e projeto pedagógico de escola. Ajuda também as 

atividades pensadas pela equipa pastoral para as salas do pré-escolar, que neste ano 2020/21 já acontecem 

mensalmente. E mesmo a equipa agradece, ajudando a dar sentido e visão de missão ao trabalho dedicado 

do dia-a-dia.  

 

3.2. Equipa educativa 

 

Nestas idades, o trabalho de sala tem uma exigência considerável, e as crianças pedem a atenção e a presença 

contínua das equipas de sala. É por isso tentador que cada sala trabalhe por separado, diminuindo as reuniões 
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e as atividades em comum. No entanto, a experiência destes últimos anos tem ajudado a equipa a valorizar 

o trabalho comum e os momentos de encontro, e a perceber a riqueza que esse “investimento” pode 

trazer, a nível profissional e até pessoal. Estamos ainda a perceber, sem sacrificar o trabalho principal com 

as crianças e o percurso de cada sala, como se podem implementar mais momentos de encontro, 

nomeadamente para reflexão de questões temáticas, avaliações gerais e periódicas sobre a escola, e também 

de “team building”.  

 

Outra aposta relevante é a da formação, nesta área da educação de infância onde se vão fazendo novas 

experiências em tantas partes e nova reflexão se vai produzindo, nomeadamente em interligação com áreas 

afins à educação (psicologia, neurologia, parentalidade, etc.). A equipa tem já frequentado ações formativas 

da Associação dos Profissionais da Educação de Infância (APEI), e é nossa intenção que a parceria 

recentemente estabelecida com a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti (ESEPF) vá permitindo uma 

proximidade maior com os seus riquíssimos recursos formativos. Tem também sido pedida formação na área 

da saúde e primeiros socorros, que gostaríamos de promover ainda este ano. 

 

Como previsto, a relação com a ESEPF já trouxe 2 estagiárias para a escola (uma para a creche e a outra para 

o pré-escolar), e mais estão para vir em breve. A sua presença e entusiasmo foi e é sempre boa quer para as 

crianças quer para a equipa. A sua vinda é também expressão da confiança que a ESEPF tem no trabalho feito 

pela APINA, e esta proximidade e “olhar externo” desafia-nos também nas nossas práticas e modos de 

proceder.  

 

Uma surpresa deste ano foi a recuperação do voluntariado, com a presença quase diária de uma voluntária 

experiente (mãe de duas antigas alunas) algumas horas no berçário, e de outra (também “antiga” mãe de 

alunos) presente sobretudo na ajuda em tarefas administrativas. Nesta nova fase, o voluntariado na escola 

está ainda a dar os primeiros passos, mas revela já o potencial de colaboração e trabalho com quem se sente 

próximo da “comunidade inaciana” da APINA e do Colégio. Esta é, claramente, mais uma área de crescimento 

a explorar. 

 

Finalmente, ainda uma referência à equipa de assistentes educativas, e o seu trabalho complementar ao 

das educadoras nas equipas de sala. Temos vindo a recuperar a hora não-letiva no horário das educadoras, 

período de preparação e registo da sua atividade, sendo tempo em que as crianças ficam nas salas com as 

assistentes. Também os tempos de pausa letiva poderiam servir mais, à semelhança do que já se passa em 

muitas outras escolas, para este trabalho de “retaguarda” das educadoras. Apesar de muitas das assistentes 

educativas contarem já com uma ampla experiência e alguma formação no trabalho de sala, temos visto 

a possibilidade de reforçar a sua formação também na área pedagógica e não só de cuidados infantis, 

enriquecendo assim o seu trabalho também naqueles momentos. 

 

3.3. Envolvimento dos pais 

 

A presença física dos pais na escola foi uma das rotinas diárias que mais se perdeu com os cuidados a ter na 

pandemia. Há uma familiaridade e cumplicidade entre todos (famílias, equipa educativa, crianças) que tem 

estado menos presente com as regras de proteção indicadas pela DGS. As famílias têm também feito 

referência a esse menor contacto com as educadoras, que faz com que a informação que lhes chega sobre 

as suas crianças seja menor. Tem-se tentado encontrar formas de dar a volta à situação (disponibilização de 

horários para contactos telefónicos, partilha semanal de vídeos e imagens das atividades de sala, etc.), e 

teremos que continuar a encontrar vias de proximidade alternativas enquanto esta situação perdurar. 
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O que já “arrancou”, conforme planeado, foi um grupo de pais que está a planear a apresentação de um ciclo 

de encontros sobre temas de parentalidade, aberto a todas as famílias. Já fez um primeiro levantamento de 

propostas junto dos pais, e em breve apresentará um calendário com temas a abordar. A escola teria muito 

a ganhar se esta fosse a primeira de outras iniciativas animadas pelos pais, havendo muitas outras 

possibilidades de presença e colaboração entre famílias e escola (atividades para pais e filhos, presença nos 

projetos de sala, participação nas atividades comuns, etc.). A situação de pandemia é também aqui 

limitadora, mas confiamos que a mudança esteja para breve. 

  

Finalmente, tem sido também importante a auscultação das famílias em temas importantes para a vida da 

escola (como aconteceu, recentemente, com a possibilidade de medição de temperatura das crianças à 

entrada). O objetivo, mais uma vez, é o enriquecimento da reflexão e decisão, com a incorporação do ponto 

de vista das famílias. Uma escola que é aliança entre equipa educativa e pais é sempre mais forte e de maior 

riqueza. 

 

3.4. Parcerias institucionais 

 

Para além da relação “umbilical” e privilegiada com o Colégio, a escola tem em vista o estabelecimento da 

relação com outras escolas semelhantes, através de visitas, partilha de experiências e materiais, reflexão 

sobre temáticas comuns, etc. É um objetivo dificultado pelo trabalho sempre intenso de cada dia, mas que 

ainda assim não deve desaparecer do horizonte, e de cuja riqueza as equipas só posteriormente se 

apercebem. A proximidade com a UDIPSS Porto e com a CNIS é também desejável e enriquecedora, enquanto 

entidades representativas e aglutinadoras do setor.    

 

Apesar das circunstâncias, e também por causa delas, tem sido frequente a articulação com o Centro Distrital 

da Seg. Social de Braga, uma das duas entidades que tutela e financia a escola infantil. Tem sido muito de 

agradecer à direção e à técnica de acompanhamento a proximidade que têm tido com a escola, 

nomeadamente na fase anterior de alguma agitação e no reconhecimento actual do rumo que temos 

empreendido. É por isso relação a cuidar. Tem sido menor o contacto com o Min. da Educação e a DGEstE, a 

outra entidade co-tutelar do pré-escolar, mas é dimensão institucional também a recuperar  

  

Há finalmente toda uma “comunidade envolvente” com a qual a escola tem tido relação esporádica, mas 

que valeria a pena intensificar: museus, bibliotecas, fundações, etc. Temos também tido alguns contactos 

de lares a pedir a nossa visita (virtual, nesta fase), e este encontro entre mais novos e mais velhos é sempre 

fecundo e enriquecedor para todos. “Abrir os olhos ao mundo”, à sua cultura e beleza, riquezas e também 

necessidades, é também nota distintiva da pedagogia inaciana. 

 

3.5. Comunicação e imagem 

 

Na linha do ditado popular “longe da vista, longe do coração”, a comunicação completa e transparente com 

as famílias tem sido umas das linhas de ação que a escola tem tentado privilegiar. Só se ganha proximidade 

e afeto ao que se conhece, e também o rigor e a antecipação no envio da informação (quase sempre por 

mail) têm sido chaves para o fortalecer da confiança no nosso trabalho, que se quer ao mesmo tempo 

próximo e profissional. A par com as várias escolas do Colégio das Caldinhas, a APINA está em processo de 

transição para a plataforma escolar INOVAR, faltando ainda implementar todo o seu potencial para as 

famílias (nomeadamente ao nível administrativo). Quanto às imagens e vídeos, e também em alinhamento 
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com as outras escolas, temos usado a plataforma Classroom, que, não sendo a ideal para estas idades, tem 

servido bem para os objetivos pretendidos. 

 

O que está ainda pouco desenvolvido e tem potencial para crescer é o marketing e a publicidade exterior 

à escola. Não raras vezes acontece que famílias que nos visitam ficam impressionados com a luminosidade e 

o acolhedor que são as instalações, assim como com os espaços exteriores e o bosque. Temos também tido 

o cuidado de não divulgar exteriormente os vídeos que se vão produzindo internamente e partilhando só 

com as famílias. Estes “vídeos de escola” são regra geral de grande qualidade, fruto da parceria com a escola 

profissional de marketing e som-e-imagem Oficina, que pertence também ao Complexo Educativo. Está em 

aberto a possibilidade, sempre em acordo com as famílias, de uma maior utilização pública de alguns deles, 

de forma a divulgar a escola para o exterior, a nível de redes sociais e outros suportes publicitários. Alguns 

têm-nos igualmente sugerido a renovação do logotipo, como mais uma oportunidade de relançar o 

conhecimento APINA no meio envolvente. Será também questão a estudar.    

 

4. Gestão financeira e sustentabilidade 

 

O Orçamento 2021 e a sua memória descritiva são apresentados à parte, como habitualmente. De forma 

breve, parece-nos importante fazer três destaques.  

 

O primeiro liga-se ao número de crianças, que apesar de ser bom (atualmente 90), pode ainda crescer a 

nível da educação pré-escolar (pois as salas têm um limite de alunos ainda não atingido). A par da publicidade 

à escola que é importante fazer exteriormente a partir da Páscoa (tendo em vista o próximo ano letivo), 

voltaremos a contactar algumas escolas vizinhas que só têm creche, de forma a dar a conhecer a APINA às 

famílias cujas crianças que terminam esse primeiro ciclo de educação. O Orçamento aponta para um 

aumento “prudencial” de 5 crianças no pré-escolar em 2020/21. Mas pudéssemos nós, assim como já 

acontece com a creche, esgotar as vagas no pré-escolar, e seria uma ótima “notícia” para a sustentabilidade 

da instituição. 

 

O segundo liga-se à mudança relevante que o Colégio pede à APINA a partir deste ano 2020/21, o pagamento 

dos “custos de gestão” pela utilização dos diversos serviços partilhados a que recorre (gabinete social, 

gabinete médico e de primeiros socorros, secretaria, tesouraria, manutenção, vigilância, etc.). É um custo 

desde sempre previsto pelo protocolo assinado entre as duas instituições, mas que até agora não se tinha 

cobrado. Dada a situação financeira frágil do Colégio, a equipa de gestão produziu uma “matriz de 

imputação” bastante aproximada à realidade, e que implica que a APINA passe a pagar c. 3 300 € por mês 

pela utilização destes diversos serviços. É um valor ainda significativo, mas que não deixa de ser justificado e 

justo.   

      

O terceiro destaque, finalmente, refere-se à já mencionada candidatura ao PARES 2.0. Os valores 

apresentados em candidatura implicam uma obra total de c. 320 mil €, sendo 160 mil € o financiamento da 

Seg. Social. Dada ainda a incerteza quanto à sua aprovação, optou-se por não o incluir no Orçamento. Mas 

caso seja aprovado, a APINA terá que procurar rapidamente fontes de financiamento para o valor em falta. 

E com a certeza, ainda assim, que será um investimento justificado, pois o acordo de cooperação 

subsequente representa um acréscimo de comparticipação estatal de c. 65 mil € por ano. 
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5. Conclusão 

 

O Plano de Ação 2021 acima delineado apresenta, a grandes traços, as linhas de ação e crescimento da APINA 

e da sua Escola Infantil para o ano civil 2021. Vivemos ainda em situação de pandemia, com todos os cuidados 

associados, mas tentando que ela não limite em demasia o trabalho que desenvolvemos. Para além do dia-

a-dia da escola e o crescimento a nível pedagógico e relacional com famílias e parceiros, a associação vê 

pertinente começar em breve um tempo e trabalho de reflexão, nomeadamente no que se refere à sua 

estrutura e ligação inaciana. Em aberto permanece ainda a possibilidade da escola lançar, em simultâneo ou 

logo após o trabalho anterior, um processo de planeamento estratégico, de forma a “mapear” com clareza o 

rumo a seguir nos próximos anos, quanto às várias áreas de ação identificadas (alunos, equipa, famílias, 

parcerias, comunicação).  

 

Como palavras finais, se há algo que na APINA temos aprendido nos últimos anos, é que quase nenhum 

caminho se faz “em linha reta”, e que a cada momento surgem desafios e dificuldades com as quais não 

estávamos a contar. Ao mesmo tempo, também a cada momento vão surgindo colaborações e ajudas 

igualmente inesperadas, e que partilham do empenho e da alegria de cada conquista e de cada dificuldade 

superada. Que o ano 2021 seja para a APINA e para a sua Escola Infantil mais um ano de conquistas e de 

alegria partilhada, em prol das muitas crianças que nos são confiadas e cuja “felicidade” - como reza o lema 

da escola - “queremos ajudar a construir”. E contamos com a presença de todos para isso. 

 

Direção da APINA 

16 de dezembro 2020 

    

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO 2021 
 

1. Rendimentos e Gastos 
 
2. Memória justificativa 



Orçamento 2021
 

 
 

  

Orçamento para 2021 Unidade Monetária: Euros

2021 2020

Vendas e serviços prestados 181 665,78             171 418,49             

Subsídios, doações e legados à exploração 225 075,48             201 825,36             

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (250,00)                   (500,00)                   

Fornecimentos e serviços externos (152 182,00)           (115 190,89)           

Gastos com o pessoal (245 927,09)           (253 032,19)           

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (100,00)                   (500,00)                   

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas (300,00)                   (300,00)                   

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7 982,17                 3 720,77                 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4 000,00)                (5 000,00)                

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3 982,17                 (1 279,23)                

Juros e rendimentos similares obtidos (50,00)                     (50,00)                     

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos 3 932,17                 (1 329,23)                

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 3 932,17                (1 329,23)               

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS



Orçamento 2021 
 

 

Memória Justificativa 
 

Eis a explicação das rubricas principais do Orçamento 2021 da APINA: 

 

* Quanto às Vendas e Serviços Prestados, no final de 2020 a escola está com 90 crianças, sendo 38 na creche 

(o berçário com 8 crianças, a sala de 1 ano com 12, e a de 2 anos com 18 - todas na sua capacidade máxima) 

e 52 no pré-escolar (a salas dos 3 anos com 18, a dos 4 com 19, e a dos 5 anos com 15 crianças). A creche 

tem tipicamente muita procura, havendo inclusivé lista de espera. É por isso provável que permaneça cheia 

durante o resto do ano letivo 2020/21 e no começo de 2021/22. Quanto ao pré-escolar, e não obstante a 

oferta publica ser gratuita, tivemos um aumento em relação ao ano passado, e por isso considerámos um 

aumento de 5 crianças para o conjunto das 3 salas desta valência a partir do verão 2021, passando assim a 

escola a ter 95 crianças.  

 

* Quanto aos Subsídios, Doações e Legados à Exploração, contámos com a comparticipação da Seg. Social 

relativa às crianças acima (sabendo que as salas de 0 e 1 ano ainda não contam com acordo de cooperação), 

e utilizámos os valores de 2020 (mesmo sabendo que a tutela já anunciou que haverá um ligeiro aumento, 

ainda a definir). A este valor há que somar o valor do PEDEPE 2019/20 (comparticipação pela presença das 

educadores com salários mais elevados), que deverá ser semelhante ao do ano anterior (c. 42 mil Euros). 

Prevemos ainda 3 mil Euros para a consignação fiscal (estimativa "prudente"), assim como 6 mil para o apoio 

da Seg. Social ao prolongamento. 

 

* Passando para os Fornecimentos e Serviços Externos, com o aumento do n. de crianças é de esperar um 

aumento proporcional na alimentação e nos seguros. Foi previsto ainda uma verba relativa a apoio jurídico 

(c. 2 mil Euros). A grande diferença em relação a 2020 liga-se ao aparecimento de um conjunto de "custos de 

gestão" a pagar ao Colégio das Caldinhas, uma vez que a APINA utiliza muitos dos seus "serviços partilhados" 

(secretaria, gab. de apoio ao aluno e à família, serviços financeiros e de tesouraria, gab. de enfermagem, 

informática e comunicações, manutenção própria e dos espaços partilhados, etc.). Os serviços financeiros do 

Colégio desenvolveram uma cuidada e detalhada matriz de imputação de custos, que foi também debatida 

entre os diretores das várias escolas. A APINA passará assim a pagar 3 300 € mensais de "fees de gestão" ao 

Colégio, o que, sendo rubrica nova, estava já previsto poder acontecer no Protocolo assinado no ano 2000  

entre as duas instituições. 

   

* Finalmente, e quanto aos Gasto de Pessoal, é de manter o quadro de pessoal existente no final de 2020, 

tendo sido feita uma reserva de 5 mil € para gastos imprevistos. 

 

* Continuamos a aguardar o resultado da candidatura ao programa PARES 2.0, que permitiria expandir a 

creche, regularizar todas as exigências legais e fechar o correspondente acordo de cooperação com a Seg. 

Social. Não havendo ainda decisão da tutela, não orçamentámos as obras correspondentes (estimadas em 

c.320 mil €, sendo 160 mil € conseguidos a fundo perdido).  

 

* Finalmente, a APINA mantém para com o Colégio uma dívida de c. 230 mil €. Há o desejo de se começar 

a pagar a dívida há medida que se for gerando "superavit" nas contas instituição. E embora o orçamento 

tenha sido feito numa base "prudencial", confiamos ser possível continuar a aumentar as receitas (por 



entrada de novas crianças, apoios em dinheiro e em géneros, injunções e consignação fiscal, etc.). Assim se 

conseguirá que a estabilidade organizacional e pedagógica que a APINA já vem gozando possa ir sendo 

acompanhada, cada vez mais, por uma estabilidade financeira que também abre novas possibilidades de 

crescimento e melhoria.     

  

Direção da APINA 

16 de dezembro 2020 

 

 


