
 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO DA DIRECÇÃO 

PARA O ANO DE 2020 

 

 

 

A Direção do JIFA - Jardim de Infância dos Anjos atendendo ao que se propôs fazer em 2019, 

pretende realizar em 2020 as ações necessárias com vista a: 

 

- Consciencializar os encarregados de educação para os seus direitos/deveres;  

- Elaborar o Relatório e Contas de Gerência referente ao ano de 2019 e submete-lo ao parecer 

do Conselho Fiscal para ser aprovado em Assembleia Geral de Março de 2020; 

-  Elaborar o Orçamento e Programa de Ação para o ano de 2021 e submete-lo ao parecer do 

Conselho Fiscal para ser aprovado em Assembleia Geral de Novembro de 2020; 

- Organizar o funcionamento dos serviços e equipamentos;  

- Organizar a gestão do quadro do pessoal; 

- Representar a associação em juízo ou fora dele em todas as situações que o justifiquem;  

-  Assegura o cumprimento das deliberações dos órgãos da associação bem como assegurar 

o cumprimento dos Estatutos realizando uma reunião de direção por mês e sempre que se 

considere necessário.  

 

 



 

 

 

Para além das ações referidas anteriormente a Direção do JIFA - Jardim de Infância dos Anjos 

em 2020, propõe-se:  

Projeto Educativo: 

- Assegurar as condições necessárias para facilitar a execução do Plano de Ação Pedagógico 

“Tons da Terra”, apresentado pela equipa técnica do JIFA contemplando o ano letivos de 

2019/2020 bem como o que vier a ser apresentado para 2020/2021;    

- Disponibilizar os meios e logística necessários à realização de comemorações e 

festividades programadas no Plano Pedagógico para o período em causa, bem como a 

participar ativamente nesses projetos; 

- Manter a sua participação nas reuniões com os encarregados de educação realizadas pelas 

diferentes educadoras com vista a estreitar as relações da Direção com as famílias dos 

utentes. 

      Organização e Gestão do Pessoal: 

- Na área da formação continuar a realizar ações de formação interna, bem como diligenciar 

e incentivar a participação do pessoal do JIFA em formações externas; 

- Criar condições para a existência de uma maior ligação entre a Direção e os funcionários 

do JIFA, nomeadamente:       

▪ Realizar duas reuniões anuais com todos os funcionários; 



 

 

▪ Realizar um encontro/convívio em Junho; 

▪ Realizar duas reuniões anuais, sendo uma com a Diretora Pedagógica e outra com 

a Diretora Administrativa.  

       

Projetos de Adaptação e Melhoramentos das Instalações: 

Desenvolver e realizar as diligências e obras necessárias à adequação das instalações do JIFA aos 

fins a que se propõe, nomeadamente:  

- Dar inicio a concretização do Projeto “Reabilitação do Espaço Exterior – Pátio”. 

- Realizar todas as obras de recuperação e melhoramentos que se afigurem pertinentes, tendo em 

conta os recursos financeiros disponíveis nesta rubrica.   

 

Projeto Financeiro: 

- Proceder à organização e gestão adequada dos recursos existentes; 

- Apoiar financeiramente o Plano de Ação Pedagógico e angariar os recursos necessários para a 

implementação das ações definidas neste, sempre que a verba orçamentada não seja suficiente;  

- Continuar a solicitar da Junta de Freguesia de Arroios tanto o apoio financeiro como logístico; 

- Organizar atividades para angariação de fundos tais como: venda de rifas, feiras, eventos culturais 

nomeadamente a realização de um arraial nos Santos Populares. 



 

 

 

Projeto de Interligação JIFA/Comunidade: 

- Procurar interessar e integrar os encarregados de educação e famílias dos utentes, criando 

condições para um maior conhecimento do funcionamento da organização e dos estatutos com 

vista à sua participação em futuras Direções; 

- Continuar a promover a participação da família na construção do ambiente educativo que se 

desenvolve no JIFA, incentivando o diálogo e realizando inquéritos de satisfação. 

 

Projeto de Parcerias e Protocolos: 

- Manter as parcerias com as Instituições locais nomeadamente com a Unidade de Saúde Familiar 

Sétima Colina (ações de sensibilização às crianças sobre higiene oral e pessoal), Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Policia de Segurança Pública – Programa Escola Segura 

(ações de sensibilização junto das crianças e pais), Junta de Freguesia de Arroios, Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, Galeria Monumental e Biblioteca de São Lázaro. 

- Consolidar a parceria com o Lisboa Ginásio Clube e com a SOU – Movimento e Arte; 

- Reforçar as parcerias/protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa nas áreas existentes nos 

diversos pelouros e de acordo com as necessidades do JIFA; 

 

 

 



 

 

 

- Participar e promover reuniões com outras instituições da zona para organizar ações comunitárias 

educativas. 

Projeto Enriquecimento Extracurricular: 

- Manter as atividades extracurriculares existentes; expressão musical, educação física (pré-

escolar), expressões criativas (grupo encarnado e grupo amarelo) e inglês (grupo verde). 

 

 

Agradecimentos: 

A Direção agradece a todos os que ajudam a desenvolver os Projetos da Instituição para que o 

JIFA continue a prestar um serviço com qualidade. 

Desejamos um Bom 2020 a toda a “Família do JIFA”.   

 

 

                                                                                    A Direção 

 

 

Lisboa, 2019-11-14 


