
CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL DE ALMEIRIM - PLANO DE ACTIVIDADES GERAL 2015/2016

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

OBJECTIVO GERAL OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS/ ACTIVIDADES A
DESENVOLVER

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS CALENDARIZAÇÃO

GERAL
- Comemorar o Dia Internacional 
do Idoso

- Promover o intercâmbio entre 
crianças e idosos;
- Valorizar o papel do idoso na 
sociedade actual.

1) Dinamizar um momento de convívio
entre crianças e idosos: 
- as crianças da Creche farão uma 
dança de roda;
- as crianças do Pré-Escolar 
antecipadamente confeccionam 
bolachinhas para partilhar com os 
idosos e apresentam também uma 
dança;
- as crianças do CATL preparam uma 
música para os idosos.
2) Lanche convívio com o convite ao 
Fadista António Figueiredo

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos

Fadista António Figueiredo

- ingredientes para 
bolachas que as 
crianças irão 
confeccionar;
- Lanche convívio para 
os idosos

Dia  1 de Outubro de 2015

GERAL - Comemorar o Dia Mundial da 
Música

- Desenvolver uma actividade diferente
com o Professor de Música (ritmos e 
sons)

1) Trabalhar os ritmos e os sons com 
os diferentes instrumentos musicais;
2) Apresentar aos idosos na manhã 
seguinte (10h30)*

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos

Dia 1 de Outubro de 2015
*Dia 2 de Outubro de 2015

GERAL - Comemorar o Dia Mundial da 
Alimentação

- Confeccionar refeições saudáveis;
- Sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável.

1) As crianças da Creche irão 
confeccionar gelatina;
2) As crianças do Pré-Escolar farão: 
Sala Azul – salada de fruta, 
Sala verde – salada de alface e tomate,
Sala amarela – sopa (será solicitado 
um legume a cada criança)
3) As crianças do CATL irão elaborar a 
“Nova Roda dos Alimentos”
4)Os Idosos irão preparar umas 
espetadas de frutas

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos

- Ingredientes 
necessários para a 
realização da 
actividade de culinária,
nomeadamente: 
frutas, gelatinas, paus 
para espetadas, uma 
vez que a sopa será 
confeccionada com 
legumes trazidos pelas 
crianças da sala 
amarela.
- Material reciclado

Dia 16 de Outubro de 2015

GERAL - Angariar fundos para a Instituição - Confeccionar Broas para venda. 1) Organização de grupos de 
voluntários para confecção de broas Voluntários

 - Ingredientes para a 
realização da receita

Início em 19 de Outubro de
2015
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da receita da funcionária Dora Simões

GERAL - Celebrar o dia de “Pão por Deus” - Explicar o significado do “Pão por 
Deus”;
- Falar acerca da tradição desta data;
- Elaborar um saco que as crianças 
deverão levar para casa no dia 
30/10/2015;
- Confeccionar broas e promover  
Lanche convívio com grupo de utentes 
do SAD

1) Cada sala trabalhará com o seu 
grupo a data, confecionando algo para
as crianças levarem para casa e 
preparando um saquinho para que 
possam levar para casa.
2)* os idosos do ERPI confecionarão 
broas  que serão partilhadas durante o
lanche convívio com os utentes do 
SAD que virão às instalações lanchar

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos do ERPI e Grupo de

Idosos do SAD

- ingredientes
necessários para a

realização das receitas
apresentadas;

-material reciclável
para realização dos

saquinhos do “Pão por
Deus”

*2 de Novermbro de 2015

GERAL - Comemorar o S. Martinho - Promover o relacionamento 
intergeracional;
- Partilhar experiências e tradições

- Preparar um Teatro com as crianças 
do Pré-Escolar para apresentação às 
restantes crianças da Instituição e 
Idosos.
- Comer castanhas assadas e/ou 
cozidas

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos do ERPI e Grupo de

Idosos do SAD

- Castanhas 11 de Novembro de 2015

GERAL - Desenvolver a responsalidade 
inter-institucional

- Apresentar candidatura à Missão 
Pijama

- Comemorar do Dia Nacional do 
Pijama, angariando fundos para a 
Missão Pijama.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Crianças

- candidatura
- kit´s de apoio da 
Missão Pijama

20 de Novembro de 2015

GERAL - Decorar a Instituição com 
motivos de Natal

- Promover a Relação com as Famílias 
das Crianças

-Apelar à colaboração dos Pais para 
mediante um molde, realizarem um 
enfeite para decorar o espaço da 
Instituição.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Crianças

- Moldes para 
decoração

Entrega até 30 de Novembro

GERAL - Envolver a Família nas actividades
da Instituição

- Realizar uma exposição de presépios 
na sala de reuniões da coordenação

- Convidar os pais a participar na 
elaboração de um presépio para 
exposição de 1 de Dezembro a 6 de 
Janeiro de 2016

- Os idosos do ERPI executarem o seu 
próprio presépio

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Material de desgaste;
- Material reciclado

Entrega dos Presépios até 30
de Novembro de 2015

GERAL - Angariar fundos para a Instituição - Iniciar a preparação da venda de 
Natal;
- Executar artigos para vender.

- Realizar uma venda de Natal com 
artigos elaborados pelos utentes da 
Instituição;

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica

- Material de desgaste;
- Material Reciclado
- Géneros Alimentícios

De 1 a 23 de Dezembro de
2015
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- Preparar cabaz de Natal - Angariar géneros alimentícios para 
cabaz de Natal

Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos do ERPI 

- Sorteio do Cabaz em 21 de
Dezembro de 2015

GERAL
- Promover o convívio entre 
Funcionários e Direcção e partilhar
o Espírito Natalício;

- Realizar um Jantar de Natal de 
Funcionários Partilhado;

- Angariar verba para doar a família da 
FAC 

- Divulgar o Jantar;
- Promover a Participação no Jantar;
-Solicitar a colaboração de um doce ou
salgado;
- Cada funcionário colaborar com 2 € 
para doar a Família sinalizada pela FAC
- Solicitar a colaboração da cozinha 
com uma sopa e bebidas.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Serviço de Cozinha

- Sopa de carne
- Vinho, água e sumos

 18 de Dezembro de 2015

GERAL

- Festa de Natal da Instituição

- Realizar a Festa de Natal dos Utentes 
da Instituição
- Alargar o convívio às Famílias das 
crianças e idosos;
- Reforçar o cariz católico da 
Instituição.

- Dinamizar lanche restrito às crianças 
por motivo de espaço, com partilha de
presente simbólico;
- Animar a festa da Infância com 
cânticos por parte dos meninos da 
Creche e Pré- Escolar e Auto de Natal 
pelos meninos do CATL;
-  Promover uma aproximação das 
Famílias dos Idosos;
- Realizar lanche convívio com as 
Famílias dos Idosos;
- Animar a Festa de Natal dos idosos 
com a participação do Rancho da 
Velha Guarda  e fadista Madalena Gil
- Distribuir pequena lembrança de 
Natal aos Idosos;

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Famílias dos utentes
Sr. Pe. José Abílio

Rancho da Velha Guarda
Fadista Madalena Gil

 Lanche convívio para
idosos e para as

crianças;
16h00

21 de Dezembro de 2015

GERAL

- Celebrar a Missa de Natal da 
Família Institucional;

 - Realizar a Celebração Eucarística para
todos os utentes da Instituição

 - Realizar Celebração Eucarística para 
todos, no refeitório da infância;

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

utentes
Casal Marques (Cânticos)

Sr. Pe. José Abílio

- Altar para Celebração
Eucarística;

- Prepara Cânticos e
ofertório
- Cadeiras

10h30 do dia 22 de Dezembro
de 2015 (sujeito a

confirmação por parte do Sr.
Pe. José Abílio)

 GERAL - Comemorar o Dia de Reis - Promover  a partilha intergeracional 
de convívio e experiências

- Dinamizar o convívio entre as
crianças da Instituição e os Idosos:

Direcção
Directora Técnica

- ingredientes
necessários à

6 de Janeiro de 2016
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- As crianças do Pré-Escolar irão cantar
as Janeiras ao ERPI juntamente com as

crianças do CATL;
- As crianças do Pré-Escolar farão uma 
receita adequada ao dia de Reis;
- As crianças do CATL farão uns imans

“Bolo Rei”;
- Os Idosos da ERPI terão uma 
actividade de confecção de Bolo de 
Rei  e broas para partilhar no seu 
Lanche

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

confecção dos Bolos e
das Broas

GERAL - Comemorar o Carnaval - Integrar o Desfile dinamizado pela 
Câmara Municipal de Almeirim (Pré- 
Escolar;
- Realizar desfile de fatos feitos pela 
Instituição pelos meninos da Creche e 
do CATL

- As crianças do Pré-Escolar farão 
parte do desfile organizado pela CMA, 
com fatos elaborados pelas 
Educadoras e Auxiliares, após a 
escolha de um Tema de trabalho;
- As crianças da Creche e do CATL, 
organizarão um desfile para os Idosos 
do ERPI

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Material de desgate e
Material reciclado para

elaboração dos fatos
de Carnaval

5 de Fevereiro de 2016 –
Desfile da Câmara

8 de Fevereiro desfile da
Creche e do CATL às 10h30

GERAL - Angariar fundos para a Instituição  - Comemorar o Dia da Amizade / Dia 
dos Namorados;
- Confeccionar bolachinhas em forma 
de coração para vender em cada sala 
da infância

- Vender Bolachinhas em cada sala;
- Os idosos partilharem com as 
crianças um objecto “símbolo da 
Amizade e do Amor”

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Ingredientes para
bolachas;

-Formas para
bolachas ;

- Material de desgaste

12 de Fevereiro de 2016

GERAL - Angariar Fundos para a 
Instituição
- Divulgar junto da Comunidade a 
Liga dos Amigos do CPBESA

- Realizar jantar de angariação de 
fundos;
- Dar a conhecer a Liga dos Amigos do 
CPBESA;
- “Angariar Amigos” da Instituição. 

- Definir espaço para o evento 
mediante orçamento (Moinho de 
Vento/ Quinta da Feteira);
- Promover a angariação de “Amigos” 
da Liga, mediante a distribuição de 
fichas de inscrição;
- Jantar dos Amigos do CPBESA com 
animação de dança ( a definir)

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Bilhetes para venda
disponíveis a 29 de

Janeiro;
- Flyers/ cartazes de 
Divulgação do evento;

26 de Fevereiro de 2016

GERAL 

- Celebração do Dia da Mulher
- Comemorar o dia da mulher, 
enaltecer o papel que a mesma tem 
tido ao longo da história

- Executar miminho alusivo ao Dia da
Mulher, para distribuir a cada mulher

da Instituição

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Animador ERPI

- Material de Desgaste
8 de Março de 2016
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Idosos ERPI

GERAL - Comemoração do Dia do Pai

- Convidar os pais das crianças para 
lanche convívio;

- Convidar os filhos dos idosos do ERPI 
para Lanche convívio.

- Organizar lanche dos Pais em cada 
sala, solicitando a colaboração dos 
mesmos com um doce, salgado ou 
bebida. As educadoras devem 
proporcionar uma actividade dos 
filhos com os seus pais;
- Organizar um lanche para os idosos 
receberem os seus filhos

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Lanche 21 de Março de 2016

GERAL - Comemorar o Dia da  Árvore e da 
Floresta

- Sensibilizar as crianças e os idosos 
para a preservação da Natureza e 
Ambiente

- Decorar 8 árvores de platex com 
material reciclado e de platéx (3 
Creche, 3 Pré-Escolar e 2 CATL)
-Os Idosos irão plantar uma árvore e 
inaugurar “O cantinho dos avós”

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- 8 árvores de platéx

-Sementes e bolbos;
- Estrutura  de madeira
para delimitar a horta;

- tanque;
- estendal extensível;

- molas de roupa

21 de Março  de 2016

GERAL - Celebração da Páscoa - Trabalhar a Quaresma e a Páscoa em 
cada sector da infância e idosos

-Sensibilizar as crianças para a 
importância da Páscoa na comunidade
Cristã, adaptando a cada faixa etária o 
trabalho e os instrumentos a utilizar;

- Realizar a Celebração Eucarística 
para comemorar a Páscoa

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

Casal Marques
Sr. Pe. José Abílio

-  Documentos de
Apoio

-Preparação dos
Cânticos

- Preparação do
Ofertório

22 de Março de 2016

GERAL - Celebração da Páscoa  -Trabalhar a Quaresma e a Páscoa em 
cada sector da infância e idosos

- Dramatização por parte das crianças 
da” História da Páscoa” para os 
restantes utentes da Instituição

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

-História

- Equipamento de som;

- Trajes de cada
personagem

23 de Março de 2016

GERAL - Angariar fundos para a Instituição - Constituir um cabaz de Páscoa - Recolher vários produtos para o
cabaz apelando à contribuição

individual;

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica

- Cesta;
- Produtos para cabaz;
- venda de “rifas” para

 



CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL DE ALMEIRIM - PLANO DE ACTIVIDADES GERAL 2015/2016

- Distribuir por cada sala/ sector um
bloco de rifas;

- Sortear pelos três últimos números
da lotaria nacional

Funcionários
Comunidade

cabaz; Sorteio dia 23 de Março de
2016

GERAL - Angariação de fundos para a 
Instituição

- Comemoração do mês do Livro - Contactar editora para possível 
cedência de livros

- Realizar uma feira do Livro (livros 
novos e usados), aberto às 
comunidade

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

Livros Novos e usados
De 18 a 23 de Abril de 2016

GERAL - Angariação de fundos para a 
Instituição

-Realização de jantar de fados cuja 
receita reverta a favor da Instituição

- Contactar fadistas e guitarristas 
acerca da disponibilidade 

- Contactar Quinta da Feteira para 
orçamento;
- Distribuir Bilhetes , flyers e cartazes 
pelos postos de venda que 
habitualmente colaboram.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Bilhetes, flyers e
cartazes

-Venda de bilhetes durante o
mês Março

- Jantar 8 de Abril de 2016
(sujeito a confirmação de

disponibilidade dos fadistas e
guitarristas)

GERAL - Angariação de fundos para a 
Instituição

-Realização de terços e dezenas pelos 
Pais para exposição durante o mês de 
Maria

- Elaboração pelos pais e crianças, com
diferentes materiais, de terços e 
dezenas para exposição

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças

- Orientação aos pais - Entrega dos terços e dezenas
até 29 de Abril de 2016

- Realização da exposição de 2
a 31 de Maio de 2016

GERAL - Comemoração do Dia da Mãe - Convidar  as mães das crianças para 
lanche convívio;

- Convidar os filhos das idosas do ERPI 
para Lanche convívio.

- Organizar lanche das Mães em cada 
sala, solicitando a colaboração das 
mesmas com um doce, salgado ou 
bebida. As educadoras devem 
proporcionar uma actividade dos 
filhos com as suas mães;
- Organizar um lanche para as idosas 
receberem os seus filhos.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

- Lanche 2 e Maio de 2016

GERAL - Comemoração do Dia da Família - Promover o convívio entre a família 
do CPBESA e os familiares dos utentes

- Realizar um piquenique na Reserva 
do Cavalo Sorraia em Alpiarça entre 
familiares, utentes , funcionários e 
Direcção, em que cada um levará a 
sua cesta, lanche e manta;

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Piquenique 
individual 15 de Maio de 2016

Início às 11h00
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- Possibilidade de ser realizada uma 
Missa Campal  (a confirmar com o Sr. 
Pe. José Abílio)

Crianças
Idosos ERPI

Missa Campal às 15h30 (se
possível ,de acordo com ab

disponibilidade de agenda do
Sr. Pe. José Abílio)

GERAL - Promover o conhecimento e
desenvolver a cultura

- Dinamizar visitas as Museus por parte
das crianças do Pré-Escolar e pelos

Idosos

- Ida ao Centro Coordenador de
Transportes visitar o Museu

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

Museu 18 de Maio de 2016

GERAL - Comemorar o Dia de Inauguração
da Instituição

- Celebrar junto de todos os utentes , 
funcionários e comunidade o dia de 
inauguração da Instituição

- realizar um lanche convívio entre 
todos os membros da Família CPBESA, 
com lanche convívio, cântico do Hino 
da Instituição e possibilidade de uma 
Missa Campal no exterior da 
Instituição aberta à comunidade.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI

Casal Marques
Sr. Pe. José Abílio

- Lanche partilhado
( cada funcionário
trazer um doce)

- lanche melhorado
para os utentes

- Preparação dos
Cânticos

26 de Maio de 2016
17h00 (Missa Campal) –
Sujeito a confirmação de

disponibilidade de agenda do
Sr. Pe.José Abílio

GERAL - Angariação de fundos para a 
Instituição

- Apoiar Peddy-Paper intitulado “ As 
Cortes de Almeirim”, realizado pela 
Secção de AIKIDO dos 20 Km´s de 
Almeirim

- Organizar e apoiar a estrutura do 
peddy paper

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

20 Km´s de Almeirim
Grupo de Teatro de

Almeirim
Câmara Municipal de

Almeirim

- Documentos de
diculgação do evento;

- Fichas de Inscrição;
- Documentos para

entrega aos
participantes

Maio de 2016 ( em data a
definir)

GERAL 

- Angariar fundos para a Instituição
- Realizar um “Garage Sale” aberto à 
comunidade para venda de artigos que
se encontram nas antigas instalações

- Divulgar o evento na comunidade;
- inventariar todos os artigos a colocar

à venda;
- Estabelecer um valor base de

licitação para os artigos

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários
Comunidade

( Sr. Manuel Almeida)

- artigos para venda
10h30

28 de Maio de 2016 (sujeito a
confirmação do Sr. Manuel

Almeida)

GERAL - Comemorar o Dia da Criança - Organizar actividades Lúdico-
pedagógicas para as crianças da

- Integrar as comemorações do Dia da
Criança organizadas pela Autarquia;

Direcção
Directora Técnica

- insufláveis; 
- pinturas faciais; 1 de Junho de 2016
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Instituição - Dinamizar a nível interno actividades
para as crianças com insufláveis,

pinturas faciais, balões

Coordenação Técnica
Funcionários

Utentes

- modelagem de
balões;
- lanche

GERAL - Marcar o Encerramento das 
Actividades

- Realizar a Festa de encerramento das
Actividades, com a Festa/ Arraial de

Final de Ano

- Organizar Festa da Instituição com
actuações das crianças e idosos e com

um Arraial ( à semelhança do ano
anterior)

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Animador ERPI
Funcionários

Crianças
Idosos ERPI
Familiares

- material de desgaste;
- Decoração dos

espaços;
- Logística de apoio

cedida pela CMA
- insufláveis; 

- pinturas faciais;
- modelagem de

balões;
- lanche

9 de Junho de 2016

GERAL  - Angariar fundos para a 
Instituição

- Participar com Tasquinha de “Comes
e Bebes” nas Festas da Cidade

- Integrar a organização da CMA no
âmbito das Tasquinhas nas Festas da

Cidade
- Realizar levantamento de

equipamento/ utensílios necessários;
- Levantamento de alimentos
necessários para confecção;

- Definir Gestora de evento ( Dora
Simões);

- Verificar preçário;
- Participar nas reuniões da CMA de
preparação do evento/ sorteio da

tasquinha;
- Divulgar junto dos Pais, utentes e

comunidade a presença e participação
da instituição.

Direcção
Directora Técnica

Coordenação Técnica
Funcionários

Parceria com Alda Almeida ,
Quinta da Feteira e Orfeão

para utensílios e loiças
Comunidade

CMA

- utensílios e loiças;
- listas de preços;

18 a 26  de Junho de 2016
(sujeito a confirmação por

parte da Câmara Municipal de
Almeirim)

GERAL - Angariação de Fundos para a 
Instituição

- Participar no “Festival da Sopa da 
Pedra e do Petisco”, organizado pela 
Confraria Gastronómica de Almeirim

- Integrar o evento;
- Realizar levantamento de

equipamento/ utensílios necessários;
- Levantamento de alimentos
necessários para confecção;

- Definir Gestora de evento ( Dora
Simões);

- Verificar preçário;
- Participar nas reuniões de

preparação do evento/ sorteio da
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Confraria Gastronómica
de Almeirim

- Toda a Logística de
Apoio e referência do

ano anterior

25,26,27,28 de Agosto de
2016 ( sujeito a confirmação
pela entidade que organiza)

 



CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL DE ALMEIRIM - PLANO DE ACTIVIDADES GERAL 2015/2016

tasquinha;
- Divulgar junto dos Pais, utentes e

comunidade a presença e participação
da instituição.

- Contactar com um restaurante para
fornecimento/donativo de sopa de

pedra

Restaurante

GERAL - Angariação de Fundos para a
Instituição

- Promover o reforço dos laços inter e 
intra Institucionais, através da 
celebração de um compromisso em 
trazer de 15 em 15 dias bolos de fatia 
para venda

- Todas as sextas-feiras haverá para
venda aos pais e outros, no hall da

entrada principal e do CATL, bolos de
fatia para angariação de fundos : 2
bolos de manhã (só Creche e Pré-
Escolar) e dois à tarde que serão

confeccionados consoante escala a
elaborar após a primeira reunião de

pais;
-Haverá um termo com café para

acompanhar, caso o “cliente” deseje;
- o preço da fatia será de 1 €, sendo

que com café será de 1, 5€
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- Bolos de fatia
- 2 termos com café A partir  18 de Outubro de

2016

                                                                                                                                                          
                                                                                                               A Directora Técnica                                        A Coordenação Técnica

 


