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Em 2021 a equipa da Sociedade do Bem continuou a desenvolver os

projetos iniciados em 2020, nomeadamente o programa "Pequenos

Corações Gigantes" (Mourão, Portel, Vendas Novas e Viana do Alentejo) e o

projeto "Aprender a Incluir" (Borba, Estremoz, Portel, Redondo,  Reguengos

de Monsaraz e Viana do Alentejo), alargando a sua atuação na região do

Alentejo Central.

Por outro lado, o lançamento de um novo livro infantil, "Uma minhoca na

cabeça", levou ao estabelecimento de uma maior proximidade com escolas

e jardins de infância, que haviam suspendido algumas atividades devido à

pandemia.

A Sociedade do Bem continuou a procurar novas formas de levar sessões e

atividades na área da educação emocional às crianças e às suas famílias,

sensibilizando-as para esta temática.

A Presidente da Direção 

da Sociedade do Bem

Susana Pedro
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Em 2015 a Sociedade do Bem constituiu-se como associação sem fins lucrativos e,
não obstante a amplitude e abrangência do seu objeto social, centra neste
momento a sua atividade na implementação de um conjunto de programas de
desenvolvimento de competências emocionais e sociais aliados à cidadania, entre os
quais se destacam:

- Programas de educação emocional dirigidos a crianças em contexto escolar;

- Workshops dirigidos à comunidade educativa;

- Atividades direccionadas para famílias;

- Edição de livros infantis.
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LINHAS DE ACTUAÇÃO/AÇÃO PRIORITÁRIA

a. Promover a identidade da Sociedade do Bem e fomentar a coesão

interna, de associados e de voluntários, com a criação de programas

específicos de cada resposta social ou área de intervenção;

b. Desenvolver competências emocionais e sociais em crianças,

jovens, pais, cuidadores e comunidade educativa em geral;

c. Garantir a sustentabilidade da instituição promovendo a inovação

nos seus diferentes projetos e o equilíbrio económico e social;

d. Projectar a Sociedade do Bem, garantindo maior visibilidade e

reconhecimento da sua actuação junto da comunidade alargada.

Com base nas linhas de atuação e ações prioritárias definidas com

base nas necessidades sentidas, foram desenvolvidas inúmeras

atividades, descritas nas páginas seguintes.
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Os programas "Pequenos Corações Gigantes" são implementados por uma

equipa de psicólogos, sociólogos e professores de diversas áreas de

ensino, em contexto escolar.

Se as crianças não aprenderem desde cedo a reconhecer as suas emoções,

dificilmente conseguirão reconhecer as emoções dos outros, a colocarem-se no

lugar dos outros, a ver de diferentes perspetivas, a refletir e a agir…

E estas questões estão na base de preconceitos, de comportamentos agressivos,

de insucesso ou abandono escolar.

No âmbito das Parcerias para o impacto, a Sociedade do Bem estabeleceu uma

parceria com 4 autarquias do Alentejo Central (investidores sociais). O projeto é

cofinanciado pelo Portugal Inovação Social.

PROJETO: PEQUENOS CORAÇÕES GIGANTES
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O projeto "Aprender a Incluir" é um projeto colaborativo que consiste na

conceção, edição e apresentação de um manual infanto-juvenil que, de uma

forma lúdica e dinâmica, apoie as crianças e jovens do Alentejo Central a

desenvolver a inteligência emocional e social.

Para além de promover a inclusão através da criação literária, da ilustração e

da dramatização dos textos criados, este projeto trabalha competências

como a criatividade, a autoestima, a colaboração e ainda estimula o gosto

pela leitura das crianças e jovens.

O projeto "Aprender a incluir" é desenvolvido no âmbito do Transforma -

Projeto Intermunicipal de Inclusão pela Cultura - promovido pela

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e cofinanciado pelo

Alentejo 2020 - .e encontra-se em fase de implementação em escolas dos

concelhos de Borba, Estremoz, Portel, Redondo, Reguengos e Viana do

Alentejo, em parceria com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e

Jovens e com a Rede de Bibliotecas Escolares.

PROJETO: APRENDER A INCLUIR
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Ninguém gosta de ter macaquinhos no sótão, mas também não é nada bom ter

minhocas na cabeça!

Ocupar a cabeça com preocupações desnecessárias, minhoquices, faz multiplicar

as minhocas na cabeça… Isso é mau!

Descobre como trazer bons pensamentos e fazer com que as minhocas da cabeça

se vão embora!

Escrito por Susana Pedro, ilustrado por Rachel Caiano e editado pela Livros

Horizonte com apoio da TE connectivity.

LANÇAMENTO DE LIVRO INFANTIL 
 

"UMA MINHOCA NA CABEÇA"
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PRÉMIOS E DISTINÇÕES 
Prémio Maria Barroso – Mérito reconhecido pela Câmara Municipal de Lagos

Vencedor do Programa Embaixador da Comunidade – TE



EVENTOS E WORKSHOPS

- Sessão de autógrafos na Feira do Livro de

Lisboa; 

- Apresentação de livro "Uma minhoca na

cabeça", na Fundação Eugénio de Almeida;

- Sessão de autógrafos na Feira do Livro;

- Workshop "Gerir emoções em família",

dinamizado por Dr.ª Ana Isabel Correia;

- Recolha de Bens alimentares na EB da Luz,

Mourão, a favor dos animais acolhidos pelo

Cantinho dos Animais.
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Os livros infantis da Sociedade do Bem foram apresentados a crianças dos níveis

pré-escolar e 1.º ciclo de 15 escolas/colégios do Alentejo Central.



MEDIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

- Participação no programa

"Sociedade Civil", na RTP2
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- Participação no programa

"Whatsup?", na Sic Mulher

- Divulgação no site noticioso Tribuna

Alentejo



1. Breve análise às contas do exercício de 2021

Seguidamente procede-se a uma breve análise às contas referentes à demonstração

de resultados do exercício de 2021 da Associação Sociedade do Bem:

Os rendimentos atingiram o montante de 114 068,24 euros em 2021. Ocorreu um

aumento substancial dos rendimentos devido, essencialmente, à implementação

projetos financiados por fundos europeus.

Principais rubricas que contribuíram este volume de rendimentos:

- Rendimentos de patrocinadores e colaborações 29 736,00 euros.

- Subsídios destinados a financiar a atividade da Associação: 84 331,86 euros

Os gastos de 2021 situaram-se nos 102 014,95 euros, destacando-se o seguinte:

- Fornecimentos e serviços externos no montante de 73 435,11 euros.

- Gastos com o pessoal no montante de 28 558,72 euros.





Destaca-se ainda a rubrica imposto sobre o rendimento período, que regista um

montante de 2214,20 euros.

Consequentemente, o resultado operacional e o resultado antes de impostos

atingiram o montante positivo de 12 053,29 euros e o resultado líquido do

período atingiu o montante positivo de 9 839,09 euros em 2021.

Abaixo apresenta-se o Balanço e indica o património financeiro da Associação

Sociedade do Bem. Em 2021 observa-se que o total do balanço registo um

montante de 74 780,74 euros.

No que respeita ao ativo, a rubrica Outros ativos correntes é aquela que

apresenta um registo mais elevado, no montante de 64 473,35€. Do lado dos

Fundos Patrimoniais e Passivo destaca-se o montante de 50 740,33€ no passivo

corrente, relativo a um diferimento de rendimentos relacionado com um projeto

em curso promovido pela Associação.




