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O plenário de Clientes do CEEONINHO foi criado em Maio de 2012, este 

pretende ser uma forma de dinamizar no CEEONINHO um grupo de 

autorrepresentação, com o objetivo de dar aos nossos clientes a 

oportunidade de ter uma participação ativa na vida da Instituição, assim 

como poderem decidir, sugerir e dar opinião sobre toda a atividade do 

CEEONINHO. 

 

Até ao momento já se 

realizaram 10 reuniões de 

plenário de clientes, constituído 

por 7 representantes, reúne no 

espaço da sede da Instituição 

com uma periodicidade mensal, 

em regra na 1ª segunda-feira 

de cada mês.  

 

Os Objetivos do plenário são: 

 Ajudar os clientes a desenvolver ao máximo as suas capacidades 
pessoais e relacionais, através da aquisição de novas competências 
sociais; 

 Trabalhar e realçar comportamentos e conceitos relacionados com o 
desenvolvimento pessoal e social tentando diminuir as dificuldades 
de comunicação; 

 Promover a participação dos clientes no planeamento de atividades, 
identificação de necessidades, expetativas, defesa do seu ponto de 
vista e autonomia; 

 Desenvolver sentimentos de maior autoestima e autoeficácia em 
executar tarefas; 

 Dar a possibilidade a cada cliente de refletir sobre o modo de se 
relacionar com os outros encontrando e experimentando alternativas 
mais flexíveis e ajustadas à situação. 
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Contactos 

Centro de Educação Especial 

do Concelho de Rio Maior “O 

Ninho”  

Largo Padre Quartilho 

2040-331 Rio Maior 

Telef: 243 995 383 

Email: ceeninho@gmail.com 

Endereço Web: 

http://www.ceeoninho.pt/ 
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Com o intuito de melhorar continuamente os seus serviços, o nosso Centro procede 

regularmente à avaliação de satisfação dos vários intervenientes na atividade da instituição. É 

avaliada a satisfação de Clientes, Familiares, Colaboradores, Entidades Parceiras e 

Entidades Financiadoras. 

O Índice Medio de Satisfação (86,6%) 

obtido de entre os vários 

intervenientes pode ser considerado 

bastante satisfatório superando as 

metas estabelecidas pelo 

CEEONINHO tal como pode se 

verificar na tabela infra. 

 

Em relação à apreciação global dos familiares dos 

nossos clientes foi obtido um nível global de 

satisfação, que oscilou entre o Bastante Satisfeito e 

Muito Satisfeito. Não se verificou nenhuma resposta 

negativa neste item de avaliação.  

 

Partes 
interessadas 

Ano de 2012 

Meta Resultados Desvio 

Familiares 70% 77,46% + 7,46% 

Parceiros 70% 85,26% + 15,26% 

Clientes 80% 98,79% + 18,79% 

Colaboradores 65% 65% = 

Entidade 
Financiadora 

70% 85% +15% 

 

Quanto à entidade financiadora e parceiros do CEEONINHO, os valores apurados permitem 

uma análise muito positiva sobre o resultado obtido aos diversos indicadores de desempenho. 
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62% 

38% 

Nivel de satisfação global dos familiares 

Bastante 

Muito 

85 % 
100 % 98% 

77 % 
65 % 

Parceiros  Cominidade Clientes Familiares Colaboradores 

Indice Médio de Satisfação das partes interessadas 



 

 

No dia de 11 de janeiro, a Universidade 

Sénior de Rio Maior fez uma visita ao Centro 

de Educação Especial O Ninho. Foi uma tarde 

de canto e encanto para os nossos clientes 

que puderam desfrutar de um personalizado 

“Cantar das Janeiras”, organizado pelos 

alunos da Universidade Sénior. 
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Decorreu no dia 30 de janeiro, nas Piscinas 

Municipais de Rio Maior mais um Encontro de 

Natação Adaptada. Este encontro foi promovido 

pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 

Tejo, pela Associação de Desporto Especial do 

Distrito de Santarém e pelos onze Municípios 

associados, no âmbito do Projeto Mais Lezíria. O 

Eduardo, o Carlos, a Sónia, o João, a Liliana, a 

Edite e o André representaram o nosso Centro 

neste Encontro, com grande empenho e paixão.  

              Muitos Parabéns a todos eles. 
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Foi a 8 de fevereiro, que o Carnaval invadiu as ruas de Rio Maior. Os nossos clientes não quiseram 

perder este evento, vestiram-se a rigor e foram ver o desfile de carnaval. À tarde os festejos 

carnavalescos continuaram nas nossas instalações com muita música, dança e animação. 

 

 

 Com empenho e muita dedicação o CEEONINHO participou este ano nas Tasquinhas de Rio Maior, 

que decorreram de um a dez de março. Muitos foram os almoços e os jantares servidos na nossa 

tasquinha.  

A instituição agradece a toda a 

comunidade em geral, aos pais e 

familiares, aos seus colaboradores e às 

empresas que voluntariamente 

contribuíram para este certame. Os 

nossos clientes também tiveram um papel 

ativo neste certame, contribuindo na 

construção/montagem da tasquinha. No 

dia sete de março estes visitaram as 

tasquinhas e usufruíram de um almoço 

organizado pelo CEEONINHO. 
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As comemorações do 24º Aniversário do CAO 

decorreram no dia 6 de março, nas 

instalações do CEEONINHO com os clientes, 

direção e colaboradores. Durante o dia 

realizaram-se diversas atividades entre elas, 

pinturas faciais e teatro de Fantoches 

Tradicionais, organizado pela associação 

H2O. No final da tarde as comemorações 

finalizaram com um lanche convívio, com os 

parabéns ao CAO e o partir do bolo .  

 

Aconteceu no CEEONINHO 
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Prenda comemoração do Dia do Pai, elaborado 

pela cliente Edite Figueiredo 

Contributo do Cliente Agenda 

  6º Encontro de Dança – CRIAL Almeirim 

  Mergulho Adaptado – ESDRM 

  Visita ao Estádio da Luz – H2O 

  Arraial de Santos Populares  


