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Introdução 

 

O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, cuja missão é procurar respostas 

sociais integradas no âmbito da terceira idade, juventude e infância, estando 

naturalmente aberta a toda a população da Região.  

 Esta instituição trabalha em prol da dignidade humana, procurando 

sempre dar respostas geradoras de qualidade a todos os utentes e respetivas 

famílias. 

 O Centro Social enfatiza durante as suas intervenções a compaixão, o 

amor e amizade, a solidariedade e espírito de serviço, o respeito e abertura 

pelo Outro, a honestidade, o profissionalismo, o trabalho em equipa, a 

sustentabilidade e a responsabilidade social. 

 Neste âmbito apresenta uma equipa diversificada, com elementos 

dinâmicos e formados em diferentes áreas do saber, permitindo à instituição 

atuar de modo rápido e eficaz perante os problemas que lhe são apresentados. 

 Deste modo, o plano que será apresentado, reflete o trabalho idealizado 

pela equipa técnica do Centro Social para o presente ano, subordinado ao tema 

global “A Entrega”. 

 Assim, será apresentado inicialmente, o projeto de intervenção anual, 

transversal a toda a instituição, em seguida as atividades da Valência do Lar de 

Idosos e posteriormente as atividades intergeracionais, que serão dinamizadas 

com o principal intuito de fomentar o relacionamento entre indivíduos de 

gerações diferentes.   
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I – Identificação da Instituição: 

Instituição 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

 

Designação das Valências 

Lar de Idosos 

Lar de Infância e Juventude  

Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito  

Morada e Contactos 

Sítio da Praia, Tabua 

9350-412 Ribeira Brava 

Telefone: 291950210      Tlm: 968962837/968963838      Fax: 291 950217 

 Email: sstrindade2003@hotmail.com 

 

  

mailto:sstrindade2003@hotmail.com
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II – Análise do Ambiente Interno e do Ambiente Micro e Macro Externo  

 
 

Quadro de Pessoal 

 

Valência Idosos Comum às Valência 

 Infância e Juventude e Idosos  

  

13 Ajudantes de Ação Direta 1 Diretora 

3 Auxiliares de Serviços Gerais 1 Administrativa 

1 Psicóloga (tempo Parcial) 1 Encarregada Geral 

1 Ajudante de Ocupação 1 Motorista 

 2 Cozinheiras 

 2 Ajudantes de Cozinha 

 3 Lavadeiras 

 1 Enfermeira de Reabilitação 

 1 Enfermeira 

 1 Médico (Prestação serviços) 

 

Espaços Físicos 
 

Rés-do-chão 1º Andar 2º Andar Sotão 

Hall de entrada 

Receção  

Secretaria 

Gabinetes 

técnicos 

Sala de Reuniões 

Sala de 

Funcionários 

Sala de Convívio 

Sala Polivalente 

3 WC’s 

Arrumos 

 

Sala de Estar e WC 

Cozinha 

Despensa  

Refeitório  

Lavandaria  

Arrumos 

Vestiários de 

funcionários 

Sala de Estar 

2 WC’s comuns 

7 Quartos duplos com WC 

10 Quartos Individuais com 

WC 

Sala de Banhos com 

Banheira Hidromassagem 

Sala de Arrumos 

Sala de Atividades 

Enfermaria 

Capela 

Sala de Estar 

5 Quartos duplos 

com WC 

1 Quarto Individual 

com WC 

1 Copa 

Solário 

 

Campo Desportivo para os utentes do Lar e a Comunidade (Com a devida Autorização) 
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Organograma 
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Análise SWOT 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Instituição “aberta” à comunidade; 

 Inexistência de um horário fixo 
destinado às visitas (permite que 
as famílias convivam com os 
idosos consoante o horário que 
lhe é mais acessível); 

 Equipa técnica constituída por 
diversas áreas; 

 Polivalência de alguns dos 
funcionários; 

 Distribuição não equitativa de 
tarefas; 

 Há tarefas que são 
desempenhadas por apenas um 
determinado técnico, quando há 
necessidade de se ausentar por 
um período mais longo, essa 
atividade deixa de ser realizada; 

 A valência do lar de idosos não 
apresenta um elemento 
coordenador (não há reuniões 
semanais/quinzenais para divisão 
de tarefas, discussão de 
problemas…)  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Os novos estagiários (fonte de 
novas ideias, metodologias e 
conhecimento); 

 Aquisição de funcionários do sexo 
masculino. 

 Envelhecimento e degradação a 
nível da saúde dos utentes; 

 Envelhecimento físico da própria 
equipa de trabalho. 
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III – Planificação de Atividades 

 

1.Projeto Anual:  

 

Em 2015, foi novamente delineado um tema colateral a todas as atividades realizadas pelo 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

Durante a reunião técnica de planificação das atividades para o ano de 2015 foi sugerido pela 

Diretora da instituição o tema: “A Entrega” 

A apresentação do tema foi dada a conhecer a todos os funcionários para que desenvolvam as 

suas atividades de enriquecimento pessoal enquadradas neste projeto. 

Denominação 

 “A Entrega” 

Fundamentação 

  “O valor das coisas não está no tempo que elas duram e sim na intensidade com que 

acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis. ” Fernando Sabino 

 

 

        Como?Constituindo 
equipas que mediante a 

criatividade, disponibilidade e a 
"boa vontade" vão organizar e 
dinamizar atividades , viradas 

para toda a comunidade 
Intergeracional. 

Quem?  Dinamizado 
protagonizado por 

todos os 
colaboradores da 

Instituição 

O Quê?   
Atividades de 

enrIquecimento 
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2.Atividades da 
Valência Lar de 
Idosos 

  

 
 

“O deserto, é belo (…) O que torna 
belo o deserto, disse o 
principezinho, é que ele esconde um 
poço nalgum lugar.” 
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Festa de Carnaval/ Dia dos Namorados 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 1 e 3 de Março Dr. Daniel Sousa 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Celebrar e assinalar 
datas festivas. 

- Promover a motricidade fina;  
- Promover a autoestima e a auto-valorização; 
 

Recursos 

Humanos: Ajudante de Ocupação  
Materiais: Cartão, Cartolina, Cola, Tintas, Tecidos, Leitor de Cd`s, 
Serpentinas, malassadas.  
Financeiros: prevê-se um custo de 25 euros 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação dos utentes; 

 Grau de participação e envolvimento dos idosos nas atividades. 
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Dia da Mulher 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 8 de Março Dr. Daniel Sousa 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Celebrar e assinalar datas 
festivas. 

- Promover o reconhecimento e a valorização do 
papel da mulher; 
- Promover a autoestima das utentes. 

Recursos 

Humanos: Responsável 
Materiais: Flores 
Financeiros: Prevê-se um custo num valor de 5 euros.  

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Participação e Satisfação dos utentes; 
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Dia do Pai 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 19 de Março 
Dr. Daniel Sousa e Sandra 

Marina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Sinalizar datas festivas  - Proporcionar o bem-estar socio-afetivo e 
emocional; 
- Promover a autoestima e autovalorização. 

Recursos 

Humanos: Responsável; Motorista 
Materiais: Broas, almoço especial, carrinha  
Financeiros: Prevê-se o custo de 30 euros 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação e de entusiasmo dos participantes. 
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Dia da Mãe 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 4 de Maio 
Dr. Daniel Sousa e Sandra 

Marina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Proporcionar a 
comemoração de datas 
festivas. 

- Promover a autoestima através da sinalização de 
datas festivas; 
- Desenvolver momentos de bem-estar. 

Recursos 

Humanos: Responsáveis; motorista 
Materiais: Materiais para trabalhos manuais preferencialmente reciclados, 
almoço especial, carrinha. 
Financeiros: Prevê-se um custo num valor de 40 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação e de adesão à atividade. 
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Dia da Família 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 17 de Maio Dr. Daniel. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Promover atividades de 
solidificação dos laços 
familiares. 

- Fomentar a vertente socio-afetiva; 
- Propiciar momentos de partilha e de alegria 
familiar. 

Recursos 

Humanos: Técnico responsável; Grupo musical convidado. 
Materiais: Material audiovisual; comida para lanche. 
Financeiros: Prevê-se um custo de 40 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação e de satisfação da população alvo. 
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Dia Internacional do Idoso 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 
e respetivas famílias 

4 de Outubro 
Dr. Daniel Sousa 
Sandra Marina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Reconhecer e dignificar 
a “velhice” como um 
estatuto de importância 
na nossa sociedade; 

- Promover a autoestima e a autovalorização; 
- Estabelecer momentos de partilha e de 
enriquecimento pessoal. 

Recursos 

Humanos: Técnicos responsáveis; 
Materiais: Materiais para trabalhos manuais, criação de um filme com 
fotografias alusivas à data, lanche. 
Logísticos: Convite ao grupo musical e famílias dos utentes; 
Financeiros: Prevê-se um custo de 30 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de satisfação e participação na atividade. 
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ACTIVIDADES 

INTERGERACIONAIS  
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Dia da Amizade e Baile de Carnaval 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
Lar e CAT e idosos 

15 de 
Fevereiro 

Florinda Pombo (educadora de 
infância) 
Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar o hábito 
de comemorar datas 
festivas; 
- Sensibilizar para o 
convívio. 

- Comemorar a época de Carnaval; 

- Desenvolver o gosto pela participação em atividades 

lúdico/cultural. 

Recursos 

Material: disfarces de carnaval alusivos a vários temas, calças, t-shirts, 

sapatilhas, chapéus, leggings, maquilhagem, acessórios e enfeites alusivos ao 

tema 

Humanos: funcionárias da valência de infância e juventude e a responsável  

Previsão de custos: 40€ 

Refeição: lanche (malassadas com mel, bolos, batata-frita, bolachas de 
chocolate e sumos) 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de criatividade;  

- Grau de interajuda. 
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Passeio: Celebração do Dia da Árvore 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT e 
jovens do Lar e idosos 

23 de Março 
- Jovem do Lar 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço 
social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar 

datas de relevo. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades entre as 

diversas gerações; 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com 

atividades ao ar livre, como alternativa ao sedentarismo; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do meio 

ambiente. 

Recursos 

Materiais: mantas, jogos didáticos, cordas, bola, refeições (almoço e lanche) 
Humanos: os responsáveis, funcionárias de ambas as valências  
Previsão de custos: 70€ 
Logísticos: Oficio Câmara Municipal da Ribeira Brava (transporte), autocarro de 50 lugares 
e carrinha da instituição. 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de motivação. 
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Celebração da Páscoa 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos 

05 de abril 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço 
social) 
- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a 

comemoração de datas 

festivas. 

- Promover o convívio e a partilha intergeracional; 
- Celebrar a Páscoa. 

Recursos 

Humanos: Os técnicos responsáveis. 
Materiais: Doçaria alusiva à época; material para trabalhos manuais (preferencialmente 
material reciclado).  
Previsão de custos:150€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de empenho; 
- Grau de socialização. 
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Dia do Beijo 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar, idosos e 

funcionários 
13 de abril 

- Marta Lains (educadora de infância, 
destacada pela Secretaria Regional de 
Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar um 

momento lúdico 

diferente do habitual; 

- Fomentar as relações 

interpessoais. 

 

- Sensibilizar para a importância dos comportamentos socio-

afetivos; 

-“ Apelar” à inteligência emocional do grupo. 

 

Recursos 

Humanos: a responsável e o grupo intergeracional 
Materiais: cartolina, cores, tintas, cola, tesoura e outros materiais recicláveis 
Previsão de custos: 15€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização. 
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“Um dia pela Vida” 

 Projeto municipal da Liga Portuguesa contra o cancro 

Destinatários Data Responsável 

Comunidade  Janeiro a junho - Leontina Santos (diretora da instituição) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a 

prevenção do cancro; 

- Angariação de fundos 

para a causa referida 

anteriormente. 

-Informar; 

- Educar; 

- Apoiar as comunidades locais  na prevenção e luta contra o 

cancro. 

- Angariação de fundos para a Liga. 

Recursos 

Humanos: Os membros da equipa «Mais e Melhor» 

Materiais: Logística para as atividades, confeção de doçarias/ sobremesas, outros 

materiais para decoração dos ambientes. 

Previsão de custos: 150€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de interajuda. 
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Projeto «Um dia pela Vida» 
Atividade - Almoço solidário 

Destinatários Data Responsável 

Toda a comunidade 24-10-2015 
Leontina (Diretora) e Enf. João Briando 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Divulgar o papel da 

Liga Portuguesa contra 

o cancro. 

- Senbilizar para comportamentos preventivos no combate ao 

cancro. 

- Angariação de fundos. 

Recursos 

Humanos:  Os membros da equipa «Mais e Melhor» 

Materiais: Impressão de cartazes e venda de bilhetes 

Previsão de custos: 20€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de partilha. 
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Projeto - «Um dia Pela Vida» 
Atividade - Noite de fados 

Destinatários Data Responsável 

Público em geral 24-4-2015 Leontina (DIretora) e Enf. João Briando 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Divulgar o papel da 

Liga Portuguesa contra 

o cancro. 

- Sensibilizar para comportamentos preventivos no combate ao 

cancro. 

- Angariação de fundos para a Liga. 

Recursos 

Humanos:  Os membros da equipa «Mais e Melhor» 

Materiais:  Impressão de cartazes e venda de bilhetes: objectos de decoração(cartolinas, 

velas e flores); batata, couve, chouriço, pão, vinho, sumo e água. 

Previsão de custos: 300€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de partilha. 
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« Um dia pela Vida» 
Rastreio da hipertensão e da glicémia 

Destinatários Data Responsável 

Público em geral 8-3-2015 
 Leontina (Diretora) e Enfs. Briando e Andresa. 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Sensibilizar para hábitos 

saudáveis e ações 

preventivas 

- Despistar alguma situação de risco a nível da hipertensão ou 

valores da glicémia. 

- Divulgar o papel da Liga Portuguesa contra o cancro. 

Recursos 

Humanos:  

Materiais:  Impressão de cartazes e venda de bilhetes 

Previsão de custos:  

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de partilha. 
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Dia do Ambiente 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

07 de junho 

- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 
- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço 
social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a 

proteção do meio 

ambiente. 

- Desenvolver atividades de ocupação ao ar livre e que 

respeitem o ambiente; 

- Fomentar a importância das atividades/aprendizagens 

intergeracionais. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis. 

Materiais: Logística para aquisição de transporte, lanche e almoço. 

Previsão de custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de partilha. 
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Santos Populares 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar, idosos e 

funcionários  
24 de junho 

- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Fomentar a 

comemoração de datas 

festivas. 

- Promover a convivência e a partilha entre os utentes; 

- Favorecer o bem-estar interpessoal. 

Recursos 

Humanos: Técnicos responsáveis. 

Materiais: cana vieira, palmeira, alegra campo, flores, balões, revistas, cartão, imagens, 

quadras, tecido e flores de papel. Máquina fotográfica. 

Refeição: Almoço (atum, feijão, pimpinela, batata e batata doce e cerejas) 

Previsão de custos: 100€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de partilha. 
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Dia dos Avós 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

26 de julho 

- Brígida Rodriguez  
- Marisela Sousa (ajudante de ação direta) 
- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover situações de 

lazer e de convívio que 

estimulem a 

socialização. 

- Desenvolver o convívio e socialização; 
- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos; 

- Apelar à criatividade; 

- Fomentar a expressão de forma desinibida e projetar 

sentimentos; 

- Comemorar o dia dos avós. 

Recursos 

Logísticos: oficio gabinete de expressão dramática (solicitar fatos) 
Humanos: as responsáveis e ajudantes de ação direta;  
Materiais: Roupa apropriada e máquina fotográfica,  
Previsão de custos:10€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de interação. 
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Passeio Intergeracional 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

Verão 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço 
social) 
- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto 

pelas atividades ao ar 

livre; 

- Sensibilizar para a 

proteção do ambiente e 

para o convívio 

Intergeracional. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades entre as 

diversas gerações; 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com 

atividades ao ar livre, como alternativa ao sedentarismo; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do meio 

ambiente. 

Recursos 

Humanos: As técnicas responsáveis; 

Materiais: roupa apropriada, bolas, cordas, baralho de cartas, mantas. 

Logísticos: Oficio para pedir autocarro. 

Previsão de custos: 70€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
-Grau de interação; 
- Grau de partilha. 
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“Quem sabe, sabe” 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

Verão 
- Joana Matos (técnica superior de psicologia) 
- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar a realização 

de atividades 

intergeracionais. 

- Promover o convívio entre diferentes gerações; 

- Criar momentos de partilha e diversão. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis; 

Materiais: Slides powerpoint: “Quem sabe, sabe”; retroprojetor e computador. 

Previsão de custos: Sem custos adicionais para a instituição 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de participação. 
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Pão-por-Deus 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

01 de 
novembro 

- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço 
social) 
- Daniel Sousa (técnico superior de 
gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar a 

comemoração de datas 

festivas. 

- Promover o reviver de antigas tradições; 

- Promover a socialização e o convívio intergeracional. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis; 

Materiais: Criação de materiais alusivos à época festiva (cestos de Pão-por-deus), frutos 

secos, bolos, sumos, doces. 

Previsão de custos: 100€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de participação. 
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Feira das Vontades 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos  

01 de 
novembro 

- Guida Dinis (diretora técnica) 
- Sandra Marina (encarregada de sector) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dar a conhecer os 

trabalhos feito pela 

instituição à 

comunidade. 

- Mostrar à comunidade o trabalho feito na instituição; 

- Promover o trabalho em equipa e o espirito solidário; 

- Angariar fundos extra para algumas atividades. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis; 

Materiais: Material para trabalhos manuais; tecidos; material reciclado; ingredientes de 

culinária e utensílios de cozinha. 

Logísticos: Transporte – Carrinha da instituição. 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de motivação. 
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Jantar de Natal 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários da 
instituição e membros 

da direção 
Dezembro -Leontina Santos (diretora da instituição) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a interação 

entre os vários 

elementos da equipa de 

trabalho do CSPST – 

Tabua 

- Comemorar o Natal; 
- Participar em atividades sociais; 
- Estimular o valor da partilha; 
- Estimular a socialização e a interação. 

Recursos 

Humanos: As a responsável 
Materiais: máquina fotográfica 
Previsão de custos: 100€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de participação. 
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Festa de Natal 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 
CAT e Lar e idosos 

Dezembro 

- Diretora técnica da valência de infância e 

juventude 

- Técnicas da valência de infância e juventude 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a celebração 

de datas festivas. 

- Desenvolver o gosto pela participação de atividades 

intergeracionais; 

- Vivenciar o Natal na vertente religiosa / espiritual. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis; 

Materiais: Tecidos, caixas de cartão, tintas, cola, papel de presépio, cadeiras, mesa, 

música, prendas, adereços realizados para a peça, carrinho, papel de oferta, máquina 

fotográfica etc. 

Previsão de custos: 750€ para as prendas e 80€ para o lanche de natal 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de participação 
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Dia da 
Amizade 

            

Festa de 
Carnaval 

            

Dia da 
mulher 

            

Dia do pai             
Páscoa             
Dia da 
mãe 

            

Dia da 
Família 

            

Dia do 
Ambiente 

            

Almoço 
de S.João 
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Dia dos Avós             

Quem sabe, sabe             

Dia do Idoso             

Feira das Vontades             

Festa de Natal             

Jantar de Natal dos Funcionários             

 
Atividades Lar de Idosos 

 
Atividades Intergeracionais 

 
 

 

 

 

 

 

 


