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Identificação da Instituição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Introdutória 
O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social cuja missão assenta na procura de respostas sociais integradas no âmbito da terceira idade, juventude 

e infância, estando naturalmente aberta da toda a comunidade. 

Esta instituição trabalha em prol da dignidade humana, pretendendo 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 

espirito de serviço, o respeito e abertura pelo Outro, a honestidade, o profissionalismo, o trabalho em 

equipa, a sustentabilidade e a responsabilidade social. 

Nesta sequência apresenta uma equipa diversificada, com elementos, dinâmicos e formados em diferentes 

áreas do saber, permitindo à instituição atuar de modo rápido e eficaz diante os problemas que lhe são 

expostos.  

Deste modo, o plano que será apresentado, reflete o trabalho imaginado pela equipa técnica do Centro 

Social para o presente ano, subordinado ao tema global “A Entrega” (em anexo encontra-se o logotipo). 

Assim, será apresentado inicialmente, o projeto de intervenção anual transversal a toda a instituição, depois 

as atividades de estimulação dos 0-3 anos, em seguida as atividades da valência de infância e juventude e 

posteriormente as atividades intergeracionais, que serão dinamizadas com o intuito de fomentar o 

relacionamento entre as diferentes gerações.  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Organização 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua 

 

Designação das Valências 

Lar de Idosos 

Lar de Infância e Juventude  

Centro de Acolhimento Temporário  

Morada 

Sítio da Praia, Tabua 

9350-412 Ribeira Brava 

Contactos 

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

Telefone CAT: 291950213   Tlm: 968963838       

Email: sstrindade2003@hotmail.com ou catgracindatito@hotmail.com 

mailto:sstrindade2003@hotmail.com
mailto:catgracindatito@hotmail.com
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Em anexo será mencionado o Plano Anual de atividades e por fim o cronograma das atividades anuais. 

Quadro do Pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organograma 

  

Valência LAR Valência CAT Comum às Valências de 
Infância e Juventude 

Comum às Valências de 
Infância e Juventude e 
Idosos 

1 Técnica 
Superior de 
Serviço Social 
 
6 Ajudantes de 
Ação Direta 

2 Técnicas Superiores 
de Serviço Social 
13 Ajudantes de Ação 
Direta 
2 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1 Diretora Técnica  
 
1 Técnica Superior de 
Psicologia 

1 Diretora 
1 Administrativa  
1 Encarregada geral  
1 Motorista  
2 Cozinheiras  
2 Ajudantes de Cozinha 
3 Lavadeiras  
1 Médico  
1 Enfermeira 
Reabilitação 
1 Enfermeira 
1 Hortofloricultor 
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Descrição dos espaços físicos 
 

Valência de Infância e 
Juventude 

Lar CAT 

Rés-do-chão 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hall de entrada 
Receção  
Secretaria 
Gabinetes técnicos 
Sala de Reuniões 
Sala de Funcionários 
Sala de Convívio 
Sala Polivalente 
3 WC’s 
Arrumos 

Hall de entrada 
Gabinete técnico 
Sala de visitas 
Sala de Atividades 
Vestiários de funcionários 
1 WC 
Arrumos 
 
 
 

 
1º Andar 

6 Quartos duplos 
3WC’s 
Sala de visitas e WC 
Sala de TV 
Sala multimédia 
Cozinha 
Despensa  
Refeitório  
Lavandaria  
Arrumos 
Vestiários de funcionários 

3 Quartos duplos 
1 Unidade de Emergência 
2 WC’s 
2 Berçários triplos  
Fraldário e WC 
Sala de funcionários 
Sala de TV 
Refeitório e WC 
Cozinha 
Lavandaria 
 

Sótão  3 Quartos duplos 
1 Quarto individual 
2 WC’s 
Sala de TV 
Espaço multimédia 
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Análise Swot 

  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Instituição “aberta” à comunidade; 
 Espaços adaptados para crianças; 
 Equipa técnica multidisciplinar; 
 Polivalência dos funcionários; 
 Equipa educativa jovem; 
 Relação de proximidade entre as diversas 

gerações acolhidas na instituição; 
 Presença de uma educadora de infância 

destacada pela Secretaria Regional de 
Educação para estimular as crianças do CAT 
em idade pré-escolar; 

 Existência de uma ajudante de ocupação, 
para desenvolver atividades de ocupação de 
tempos livres ao fim-de-semana no CAT; 

 Posição e contribuições da comunidade 
quanto à instituição (donativos); 

 Presença de um técnico ao fim-de-semana 
na valência de infância e juventude; 

 Visitas ao fim-de-semana: permitem aos 
familiares inseridos ativamente no mercado 
de trabalho, manterem um contato regular 
com as crianças e jovens acolhidas; 

 Disponibilidade permanente da equipa 
técnica para contatos com equipa educativa 
para definição de orientações e 
esclarecimentos pontuais. 

 Inexistência de uma referência masculina 
no Lar; 

 Estrutura física do CAT (3 pisos); 
 Faixa etária das crianças e jovens do CAT é 

muito abrangente (0-16 anos); 
 Equipa educativa reduzida para fazer face 

às necessidades das crianças e jovens 
acolhidas no CAT e Lar; 

 Incapacidade de resposta face aos pedidos 
de acolhimento devido a absentismo 
escolar, por falta de alternativas/recursos 
académicos no concelho da Ribeira Brava 
para fazer face às necessidades dos jovens; 

 Pouco conhecimento do trabalho realizado 
na instituição por parte da comunidade; 

 Excessiva concentração de visitas ao fim-
de-semana, impossibilitando à equipa 
técnica um contato mais direto com as 
crianças e jovens. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

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

 Possibilidade de contratação de 
funcionários do sexo masculino;  

 Voluntariado (permite que as crianças 
tenham mais atenção, ou seja, 
acompanhamento mais individualizado);  

 Oportunidade dos familiares manterem 
contato regular com as crianças e jovens 
acolhidas.  

 A situação temporária das crianças e 
jovens do CAT fragiliza a equipa educativa;  

 Rotatividade dos voluntários e o trabalho 
por turnos dos funcionários, pode provocar 
quebra de laços efetivos com as crianças e 
jovens, destabilizando-os a nível 
emocional;  

 Falta de divulgação da instituição.  
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Planificação das atividades 

Atividades de Estimulação dos 0-3 anos 

Atividades e objetivos das áreas de Conteúdos Curriculares 
 

Área de Formação Pessoal e Social  

“Esta área corresponde a um processo que deverá favorecer, de acordo com as fases do desenvolvimento, a 

aquisição de espírito crítico e a interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos.” (Orientações 

Curriculares, 2002:51) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Organizar e arrumar os materiais da 

sala; 

 Utilizar os espaços e deixá-los em 

condições de serem utilizados por 

outros; 

 Atividades de grupo; 

 Aproveitamento de situações de rotina 

diária;  

 Partilhar jogos e brinquedos;  

 Canções mimadas e de roda; 

 Jogos; 

 Histórias. 

 

 Possibilitar a interação entre crianças e 

adultos, tomando consciência entre si e 

o outro; 

 Adquirir hábitos básicos de higiene, 

saúde, alimentação, cuidados com o 

vestuário e mostrar autonomia na sua 

aplicação; 

 Respeitar e valorizar as normas de 

convivência em grupo aceitando as 

diferenças entre as pessoas; 

 Desenvolver o gosto em participar 

ativamente em grupo; 

 Estimular a tomada de iniciativa, 

planificação e sequenciação da própria 

ação para resolver situações do dia-a-

dia; 

 Desenvolver a capacidade de 

organização no espaço e no tempo 

dando à criança a capacidade de se 

estruturar. 
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Área de Expressão e Comunicação 

“A área de expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento 

psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de 

linguagem.” (Orientações curriculares, 2002:56) 

Domínio da Expressão Motora 

“O corpo que a criança vai progressivamente dominando desde o nascimento e de cujas potencialidades vai 

tomando consciência, constitui o instrumento de relação com o mundo e o fundamento de todo o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem “(Orientações curriculares,2002:58) 

 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Movimentar-se de forma livre; 

 Danças de roda; 

 Jogos de movimento; 

 Jogos de equilíbrios; 

 Mini gincanas; 

 Atividades de psicomotricidade, 

utilizando: bolas, arcos, argolas etc. 

 Jogos de imitação; 

 Puzzles do corpo; 

 Explorar a locomoção (andar, andar de 

gatas, de joelhos, etc.); 

 Enfiamentos. 

 Descobrir, experimentar e utilizar os 

recursos básicos do seu próprio corpo; 

 Diversificar as formas de utilizar e sentir 

o corpo; 

 Manipular corretamente diversos 

objetos; 

 Coordenar e controlar o próprio corpo 

explorando diferentes formas de 

movimentos; 

 Exercitar a coordenação óculo -manual e 

óculo - pedal; 

 Desenvolver a motricidade global e fina; 

 Favorecer a aquisição de noções de 

orientação, espaço -temporais (dentro - 

fora, em cima – em baixo, atrás – à 

frente; perto -longe, ontem – hoje - 

amanhã); 

 Iniciar a definição da própria 

lateralidade. 
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Domínio da Expressão Dramática 

“A expressão dramática é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio na relação 

com o(s) outro (s) que corresponde a uma forma de se apropriar de situações sociais. Na interação com 

outra ou outras crianças, em atividades de jogo simbólico, os diferentes parceiros tomam consciência das 

suas relações, dos eu poder sobre a realidade, criando situações de comunismo verbal e não-verbal. “ 

(Orientações Curriculares, 2002:59) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Música; 

 Jogo dramático; 

 Sombras corporais; 

 Fantoches; 

 Dramatizações de histórias; 

 Canções; 

 Jogos sensoriais; 

 Realizar atividades de mímica que 

traduza estados emocionais (zangado, 

triste, contente, etc.); 

 Reconto de histórias; 

 Contar histórias com diferentes 

materiais. 

 

 Desenvolver maior espontaneidade 

individual e em grupo; 

 Estimular a desinibição e a expressão 

corporal; 

 Identificar alguns sentimentos pela 

expressão; 

 Expressar-se livremente, utilizando 

como fonte principal a imaginação e a 

descoberta; 

 Usar os fantoches como elementos 

facilitadores da expressão de 

sentimentos e desejos; 

 Interagir com outras crianças em 

atividades de jogo simbólico; 

 Criar situações de comunicação verbal e 

não-verbal; 

 Recriar experiência da vida quotidiana; 

 Participar nas dramatizações, nas 

danças e nas canções propostas. 
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Domínio da Expressão Plástica  

“A expressão plástica enquanto meio de representação e comunicação pode ser da iniciativa da criança, ou 

proposta pelo educador, partindo das vivências individuais ou de grupo”. (Orientações Curriculares, 2002:62)  

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Desenho livre; 

 Carimbagem natural; 

 Carimbos; 

 Digitinta; 

 Massa de farinha; 

 Plasticina; 

 Massa de cor; 

 Rasgagem, recorte, colagem; 

 Pintura com pincel, dedos, e com 

esponjas; 

 Colagem com tecidos, papéis e outros 

materiais diversos; 

 Decoração de placards; 

 Modelagem com barro e massa Dass. 

 Desenvolver a destreza manual; 

 Desenvolver sensações olfativas, visuais 

e tácteis; 

 Expressar-se livremente, mediante as 

diversas técnicas pictóricas; 

 Identificar as cores e conhecer a sua 

denominação;  

 Manipular os diferentes tipos de pintura 

e seus materiais de aplicação, 

descobrindo o seu manejo e 

possibilidades; 

 Obter um progressivo controlo da 

motricidade fina; 

 Aprender a aceitar e apreciar as 

produções dos colegas; 

 Enriquecer a expressão e o 

conhecimento do “eu” (pintura facial, 

pegadas); 

 Desenvolver destrezas manipulativas 

como: rasgar, colar, recortar, pintar, 

desenhar; 

 Experimentar várias técnicas de pintura; 

 Obter destrezas nas operações de 

modelagem à mão ou com instrumentos 

e materiais básicos; 

 Desenvolver a criatividade e imaginação. 
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Domínio da Expressão Musical  

“A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que a criança produz e explora 

espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a produzir, com base num trabalho sobre os diversos 

aspetos que caracterizam os sons (…)” (Orientações curriculares, 2002:64) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Cantar e acompanhar com palmas; 

Produção de sons feitos com a boca, 

palminhas, imitação de sons de animais; 

 Produção de “ruído” com diferentes 

objetos, silêncio, ritmo simples; 

 Ouvir canções e acompanhar com 

mímica; 

 Dançar ao som da música. 

 Desenvolver o gosto pela expressão 

musical e o sentido rítmico; 

 Utilizar as propriedades sonoras que 

tem o próprio corpo e os objetos; 

 Explorar o gosto pela música e pela 

dança; 

 Iniciar o conhecimento e uso dos 

instrumentos musicais; 

 Produzir sons com instrumentos; 

 Adaptar os movimentos corporais a 

ritmos pré-estabelecidos; 

 Ajustar ao ritmo de canções e melodias, 

tanto individualmente como em grupo; 

 Distinguir sons de diferente intensidade, 

altura e duração; 

 Exprimir-se musicalmente, utilizando 

instrumentos musicais; 

 Escutar com gosto e interesse música 

gravada e desfrutar dela. 
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Domínio da Linguagem Oral  

“A capacidade do educador escutar cada criança, de valorizar a sua contribuição para o grupo, de comunicar 

com cada criança e com o grupo, de modo a dar espaço a que cada um fale, fomentando o diálogo entre 

crianças, facilita a expressão das crianças e o seu desejo de comunicar.” (Orientações Curriculares,2002:66) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Contar histórias, acompanhadas de 

livros ou imagens; 

 Brincar com a linguagem utilizando 

lengalengas, rimas, trava-línguas, 

adivinhas; 

 Manusear e explorar livros e revistas; 

 Leitura de imagens; 

 Conversas em pequeno e em grande 

grupo; 

 Atividades de vocabulário com apoio de 

gravuras. 

 

 Desenvolver e aperfeiçoar a linguagem 

oral; 

 Construir frases mais completas; 

 Explorar a linguagem com carácter 

lúdico; 

 Participar em diálogos simples e em 

conversação de grupo; 

 Partilhar oralmente vivências 

(acontecimentos do quotidiano); 

 Adquirir novo vocabulário adequando à 

idade para se expressar de uma forma 

autónoma e correta; 

 Iniciar novas formas de expressão; 

 Incentivar a criança na leitura de 

imagens e gravuras; 

 Proporcionar o contacto e o gosto pelo 

livro; 

 Desenvolver atitudes de respeito e 

conversão pelos livros; 

 Utilizar a linguagem oral para descrever 

e evocar objetos, acontecimentos, 

situações distintas e expressar 

sentimentos, desejos, ideias e 

necessidades; 

 Desenvolver a linguagem através de 

rimas, lengalengas, canções, teatros. 
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Domínio da Matemática 

“As crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas a partir das vivências do dia-a-dia. O 

papel da matemática na construção do pensamento, as suas funções na vida corrente e a sua importância 

para aprendizagens futuras, determina a atenção que lhe deve ser dada (…), cujo quotidiano oferece 

múltiplas possibilidades de aprendizagens matemáticas”. (Orientações Curriculares, 2002:73) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Proporcionar várias atividades onde a 

criança possa: (comparar, classificar e 

seriar objetos); 

 Identificar formas, tamanhos e 

espessuras; 

 Pintar/colar dentro de espaços 

delimitados; 

 Fazer puzzles, dominós, etc. 

 Contar elementos do quotidiano; 

 Jogos com água, terra, areia, etc. 

 

 Ajudar a criança a desenvolver o traço 

direcionado; 

 Estimular a capacidade de relacionar 

objetos com as suas funções; 

 Desenvolver a atenção visual; 

 Ajudar a criança a construir a noção de 

tempo através das rotinas diárias; 

 Identificar e nomear as cores; 

 Reconhecer os números até 10; 

 Construção da noção de número; 

 Utilizar diferentes materiais dando-lhes 

oportunidade de resolverem problemas 

lógicos como, cubos, legos, puzzles; 

 Favorecer a aquisição de noções (cor, 

forma, tamanho, quantidade, tempo); 

 Estimular o raciocínio lógico -

matemático; 

 Fomentar a associação de ideias; 

 Desenvolver noções geométricas 

(circulo, quadrado, triangulo, retângulo); 

 Classificar e seriar objetos segundo um 

critério dado de tamanho, cor, forma ou 

espessura; 

 Comparar tamanhos, comprimentos, 

pesos, alturas e grandezas entre 

objetos; 

 Identificar posições face a um elemento 

de referência: em cima/em baixo; 

dentro/fora; à frente/ atrás; por cima/ 

por baixo, etc. 
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Área de Conhecimento do Mundo 

A área de Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e 

compreender porquê (…)” (Orientações Curriculares, 2002:79) 

Atividades/Estratégias Objetivos 

 Organização de espaço atendendo aos 

interesses e necessidades das crianças; 

 Chamar a atenção da criança para tudo 

o que a rodeia; 

 Identificar imagens; 

 Passeios; 

 Semear/plantar; 

 Elaboração de uma horta; 

 Fazer separação do lixo/reciclagem; 

 Diálogos; 

 Histórias; 

 Canções. 

 

 Identificar algumas profissões e associa-

las com determinado tipo de vestuário e 

utensílios; 

 Manifestar atitudes de respeito, 

conservação e cuidado com o meio 

ambiente; 

 Identificar diferentes tipos de meios de 

transporte e por onde circulam 

habitualmente; 

 Desfrutar de novas situações, ocasiões 

de descoberta e exploração do mundo; 

 Saber o seu primeiro e último nome; 

 Incentivar na criança a capacidade de 

observar e o desejo de experimentar; 

 Conhecer algumas profissões e ofícios 

relacionados com plantas e animais; 

 Identificar as estações do ano e 

respetivas mudanças climatéricas. 
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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” significa que para este ano de 2015 todos os colaboradores da instituição trazem amor, alegria, 

energia e solidariedade. 

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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Atividades propostas pela equipa técnica: valência de infância e juventude 

 

 

 

 

 

  

Festa dos Reis Magos 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT Gracinda 
Tito 

06 de Janeiro  
Marta Lains (educadora de infância destacada 
pela Secretaria Regional de Educação)) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar o Dia de Reis 
revivendo as tradições; 
- Fomentar a celebração de 
datas festivas; 
- Dar a conhecer às crianças a 
dinâmica da pré-
escolaridade. 

- Fortalecer os laços de amizade e de cooperação entre a instituição e 
o Infantário o Balão;  
- Possibilitar às crianças a oportunidade de confraternizar com pessoas 
diferentes do seu quotidiano. 

Recursos 

Humanos: os técnicos, funcionárias do CAT e Infantário “O Balão”, motorista 

Logísticos: carrinha da instituição e veículo ligeiro 

Previsão de custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização. 
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Festa De Santo Amaro 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT Gracinda 
Tito 

15 de Janeiro 
Marta Lains (educadora de infância destacada pela 
Secretaria Regional de Educação)  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Vivenciar o Santo Amaro; 
- Conhecer a história, as 
tradições e as vivências do 
Santo Amaro; 
- Interação e convívio com 
funcionários/ idosos do Lar. 

- Estimular o gosto pela música; 
- Estreitar laços entre crianças, funcionários e idosos. 

Recursos 

Materiais: vassouras feitas com materiais recicláveis, máquina fotográfica 
Humanos: funcionárias do CAT 
Previsão de custos: 10€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de interação. 
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Dia da mulher 

“Dia das Titas” 

Destinatários Data Responsável 

Funcionárias do CAT e 
crianças do CAT 

08 de Março 
- Florinda Pombo (educadora de infância) 
- Marta Lains (educadora de infância destacada pela 
Secretaria Regional de Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas 

festivas. 

- Promover o reconhecimento e a valorização do papel da mulher; 
- Promover a autoestima das utentes; 
- Promover a interação das crianças e jovens com as funcionárias. 

Recursos 

Materiais: cola, tesoura, diversos papéis, pincéis 
Humanos: crianças do CAT e educadoras de infância  
Previsão de custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de motivação. 
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Party Páscoa 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar e funcionárias 01 de abril 
- Jovem do Lar 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas 

festivas. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades; 

- Promover o dinamismo social e interação com a restante comunidade; 

- Apelar à criatividade e à responsabilização. 

Recursos 

Materiais: Colunas, portátil, Cd’s, diversos materiais para decoração  
Humanos: os responsáveis  
Previsão de custos: 50€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de motivação; 
- Grau de interação. 
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Balamento 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT Gracinda Tito e 

“madrinhas” (funcionárias do 
Lar) 

Março e abril - Alexandra Malhão (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver tradições; 

- Proporcionar aos utentes 

experiências que favoreçam a 

sua vertente socioafetiva. 

- Promover a socialização; 

- Partilhar experiências e vivências; 

- Celebrar a Páscoa. 

 

Recursos 

Humanos: os responsáveis 

Previsão de custos: 40€ 

Material: amêndoas, ovinhos de chocolate, papel de embrulho transparente e fitas 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de companheirismo; 

- Grau de participação; 

- Grau de partilha. 
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Cestos da Páscoa 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens do Lar e 
CAT Gracinda Tito e 

funcionárias 
Março e abril 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Descobrir e utilizar as 
próprias possibilidades 
motoras, sensitivas e 
expressivas; 
- Aplicar a coordenação visual 
e motora para manusear e 
explorar objetos com grau de 
precisão maior; 
 - Descobrir e utilizar as 

próprias possibilidades 

sensitivas e expressivas. 

- Desenvolver a motricidade fina e global; 

- Desenvolver a capacidade de estética. 

Recursos 

Material: material reciclável 

Humanos: as responsáveis, crianças e jovens e funcionárias  

Previsão de custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de criatividade; 

- Grau de motivação; 

- Grau de participação. 
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Busca do Ovo 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

05 de abril - Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a vivência 

em comunidade; 

- Fomentar o hábito de 

comemorar datas festivas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Comemorar a Páscoa. 

Recursos 

Material: ovos da Páscoa 

Humanos: 2 ajudantes de ação direta 

Previsão de custos: 35 € 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de motivação. 
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Concurso: “A Voz” 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

18 de abril - Florinda Pombo (educadora de infância) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos 

lúdicos diferentes dos 

habituas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Promover a interação social; 

- Fomentar a criatividade e a expressão dramática. 

Recursos 

Material: microfone, cd’s, portátil, colunas 

Humanos: a responsável, ajudantes de ação direta 

Previsão de custos: 15€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de motivação; 
- Grau de interação. 
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Museu dos brinquedos 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT 18 de maio 
- Marta Lains (educadora de infância destacada pela 
Secretaria Regional de Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos 

lúdicos diferentes dos 

habituas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Promover a interação social; 

- Dar a conhecer brinquedos de outras épocas.  

Recursos 

Material: cadeira de transporte de crianças para veículos 

Humanos: a responsável, ajudantes de ação direta 

Previsão de custos: 15€ 
Logísticos: Carrinha da instituição e veículo ligeiro 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de motivação; 
- Grau de interação. 
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Dia Europeu Parques Naturais 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT 24 de maio 
- Marta Lains (educadora de infância destaca pela 
Secretaria Regional de Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos 

lúdicos diferentes dos 

habituas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Promover a interação social; 

- Alertar para a importância da preservação da natureza.  

Recursos 

Material: cadeira de transporte de crianças para veículos 

Humanos: a responsável 

Previsão de custos: 20€ 
Logísticos: veículo ligeiro 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de motivação; 
- Grau de interação; 
- Grau de preservação. 
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Semana da Criança 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT. 01 a 07 de junho 
- Marta Lains (educadora de infância destacada pela 
Secretaria Regional de Educação) 
- Florinda Pombo (educadora de infância) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos 

lúdicos diferentes dos 

habituas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Promover a interação social; 

- Comemorar o dia da criança  

Recursos 

Material: cadeira de transporte de crianças para veículos, diversos materiais para realizar atividades 

Humanos: as responsáveis, ajudantes de ação direta 

Previsão de custos: 100€ 
Logísticos: veículo ligeiro, oficio Câmara Municipal da Ribeira Brava (insuflável) 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de interação. 
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Dia dos Oceanos 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT 08 de junho 
-Guida Dinis (diretora técnica) 
- Marta Lains (educadora de infância destacada pela 
Secretaria Regional de Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos 

lúdicos diferentes dos 

habituas. 

- Realizar atividades de ocupação de tempos livres; 

- Promover a interação social; 

- Comemorar o dia dos oceanos. 

Recursos 

Material: cadeira de transporte de crianças para veículos, diversos materiais para realizar atividades 

Humanos: as responsáveis, ajudantes de ação direta 

Previsão de custos: 30€ 
Logísticos: veículo ligeiro, oficio Aquário do Porto Moniz 
Refeição: Lanche 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de socialização; 
- Grau de interação. 
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Outdoor Funcionários 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSTT 16 de junho 
-Guida Dinis (diretora técnica) 
- 2 Funcionários 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover situações de lazer 

e de convívio que estimulem 

a socialização e a partilha. 

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

Recursos 

Logísticos: Autocarro, oficio ISSM 
Humanos: Funcionários do CSPST – Tabua;  
Materiais: Roupa apropriada e máquina fotográfica,  
Previsão de custos:100€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de satisfação. 
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Dramatização Dia dos Avós 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT e idosos do 
Lar 

26 de julho 
-Guida Dinis (diretora técnica) 
- Florinda Pombo (educadora de infância) 

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 socioafetivos, 

- Apelar à criatividade; 

- Fomentar a expressão de forma desinibida e projeção de 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 interação social. 
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Dia da Juventude 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar 12 de agosto -Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

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, 

- Comemorar o dia da juventude. 

Recursos 

Humanos: a responsável  
Previsão de custos:30€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de interação social. 
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Férias Desportivas 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT Verão 
- Alexandra Malhão (técnica superior de serviço social) 
-Andreia Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar atividades do 

âmbito lúdico-desportivos; 

- Adquirir o gosto pela prática 

desportiva; 

- Promover atividades que 

desenvolvam a socialização. 

- Promover o hábito saudável da prática desportiva; 

-Promover momentos de convívio e de lazer; 

- Estimular a autoestima e a autoconfiança. 

 

Recursos 

Humanos: as responsáveis, monitor férias desportivas, motorista, funcionárias do CAT  
Materiais: roupa apropriada às atividades, protetor solar, loções de corpo, lanches 
Previsão de custos: 350€ por criança 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de motivação; 

- Grau de aprendizagem. 
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Casas Abrigo 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

14,15 e 16 de 
julho 

e 
01,02 e 03 de 

setembro 

- Guida Dinis (diretora técnica) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças e 

jovens para a proteção do 

ambiente; 

-Facilitar o desenvolvimento 

da autonomia das crianças e 

jovens. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos livres com atividades ao ar 

livre, como alternativa ao sedentarismo; 

- Preparar as crianças e jovens para as tarefas domésticas necessárias à 

manutenção de uma casa; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do meio ambiente; 

- Apoiar o gosto pela atividade de acantonamento e alertar para as suas 

vantagens. 

 

Recursos 

Humanos: duas técnicas da valência de infância e juventude, ajudante de ação direta e motorista 

Materiais: utensílios de cozinha, comida para três dias com cinco refeições diárias, jogos lúdicos, vestuário e 
calçado confortável, produtos de higiene e de limpeza 
Previsão de custos: 350 €  
Refeição: pequeno-almoço, lanches, almoço e jantar para três dias 

Logísticos: uma carrinha do Lar e um carro ligeiro e Casa de Abrigo da Secretaria Regional do Ambiente e dos 
Recursos Naturais; 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de partilha; 

- Grau de comportamentos ecológicos. 
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Acampamento 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar  Verão 
- Jovem do Lar 
- Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças e 

jovens para a proteção do 

ambiente; 

-Facilitar o desenvolvimento 

da autonomia dos jovens. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos livres com atividades ao ar 

livre, como alternativa ao sedentarismo; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do meio ambiente; 

- Apoiar o gosto pela atividade de acampamento e alertar para as suas 

vantagens. 

Recursos 

Humanos: duas técnicas da valência de infância e juventude, ajudante de ação direta e motorista 

Materiais: utensílios de cozinha, comida para três dias com cinco refeições diárias, jogos lúdicos, vestuário e 
calçado confortável, produtos de higiene, tendas, lanternas 
Previsão de custos: 350 €  
Refeição: pequeno-almoço, lanches, almoço e jantar para três dias 

Logísticos: uma carrinha do Lar e um carro ligeiro e Casa de Abrigo da Secretaria Regional do Ambiente e dos 
Recursos Naturais; 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de partilha; 

- Grau de comportamentos ecológicos. 
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Gincana 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e 
Lar 

Verão 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

diferentes atividades; 

- Sensibilizar para o convívio 

intergeracional. 

 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades no 

exterior; 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades entre as diversas gerações; 

- Incentivar o contacto e o respeito pelos mais velhos. 

Recursos 

Humanos: os responsáveis 

Material: folhas de papel, canetas, cores, bolas, arcos, sistema hi-fi, cadeiras, roupa apropriada para a 

atividade 

Previsão de custos: 20€ 

Refeição: lanche (2 bolos, batata-frita, sumos, água, sandes mistas) 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Dinâmica de grupo; 

- Grau de empenho. 
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Torneio de futebol interinstitucional 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e 
Lar 

Verão - Alexandra Malhão (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto pelas 

atividades lúdicas em 

detrimento do sedentarismo; 

- Promover as relações 

interpessoais. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades em grupo; 

- Estimular o gosto pelo lazer; 

- Fomentar o convívio;  

- Proporcionar a oportunidade de brincar. 

 

Recursos 

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

Previsão de custos: 20€ 

Refeição: lanche (bolo, sumos, batata-frita) 
Logísticos: contato com diversas instituições  

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de abertura/partilha; 

- Grau de motivação. 
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Piscinas do Porto Moniz 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e 
Lar 

Verão - Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de 

lazer diferentes do seu 

quotidiano. 

- Estimular o gosto por atividades ao ar livre; 
- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades ao ar 

livre, como alternativa ao sedentarismo. 

Recursos 

Humanos: a responsável, o motorista e ajudante de ação direta 
Materiais: máquina fotográfica e lanche 

Previsão de custos:50€:  
Logísticos: carrinha de 9 lugares da instituição e veículo ligeiro  

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de abertura/partilha. 
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Praia de Areia do Seixal 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT  Verão - Andreia Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Tomar contato com a 
natureza; 
- Proporcionar às crianças 
momento de lazer fora do 
seu contexto habitual; 
- Proporcionar o primeiro 
contato com a areia e com o 
mar; 
- Conhecer as características 

dos objetos, utilizando as 

possibilidades sensitivas do 

corpo. 

- Fomentar o gosto pela natureza; 
- Desenvolver o sentido do tato (consistência, textura, formas e contornos, 
tamanho, peso, temperatura, humidade); 
- Incutir o gosto pela praia. 

Recursos 

 Humanos: A responsável, voluntários e funcionários. 
Materiais: Toalha, guarda-sol, protetor solar, bonés, fato de banho, fraldas. 
Custos: 40€  
Logísticos: Carrinha da Instituição 
Refeição: Lanche 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interação; 
- Grau de socialização 
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Centro de Convívio da Ribeira da Tabua 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

Verão 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Alexandra Malhão (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a interação entre 

os vários elementos da 

equipa de trabalho da 

instituição e as crianças e 

jovens acolhidas. 

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

Recursos 

 Humanos: os responsáveis 
Materiais: utensílios necessários à confeção das refeições  
Refeições: almoço e lanche 
Previsão de custos:100€ 
Logísticos: carrinha da instituição, centro de convívio 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interação; 
- Grau de participação; 
- Grau de socialização. 
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Levadas 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT 

Verão 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dar a conhecer a vegetação 

existente; 

- Fomentar o gosto por 

atividades 

lúdico/pedagógicas. 

- Dar a conhecer a fauna e flora madeirense; 

- Alertar para a importância da conservação da vegetação existente; 

- Incentivar o contacto e o respeito pela natureza; 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades ao ar 

livre, como alternativa ao sedentarismo. 

Recursos 

 Humanos: as responsáveis e o motorista 
Materiais: mochilas, roupa e calçado apropriado, boné e protetor solar 
Previsão de custos:35€  
Refeição: lanche reforçado 

Logísticos: carrinha de 9 lugares do Lar 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de partilha; 

- Grau de comportamentos ecológicos. 
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Pedippaper 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar  Verão 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a autonomia dos 

jovens; 

- Promover a relação de 

cooperação entre os jovens. 

- Proporcionar momentos de contacto direto com os diversos serviços da 

cidade do Funchal; 

- Promover a capacidade de se desenvencilhar na procura de um serviço, 

pessoa ou material que precisem no futuro; 

- Procurar a coesão do pequeno grupo e valorizar cada capacidade diferente 

de cada um, orientando para a definição de papéis na equipa. 

Recursos 

 Humanos: a responsável; um técnico da valência de infância e juventude e os jovens. 

Previsão de Custos: 30€ + 11€ para cartões giros e viagens   

Refeição: lanche (sandes, bolo, sumos, fruta, bolacha, gelado) 

Material: roupa apropriada a atividade; mochilas;  

Logísticos: carrinha 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de empenho; 
- Grau de interação e desinibição. 
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Festival do Atlântico 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar e CAT Verão 
- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover as relações 

interpessoais; 

- Promover uma atividade 

lúdica. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades em grupo; 

- Proporcionar uma experiência diferente do habitual. 

Recursos 

Humanos: as responsáveis 
Previsão de Custos: 50€  

Logísticos: 2 veículos ligeiros 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interação; 
- Grau de interesse. 
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Barraca de Aniversário da Freguesia da Tabua 

Destinatários Data Responsável 

Comunidade   Verão 
- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 
- Jovem do Lar 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto pelas 

atividades lúdicas em 

detrimento do sedentarismo; 

- Promover as relações 

interpessoais. 

- Fomentar o convívio e a realização de atividades em grupo; 

- Apelar à criatividade; 

- Proporcionar a oportunidade de criar um negócio; 

- Proporcionar uma experiência diferente do habitual. 

Recursos 

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

Previsão de Custos: 50€ 

Material: fundo de caixa, farinha, ovos, limão, agua, leite, madeiras, plantas, pregos, martelo, tintas pinceis, 

roupas apropriadas, tecidos, linhas, agulha, caixas, berloques de loiça, cestos, fita-cola, papel, canetas, 

calculadora, cocô, doces, empanadas, frango, tomate, micro-ondas, pratos, facas, bases para bolos, pipocas, 

óleo, panela, sal, açúcar, material reciclável. 

Logísticos: barraca e transporte da instituição 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de motivação; 
-Grau de interação. 
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Karting 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

diferentes atividades 

desportivas; 

- Sensibilizar para o convívio 

intergrupal. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades no 

exterior. 

Recursos 

Humanos: a responsável e ajudantes de ação direta 
Materiais: roupa apropriada para uma atividade desportiva 
Previsão de custos: 40€ 
Refeição: lanche 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interação; 

- Grau de motivação. 
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Cinema Indoor 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT. 

Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar às crianças e 

jovens um momento de lazer 

fora do seu contexto 

habitual; 

- Motivar para o gosto do 

cinema. 

- Estimular o prazer pela sétima arte, 

- Promover um momento de divertimento. 

 

Recursos 

Humanos: a responsável 
Materiais: portátil, data-show, colunas e filme 
Previsão de custos: 4€: 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de aprendizagem. 
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Torneio de Playstation 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT 

Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar às crianças e 

jovens experiências que lhes 

permitam ampliar os seus 

conhecimentos; 

- Promover atividades que 

estimulem a aprendizagem. 

- Estimular a vontade de adquirir novos conhecimentos; 

- Promover a socialização;  

- Promover um momento de lazer; 

- Estimular a capacidade de brincar em grupo; 

- Estimular a capacidade de competir saudavelmente. 

Recursos 

Humanos: a responsável 
Materiais: televisão, playstation, jogos 
Previsão de custos: 10€ 
Refeição: lanche 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de motivação; 

- Grau de aprendizagem. 
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Paintball 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar  Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar às crianças e 

jovens experiências que lhes 

permitam ampliar os seus 

conhecimentos; 

- Promover atividades que 

estimulem a aprendizagem. 

- Promover a socialização;  

- Promover um momento de lazer; 

- Estimular a capacidade de brincar em grupo; 

- Estimular a capacidade de competir saudavelmente. 

Recursos 

Humanos: a responsável, motorista 
Materiais: roupa adequada à atividade, material necessário para a realização da atividade 
Previsão de custos: 60€ 
Refeição: lanche 
Logísticos: ofício, carrinha da instituição 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 

- Grau de motivação; 

- Grau de aprendizagem. 
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Centro de Hipismo 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Possibilitar às crianças da 

Instituição envolvidas na 

iniciativa o contacto mais 

próximo com o mundo 

equestre, nomeadamente 

com os cavalos, tratadores e 

materiais, dando-lhes a 

oportunidade de, 

igualmente, experimentarem 

as sensações da prática da 

equitação. 

- Incutir nestas crianças a importância do respeito pelos animais dando-lhes, 

igualmente, a oportunidade de aferirem, em termos práticos, que a 

cumplicidade/ cooperação Homem- Animal não só alcançável, como 

frutífera; 

- Possibilitar às crianças presentes na iniciativa, a prática da equitação; 

- Enriquecer o know how destas crianças relativamente aos cuidados 

essenciais à boa saúde dos cavalos: dieta, higiene, relação Homem – Cavalo, 

acomodações, etc.; 

- Promover o contacto destas crianças com um meio envolvente diferente do 

rotineiro, nomeadamente em termos geográficos, paisagísticos e sociais, 

estimulando a sua capacidade de perceção e de adaptação ao mesmo. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis; 
Materiais: Logística para aquisição de transporte, lanche.  
Previsão de custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

-Grau de adaptação; 

-Grau de perceção; 

- Grau de motivação. 
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Museu da Baleia 

Destinatários Data Responsável 

Jovens e crianças do Lar e 
CAT 

Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o gosto e 

interesse pelos museus e 

pela aprendizagem dinâmica 

e interativa. 

- Promover o conhecimento da origem, história, tipologia, evolução, 

características e curiosidades da baleia e a sua relação com a ilha da Madeira, 

em especial com o Caniçal. 

 

Recursos 

Humanos: a responsável, crianças e jovens e motorista; 

Previsão de Custos: 30€ 

Refeição: lanche (sandes, bolo, sumos, fruta, batata-frita) 

Material: máquina fotográfica 

Logísticos: carrinha 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interesse; 
- Grau de participação. 
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Museu de História Natural do Funchal  

Destinatários Data Responsável 

Jovens do Lar Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover interesse por 

visitar museus e aprender 

com essas visitas dinâmicas e 

interativas. 

- Dar oportunidade de ter contacto com várias espécies de animais, desde 

aves, répteis, mamíferos, insetos e ainda peixes vivos e aprender mais sobre 

esses seres vivos. 

 

Recursos 

Humanos: a responsável, crianças e jovens e motorista 

Previsão de custos: 20€ 

Refeição: lanche (sandes, sumos, fruta) 

Material: máquina fotográfica 

Logísticos: carrinha 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interesse; 
-Grau de socialização; 
- Grau de motivação. 
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Storycenter 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Lar e 
CAT 

Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dar a conhecer a história da 

ilha da Madeira de forma 

dinâmica e interativa. 

- Dar a conhecer a história da ilha da Madeira de forma lúdica e interativa;  

- Promover o interesse pelos acontecimentos históricos (descobrimentos, 

comércio, personalidades, etc.) marcantes do passado da ilha. 

Recursos 

Humanos: a responsável, motorista, crianças e jovens 

Previsão de Custos: 20€ 

Refeição: lanche (sandes, bolo, sumos, fruta, batata-frita) 

Material: máquina fotográfica 

Logísticos: carrinha e veículo ligeiro 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interesse; 
- Grau de satisfação. 
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Teleférico do Monte 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens Lar e CAT Verão - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar conhecer 

outro meio de transporte 

ainda não utilizado; 

- Proporcionar uma 

experiencia diferente e 

permitir conhecer melhor a 

cidade do Funchal com uma 

vista superior; 

- Possibilitar uma visita ao 

Monte e conhecer o jardim e 

os carrinhos de cesto, 

tradição da Madeira. 

- Proporcionar um conhecimento diferente da cidade do Funchal, com uma 

vista de cima, do Teleférico; 

- Promover um convívio entre as crianças e os jovens no jardim do Monte; 

- Levar as crianças a conhecer o jardim e centro do Monte e os carrinhos de 

cesto.  

 

Recursos 

Humanos: a responsável, funcionárias da valência de infância e juventude e crianças e jovens 

Previsão de Custos: 30€ 

Refeição: lanche (sandes, bolo, sumos, batata-frita) 

Material: roupa apropriada a atividade e máquina fotográfica 

Logísticos: carrinha e carro ligeiro 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de motivação; 
-Grau de socialização. 
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Dia das Bruxas 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens Lar e CAT 31 de outubro - Joana Matos (técnica superior de psicologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Conhecer as vivências / 

tradições do dia das bruxas; 

- Vivenciar uma noite 

diferente da sua rotina 

habitual. 

- Tirar partido do dia das bruxas; 

- Desmistificar os medos inerentes a este dia; 

- Partilhar doces e guloseimas. 

Recursos 

Humanos: A responsável, funcionárias de serviço. 

Materiais: Indumentária alusiva à época, doces e guloseimas, pinturas faciais. 

Previsão de Custos: 30€ 

Indicadores de Avaliação 

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

(saída) 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT Verão - Florinda Pombo (educadora de infância) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar às crianças um 

momento de lazer fora do 

seu contexto habitual. 

- Levar a criança a conhecer e a tirar partido do meio envolvente. 

Recursos 

Humanos: a responsável 

Materiais: Lanche 

Logística: Carrinha de 9 lugares da instituição e veículo ligeiro 

Previsão de Custos: 20€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de interação; 
-Grau de socialização. 
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Atividades propostas pela equipa técnica: Atividades Intergeracionais 

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 socioafetivos; 

-“ 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” 

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 para a prevenção. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis, participantes, comunidade 

Materiais: Logística para aquisição de transporte, refeições, sobremesas, outros materiais para as atividades 

de lazer. 

Previsão de custos: 300€ 

Indicadores de Avaliação 

- Grau de participação; 
- Grau de socialização; 
-Grau de interajuda. 
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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. 

 

  



Plano de atividades 2015 
 

62 
 

 

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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Plano Anual de Atividades 

 

 

Setembro Outubro Novembro 

Vivências do Outono 

*Canções e histórias alusivas ao 

Outono 

*Frutos da época 

*Vindimas 

  

 

Continuação das vivências do 

Outono 

Elaboração do saco para o Pão por 

Deus 

Comemoração do dia das bruxas 

Comemoração do dia Mundial da 

Poupança  

Comemoração do dia de S. Martinho 

*Saída para apanhar castanhas 

*Atividade culinária – Bolo de 

castanha 

*Cozer castanhas 

Dezembro Janeiro Fevereiro 

Preparativos para o Natal 

Trabalhos alusivos ao Natal com 

diversas técnicas 

Vivências do Natal 

Ensaios para festa de Natal 

 

 

  

Vivências dia dos Reis 

Exploração do Inverno e vestuário 

Comemoração do dia de Santo 

Amaro 

Opostos 

Controle dos esfíncteres  

Vivências de São Valentim/ Amizade 

Preparativos para o Carnaval 
* Atividade culinária-Sonhos 

Vivências do Carnaval  

*Pinturas faciais 

*Desfile 

*Baile de Carnaval 

Trabalhos alusivos ao Carnaval 

Março Abril Maio 

Dia da Mulher: Elaboração de uma 

lembrança para as madrinhas. 

Comemoração do Dia da Árvore/ 

Primavera 

* Canções alusivas à Primavera 

*Piquenique 

Exploração do tema Reciclagem 

 

Vivências da Páscoa 

*Caça ao ovo 

Trabalhos alusivos à Páscoa com 

diversas técnicas 

Exploração das cores primárias 

Interação Idosos/crianças (contar 

uma historia alusiva à temática)  

 

Exploração do dia do Sol 

*Sombras humanas 

*Elaboração de uma pequena horta 

Dia do trabalhador 

*Exploração das profissões 

Dia mundial do trânsito  

*Saída 

Dia Mundial dos Museus 

*Visita a um museu 

Preparação para a semana do dia da 

criança 

*Elaboração de uma prenda 

Junho Julho Agosto 

Comemoração do Dia Mundial da 

Criança 

*Ofertas existentes - Saída 

Semana da criança 

*Pinturas faciais, moldagem de 

balões, atividades de culinária e 

jogos tradicionais. 

Semana dos Santos Populares 

*Marcha 

Dia das bibliotecas 

*Visita à biblioteca da ribeira brava 

Exploração do tema Verão e 

vestuário  

*Praia 

 

 

Atividades ao ar livre 

Praia 
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Cronograma de atividades 
Atividade Jan. Fev. Março Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. 

Comemoração dos Reis             

Santo Amaro             

Dia da Amizade + Baile de Carnaval             

Dia da Mulher: “Dia das Titas”             

Passeio: Dia da Árvore             

Party Páscoa             

Celebração da Páscoa             

Busca do Ovo             

Balamento             

Cestos da Páscoa             

Dia do Beijo             

Concurso: “A Voz”             

Museu dos Brinquedos             

Dia Europeu dos Parques Naturais             

Semana da Criança             

Dia do Ambiente             

Dia dos Oceanos             

Outdoor Funcionários             

Santos Populares             

Dia dos Avós             

Dia dos Avós             

Passeio Intergeracional             

Dia da Juventude             

Férias Desportivas             

Casas Abrigo             

Acampamento             

Gincana             

Torneio de Futebol             

Piscinas do Porto Moniz             
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Atividade Jan. Fev. Março Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. 

Praia de Areia do Seixal             

Centro de Convívio da Ribeira da Tabua             

Levadas             

Pedippaper             

Festival do Atlântico             

Quem sabe, sabe             

Barraca Aniversário da Freguesia da Tabua             

Karting             

Cinema Indoor             

Torneio de playstation             

Paintball             

Centro de Hipismo             

Museu da Baleia             

Museu de História Natural do Funchal             

Storycenter             

Dias das Bruxas             

Pão-por-deus             

Pão-por-deus (saída)             

Feira das Vontades             

Jantar de Natal             

Festa de Natal             
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