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Introdução 

 

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

Particular de Solidariedade Social, que tem por missão a procurar de respostas sociais 

integradas no âmbito da terceira idade, juventude e infância.  

Tem como missão propiciar condições de vida digna, assentes nos valores pelo 

qual rege toda a sua atuação, bem como a satisfação das necessidades de cada utente. 

É também seu objetivo organizar atividades que promovam a autoestima, ocupando os 

tempos livres das crianças e jovens de forma lúdica e educativa, tornando assim o seu 

quotidiano mais proveitoso e animado. Em relação à valência de idosos, procura 

desenvolver atividades de animação sociocultural, de estimulação cognitiva, recreativa 

e ocupacional, com o objetivo de manter as suas capacidades físicas e mentais.  

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. 

O presente plano de atividades, reflete o trabalho idealizado por todos os 

colaboradores do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

Este plano contempla o projeto de intervenção anual, transversal a toda a 

instituição e numa segunda parte as Atividades do Plano de Atividades e 

Desenvolvimento Pessoal, específicas da Valência Lar de Idosos. 
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I – Identificação da 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  

Espaços Físicos 

 

Valência Idosos Comum às Valência 

 Infância e Juventude e Lar de Idosos  

13 Ajudantes de Ação Direta 1 Diretora 

3 Auxiliares de Serviços Gerais 1 Administrativa 

1 Psicóloga  1 Encarregada Geral 

1 Ajudante de Ocupação 1 Motorista 

 2 Cozinheiras 

 2 Ajudantes de Cozinha 

 3 Lavadeiras 

 1 Enfermeira de Reabilitação 

 2 Enfermeiros 

 1 Técnica de Fisioterapia 

 1 Médico Clinica Geral (Prestação serviços) 

 1 Médica Pediatra (Prestação serviços) 

 1 Educadora de Infância (Prestação serviços) 

 1 técnico de Informática (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 

Projeto Anual:  

 

Em 2016, o desafio foi diferente. Desta vez a proposta foi juntar todos os 

colaboradores das diferentes valências, em quatro grandes equipas.  

Assim, constituíram-se aleatoriamente as equipas A, B, C e D que ficaram responsáveis 

pelas atividades a desenvolver em cada trimestre. Posteriormente cada equipa elegeu 

os seus representantes, nas categorias de capitão e sub-capitão. Cada equipa teve 

autonomia no planeamento das atividades trimestrais.  

 O desafio constituiu-se essencialmente em permitir o desenvolvimento da autonomia, 

iniciativa e interajuda nos elementos de cada equipa, permitindo o uso livre de 

criatividade e participação ativa de cada membro na sua equipa.  

Este projeto pretende também fomentar competências como o trabalho de equipa e a 

liderança uma vez que estarão em cada uma das equipas colaboradores de cada uma 

das valências, que constituem o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da 

Tabua, que terão de reunir e organizar as atividades para o trimestre. 
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Atividades das 

Equipas 
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Equipa A 
(Constituída por 14 elementos) 
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Convívio de Santo Amaro 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Centro Social e 

paroquial da S.S Trindade 

da Tabua 

17 de Janeiro Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar um lanche 

com doçaria típica e 

animação musical 

-Promover a celebração da festividade entre idosos, 

jovens, crianças e colaboradores do CSPST 

- Reviver cantigas tradicionais 

- Proporcionar momentos de distração  

Recursos 

Humanos: Equipa A 

Refeições: Doçaria tradicional 

Materiais: Instrumentos musicais 

Financeiros: prevê-se um custo de 40 euros 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação dos utentes; 

 Grau de participação e envolvimento nas atividades. 

 

 

  



13 
 

 

Dia Mundial do Riso 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores 

do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade 

da Tabua 

18 de Janeiro Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o riso, através 

da colocação de cartazes 

alusivos ao dia. 

-Promover o riso entre utentes, jovens, crianças e 

colaboradores do CSPST 

-Estimular as emoções 

Recursos 

Humanos: Equipa A 

Materiais: Cartaz alusivo ao dia e pequena mascote  

Financeiros: não se preveem custos 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação dos utentes; 

 Grau de participação e envolvimento nas atividades. 
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Arraial das Candeias 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do Centro 

Social e paroquial da S.S 

Trindade da Tabua 

1 e 2  de 

Fevereiro 
Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Amassar pão e fazer uma 

espetada no arraial 

-Desenvolver a socialização e o convívio entre os 

colaboradores do CSPST 

Recursos 

Humanos: Equipa A 

Financeiros: prevê-se um custo de 5 euros por pessoa 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Baile de Carnaval 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do Centro 

Social e paroquial da S.S 

Trindade da Tabua 

8 de Fevereiro Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover um Baile de 

Carnaval com animação, oferta 

de malassadas, pequeno bar e 

concurso para “Melhor Disfarce” 

- Promover o convívio entre os utentes, jovens e 

colaboradores do CSPST 

-Estimular a criatividade 

Recursos 

Humanos: Equipa A 

Materiais: Sistema de som, decoração alusiva á festividade 

Refeições: Bar e comida ( malassadas e outras iguarias) 

Financeiros: prevê-se um custo de 50 euros por pessoa 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Dia Mundial do Doente 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos e 

familiares 
11 de Fevereiro Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover uma missa e bênção 

na capela celebrando este dia, e 

pequeno lanche na sala de 

atividades 

-Promover momentos de oração 

-Promover o conforto e bem estar entre utentes e 

familiares 

Recursos 

Humanos: Equipa A 

Materiais: Decoração floral da capela 

Refeições: Lanche (Bolo, sumo e iguarias) 

Financeiros: prevê-se um custo de 30 euros por pessoa 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Dia da amizade 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos, 

familiares e colaboradores 
14 de Fevereiro Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover na semana anterior o 

Correio da Amizade, e realizar 

um Mural da Amizade para 

deixar uma pequena mensagem 

-Promover a troca de mensagens entre jovens e 

colaboradores do CSPST 

-Promover a amizade e o bem-estar 

Recursos 

Humanos: Equipa A (Carteiro) 

Materiais: Mural para afixar na parede, caixa de correio. 

Financeiros: Não se preveem custos 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Bailaterapia 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos, 

familiares e colaboradores do 

Centro Social e paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

4ª semana de 

Fevereiro 
Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar terapia através da 

dança 

-Estimular a expressão corporal e as funções 

psicomotoras 

-Desenvolver a criatividade 

Recursos 

Humanos: Professora de bailaterapia 

Materiais: Sistema de som 

Financeiros: Não se preveem custos 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Danças de Salão 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do Lar e CAT 18 de Março Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar uma demonstração e 

aula de dança de salão 

-Promover o bem-estar 

Recursos 

Humanos: Professores de danças de salão 

Materiais: Sistema de som 

Financeiros: Não se preveem custos 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Jantar do dia da Mulher 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradoras do CSPST 8 de Março Nelson e Enf. João 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o convívio entre as 

colaboradoras do CSPST 

-Promover o bem-estar 

Recursos 

Humanos: Homens da Equipa A (Nelson e Enf. João) 

Refeições: Jantar num restaurante 

Financeiros: prevê-se um custo de 20 euros por pessoa 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Dia da Mulher 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPST 8 de Março Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Assinalar datas importantes - Promover o reconhecimento e a valorização do papel da 

mulher; 

- Promover a autoestima das utentes. 

Recursos 

Humanos: Homens da Equipa A (Nelson e Enf. João) 

Materiais: Oferta de um bolo de arroz com uma pequena mensagem – bolos e 

material para embrulho. 

Financeiros: prevê-se um custo de 20 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Caminhada 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPST e 

jovens do lar Arco-íris 
19 de Março Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar as atividades de 

lazer e ao ar livre 

- Promover  o convívio entre os jovens e os colaboradores 

do CSPST 

Recursos 

Humanos: Utentes do Lar de Idosos e Jovens do lar 

Refeições: Lanche (pão, bolo e sumo) 

Logísticos: Transporte 

Financeiros: prevê-se um custo de 60 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Dia Mundial da Árvore 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos e 

jovens do lar Arco-íris 
21 de Março Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dar a conhecer o Centro de 

plantação de arvores em S. 

Martinho 

- Conhecer os processos de crescimento e cultivo das 

árvores 

- promover a consciência ambiental 

Recursos 

Humanos: Utentes do Lar de Idosos e Jovens do lar 

Refeições: Lanche (pão, bolo e sumo) 

Logísticos: Transporte, Guia de transporte 

Financeiros: prevê-se um custo de 40 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Celebração da Páscoa 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPST 25 a 27 de Março Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a comemoração de 

daas festivas 

- Promover a celebração da época festiva entre os 

utentes, jovens e colaboradores do SCPST 

- proporcionar o convívio e a partilha intergeracional 

Recursos 

Humanos: Utentes do Lar de Idosos e Jovens do lar 

Refeições: Doçaria alusiva à época; material para trabalhos manuais 

(preferencialmente material reciclado). 

Logísticos: Missa na Capela do Lar 

Financeiros: prevê-se um custo de 150 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de Satisfação 

 Grau de participação e envolvimento na atividade. 
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Equipa C 
(Constituída por 14 elementos) 
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Dia das Petas 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e paroquial da S.S Trindade 

da Tabua 

1 de Abril Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Entreter os utentes e 

colaboradores do C.S.P S.S T Tabua 

- Tornar o dia mais alegre e interativo para os utentes 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Roupas, almofadas, cadeiras de rodas 

Financeiros: prevê-se um custo de 25 euros 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interesse 

 Grau de envolvimento dos utentes nas atividades. 
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Celebração do dia da Liberdade 

Destinatários Data Responsáveis 

Colaboradores do Centro Social e 

paroquial da S.S Trindade da Tabua 
26 de Abril Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o encontro saudável entre 

os colaboradores do C.S.P S.S T 

Tabua; 

- Comemorar o dia da Liberdade. 

- Promover as relações salutares entre os colaboradores 

da instituição; 

- Proporcionar momentos de trabalho de equipa de modo 

a aproximar os elementos da várias equipas. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Jogos de Team Building (desenvolvimento de equipas) 

Refeições : Lanche: bolos, sandes e sumos 

Financeiros: prevê-se um custo de 30 euros 

Logísticos: Transporte (carrinha do lar) 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de adesão 

 Grau de participação dos colaboradores nas atividades. 
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Dia da Mãe 

Destinatários Data Responsáveis 

Mães que residem e trabalham no 

Centro Social e Paroquial da S.S 

Trindade da Tabua 

1 de Maio Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Valorizar e mimar as mães que 

vivem e trabalham nesta “casa”. 

- Tornar o dia das mães mais especial; 

- Presentear as mães com um mimo e recordar este dia, 

agradecendo o seu papel na sociedade. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Folhas; cartolinas, plásticos, tesoura, cola: 

Financeiros: prevê-se um custo de 30 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de adesão 

 Grau de satisfação das mães presenteadas. 
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Noite de Festa 

Destinatários Data Responsáveis 

Colaboradores do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade da Tabua 
20 de Maio Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar tempo de convívio 

entre os colaboradores do C.S.P.S.S.T. 

da Tabua 

- Proporcionar um espaço de interação informal entre os 

elementos das diversas equipas de trabalho, 

aproximando-os e reforçando os laços entre os mesmos. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Refeições: Jantar fora e convívio  

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de adesão e participação 

 Grau de satisfação dos participantes. 
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Dia da Criança 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

20 de Maio Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar o dia da criança; 

- Relembrar momentos bons da 

infância 

- Promover momentos de convívio alegre e divertido entre 

utentes e colaboradores no Lar; 

- Estabelecer proximidade entre utentes e colaboradores 

através da partilha de momentos/recordações felizes das 

suas infâncias. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Fotos, folhas, PC, mesas, cadeiras, rádio, roupas. 

Refeições: Lanche 

Logísticos: sala polivalente do Lar 

Financeiros: prevê-se um custo de 20 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de satisfação dos participantes. 
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Dia do ambiente 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

5 de Junho Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar os utentes e 

colaboradores para as questões 

importantes do ambiente, poupança 

de água, eletricidade, reciclagem, etc. 

- Informar através de cartazes e panfletos os utentes e 

colaboradores sobre regras de boas práticas para cuidar 

do ambiente; 

- Levar os colaboradores a se envolverem com a causa de 

proteção ambiental e a assumir comportamentos 

responsáveis como; a separação do lixo, a poupança dos 

recursos como a água e eletricidade. 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Cartolinas, fotos, PC. 

Financeiros:  prevê-se um custo de 10 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interesse 

 Grau de envolvimento e alteração de atitudes. 
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Celebração do S. João 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

24 de Junho Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar os Santos Populares. - Festejar os Santos (S. João) com um almoço típico de 

convívio entre os utentes, colaboradores e grupo 

convidado para as marchas. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa C 

Materiais: Mesas, cadeiras, toalhas, pratos e talheres do Lar 

Refeições: Almoço de S. João 

Logísticos: Transporte para o grupo convidado 

Financeiros: prevê-se um custo de 30 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 
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Equipa D 
(Constituída por 15 elementos) 
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Visita ao Jardim Tropical Monte Palace 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

01 de Julho 

Equipa D 

Teresa F.; Idalina; Evelyn, 

Andrea, Nolene 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Valorizar o património natural e 

Regional; 

-Promover o Lazer e o convívio. 

- Celebrar o dia da Região Autónoma da Madeira; 

- Favorecer a socialização e a partilha. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa D e motorista; 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica; 

Refeições: Lanche (sandes, sumo, bolo e fruta) 

Logísticos: Transporte da Camara Municipal da Ribeira Brava, carrinha da instituição e carros 

particulares 

Financeiros: prevê-se um custo de 60 euros (alimentação e transporte) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 

 Grau de socialização e partilha 
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Ida à Praia da Calheta 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes, crianças a partir dos 6 anos e 

colaboradores do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade da Tabua 

Julho 
Equipa D 

Evelyn e Anthoni 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar aos participantes 

momentos de lazer fora do seu 

contexto habitual; 

- Desenvolver atividades ao ar livre 

- Fomentar o gosto pelo mar e pelas atividades exteriores; 

- Desenvolver o convívio e a socialização 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa D 

Materiais: Toalhas, guarda-sol, protetor solar, bonés, fato de banho, acessórios para atividades, 

máquina fotográfica. 

Refeições: Almoço: sandes, sumo, fruta ou gelado (comprar no local) 

                    Lanche: (bolachas, bolo, água, sumo e fruta) 

Logísticos: Carrinha, carro da instituição e carros particulares 

Financeiros: prevê-se um custo de 60 euros (alimentação e transporte) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interação 

 Grau de socialização 

 Grau de comportamentos saudáveis 
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Dia dos avós 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes, crianças e jovens do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Julho 
Equipa D 

Evelyn, Andrea e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de lazer e de 

convívio que estimulam a socialização 

intergeracional 

- Desenvolver as competências de socialização e convívio 

- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos 

- Comemorar o dia dos avós 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa D responsáveis pela atividade 

Materiais: Prenda a designar, máquina fotográfica. 

Refeições: Lanche: (bolo, sumo e aperitivos) 

Financeiros: prevê-se um custo de 40 euros (alimentação e transporte) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de socialização 

 Grau de interação 
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Torneio de Futebol Interinstitucional 

Destinatários Data Responsáveis 

Crianças e jovens do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade da Tabua e 

convidados 

Julho 
Equipa D 

Anthoni Romero 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar o contato e a interação 

interinstitucional entre os jovens e 

crianças do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 

- Incentivar à prática desportiva; 

- Promover o convívio e a socialização 

- Promover o Fair-Play 

- Fortalecer os laços de amizade e companheirismo entre 

os jovens  

 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade 

Materiais: Bola de futebol, máquina fotográfica. 

Refeições: Lanche para os participantes: (bolo, sumo e aperitivos) 

Logísticos: contacto entre instituições; preparação do recinto desportivo e local do lanche 

Financeiros: prevê-se um custo de 50 euros (alimentação e lembrança para os participantes) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de interesse 

 Grau de feedback 

 Grau de Fair-Play 

 



38 
 

 

 

  

De patins 

Destinatários Data Responsáveis 

Jovens do Centro Social e Paroquial da S.S 

Trindade da Tabua e colegas convidados 
13 de Agosto 

Equipa D 

Paula, Celina e Instrutor de 

patins – Michael Castro 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar uma atividade diferente 

aos jovens; 

- Dinamizar os tempos livres dos jovens; 

- Desafiar os jovens para novas 

aprendizagens enriquecedoras 

- Desenvolver o espírito de equipa e ajuda entre os 

jovens; 

- Promover a prática de exercício físico entre os 

jovens; 

- proporcionar tempo de diversão aos jovens. 

Recursos 

Humanos: Responsáveis pela atividade 

Materiais: Roupa apropriada para uma atividade desportiva; máquina fotográfica. 

Refeições: Lanche para os participantes: (bolo, sumo e aperitivos) 

Logísticos: Transporte até ao parque+ da Tabua 

Financeiros: prevê-se um custo de 40 euros (lanche) 

 

Indi cadores de Avaliação 

 Grau de adesão 

 Grau de interação 

 Grau de motivação 

 Grau de entusiamo 
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Levada 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Agosto 
Equipa D 

Anthoni; Esmeralda; Nolene 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Estimular as atividades ao ar livre; 

- Estimular o gosto pelo lazer 

- Favorecer o conhecimento de diversas zonas da Madeira; 

-Promover o contato entre gerações. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa D e motorista; 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica; 

Refeições: Lanche (sandes de omelete, maçã, laranja, sumo, bolo, bolachas e água) 

Logísticos: Carrinha da instituição e carros particulares 

Financeiros: Prevê-se um custo de 100 euros (alimentação e transporte) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 

 Grau de socialização e partilha 
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Torneio de Jogos de Tabuleiro 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Julho 

Equipa D 

Antónia, Paula, Ercília e 

Nolene 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover os laços Intergeracionais; 

- Promover o espirito de competição 

saudável. 

- Ocupar os tempos livros dos utentes; 

- Promover o respeito pelas regras de jogo e participação 

em grupo. 

Recursos 

Humanos: Equipa D 

Materiais: Máquina fotográfica; mesas, cadeiras, prémios e jogos. 

Refeições: Lanche (bolo, sumo e bolachas) 

Logísticos: Ficha de inscrição das Equipas mistas (crianças, idosos e funcionários) 

Financeiros: Prevê-se um custo de 20 euros para o lanche 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação (positiva) na atividade 

 Espírito de entreajuda e trabalho de equipa 
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Dia da Rádio com Acordeonista 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Agosto 
Equipa D 

Esmeralda e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a participação em 

atividades que promovam momentos 

de lazer e de convívio.  

 

- Promover a socialização; 

- Estimular a partilha de histórias de vida.  

  

Recursos 

Humanos: Equipa D 

Materiais: Máquina fotográfica.  

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interação; 

 Grau de socialização; 

 Grau de partilha; 

 Grau de convívio.  

 



42 
 

  

Praia de Areia do Seixal 

Destinatários Data Responsáveis 

Crianças do CAT Gracinda Tito Agosto 
Equipa D 

Andrea, Evelyn e Idalina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de lazer 

fora do seu contexto habitual 

- Proporcionar contato com a areia e 

o mar; 

- Conhecer as características dos 

objetos, utilizando as possibilidades 

sensitivas do corpo. 

 

- Fomentar o gosto pelo mar; 

- Desenvolver o sentido do tato (consistência, textura, 

formas, contornos, tamanho, peso, temperatura e 

humidade).  

Recursos 

Humanos: Equipa D 

Materiais: Toalhas, guarda-sol, protetor solar, bonés, fato de banho, fralda de praia, brinquedos de 

praia, máquina fotográfica; 

Refeições: Lanche (bolachas ou bolo, água e fruta); 

Logísticos: Carrinha da instituição e viatura ligeira da instituição; 

Financeiros: Prevê-se um custo de 40 euros para o lanche. 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interação; 

 Grau de socialização; 

 Grau de comportamentos saudáveis.  
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Piquenique Intergeracional 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Agosto 
Equipa D 

Esmeralda e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o convívio entre gerações; 

- Favorecer o gosto pelas atividades 

ao ar livre.  

 

- Proporcionar momentos de lazer gerações.  

Recursos 

Humanos: Equipa D ; 

Materiais: Cartas, mantas, bola, instrumentos musicais, máquina fotográfica, utensílios para as 

refeições; 

Refeições: Lanche (bolo, sandes, bolachas, água e frutas); 

Logísticos: Carrinha da instituição; 

Financeiros: Prevê-se um custo de 60 euros para o lanche. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de interação. 
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Amassar Pão 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Setembro 
Equipa D 

Idalina, Rita e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover um momento de 

aprendizagem diferente do habitual.  

 

- Proporcionar a transmissão de conhecimento/tradições; 

- Propiciar um momento de socialização; 

- Fomentar o gosto pela cultura tradicional.  

Recursos 

Humanos: Equipa D ; 

Materiais: Cartas, máquina fotográfica, mantimentos para as refeições e para o pão; 

Refeições: Almoço e lanche; 

Logísticos: Carrinha da instituição; 

Financeiros: Prevê-se um custo de 50 euros. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de dedicação; 

 Grau de partilha; 

 Grau de socialização; 

 Grau de empenho. 
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Teatro  

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Setembro 
Equipa D 

Idalina e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover situações de lazer e de 

convivo que estimulem a socialização.  

- Desenvolver o convívio e a socialização; 

- Proporcionar o estreitamento de laços sócio-afetivos; 

- Apelar a criatividade; 

- Fomentar a expressão de forma desinibida e projeção de 

sentimentos.  

Recursos 

Humanos: Equipa D; 

Materiais: Mesas, cadeiras, indumentárias, máquina fotográfica; 

Refeições: Lanche (Bolo, sandes e sumo). 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação; 

 Grau de socialização. 
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Coreografia para Baile de Verão 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Verão 
Equipa D 

Esmeralda e Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover as capacidades e 

habilidades motoras. 

- Desenvolver as capacidades físicas de modo a facilitar a 

mobilização e a motricidade.  

Recursos 

Humanos: Equipa D ; 

Materiais: Indumentárias, máquina fotográfica; 

Logísticos: Carrinha da instituição; 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação; 

 Grau de criatividade; 

 Grau de socialização; 

 Grau de empenho; 

 Grau de motivação. 
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Passeio Intergeracional e Gincana 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores 

do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade 

da Tabua 

Setembro Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

diferentes atividades ao ar 

livre; 

- 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: a equipa D 

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

atividade, cordas, baralho de cartas e mantas. 

Logísticos: Ofício para solicitar o autocarro à CMRB. 

Financeiros: Prevê-se um custo de 70€ 

Refeição: Almoço: Macarrão guisado, sumo, água, fruta 

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

Itens de avaliação  

 

- Grau de participação; 

- Dinâmica de grupo; 

- Grau de empenho. 
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Equipa B 
(Constituída por 16 elementos) 

 

 

 

A Equipa B escolheu como tema para as suas dinâmicas “ Last but not least” e optou 

por enquadrar as suas atividades em três subtemas:  

outubro será o mês da Diversão,  

Novembro será movido pela Gratidão e  

Dezembro assinalado pelos festejos da época, a União. 
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Concurso de decoração de abóboras 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

28 de Outubro 
Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a vivência em 

comunidade; 

- Comemoração e decoração das 

temáticas do mês em questão. 

- Comemorar o Halloween; 

- promover a convivência entre jovens, adultos e idosos 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: Abóboras e velas 

Refeições: Lanche convívio com todos os participantes 

Logísticos: utilização dos espaços da instituição 

Financeiros: Prevê-se um custo de 5 euros para a aquisição de velas e de ---- para o lanche 

Prendas para os vencedores (elaborados pela equipa) 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 

 Grau de criatividade 
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Apanha de nozes e castanhas 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Outubro 
Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de lazer 

diferentes do seu quotidiano. 

- Fomentar o espírito de interajuda 

- Estimular a celebração das tradições madeirenses 

- Fomentar a participação em atividades ao ar livre. 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: Luvas, sacos, baldes 

Logísticos: Transporte da instituição 

Financeiros: Não se preveem custos 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 

 Grau de companheirismo 
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Baile de Halloween 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

29 ou 30 de outubro 
Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a vivência em 

comunidade; 

- Fomentar a comemoração e 

diversão 

- Comemorar o Halloween; 

- promover a convivência entre toda a comunidade desta 

“família” 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: Decoração alusiva ao tema 

                    Prémio para o melhor disfarce (trofeu elaborado pela equipa) 

Refeições: Lanche/merenda elaborado pela equipa 

Logísticos: Utilização do Salão Polivalente 

Financeiros: Prevê-se um custo de 30 euros  

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação na atividade 

 Grau de criatividade 
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Pão por Deus 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

01 de Novembro 
Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração e decoração das 

celebrações referentes ao tema do 

mês a decorrer - Partilha 

 

- Comemorar o Pão por Deus  

- Promover a partilha entre os elementos desta “família” 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: Sacos/cestos de Pão por Deus elaborados pela equipa, utilizando material reciclado 

diverso. 

Refeições: Lanche convívio com idosos e crianças 

Logísticos: Utilização do refeitório da instituição 

Financeiros: Prevê-se um custo de 100 euros  

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de convivência 

 Grau de criatividade 
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Festejar o São Martinho 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

11 de Novembro 
Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração da data festiva 

- Partilha entre os elementos dos 

diferentes grupos 

 

- Comemorar o São Martinho 

- Promover a partilha entre os elementos desta “família” 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: Mesas, cadeiras, utensílios para fazer fogueira e assar castanhas 

Refeições: Almoço ou jantar convívio alusivo ao S. Martinho (Castanhas assadas) 

Logísticos: Ida à escola da Ribeira Brava 

                    Carrinha da instituição 

Financeiros: Prevê-se um custo de 60 euros com a refeição e transporte 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de convívio 

 Grau de motivação 
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Recolha de saberes e sabores(Receitas dos utentes do lar de Idosos) 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

11 de Novembro 

 

Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Convivência e partilha de saberes - Fomentar a partilha de receitas antigas 

- promover a troca de saberes entre gerações 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: papel, esferográfica, lápis, PC. 

Financeiros: Não se preveem custos 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de partilha 

 Grau de adesão e participação 
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XIV Feira das Vontades 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua e comunidade em geral 

Novembro 

 

Equipa B 

 

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: Equipa B 

Materiais:  Material para trabalhos manuais; tecidos; material reciclado; material de culinária. 

Financeiros: prevê-se um custo de 250 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de partilha 

 Grau de motivação e participação 

 Grau de adesão por parte da comunidade 
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Jantar de Natal (Funcionários) 

Destinatários Data Responsáveis 

Colaboradores do Centro Social e 

Paroquial da S.S Trindade da Tabua 
Dezembro 

 

Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração das datas festivas 

- Convivência e partilha de todos os 

elementos da família intergeracional 

- Comemorar a época natalícia; 

- Participar em atividades sociais; 

- Estimular o valor da partilha; 

- Estimular a socialização e a interação. 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

Materiais: os necessários à realização da atividade 

Refeições: Jantar de Natal em local a definir 

Logísticos: Escolha do local para o jantar 

Financeiros: Prevê-se um custo de 20 euros por pessoa 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de convívio 

 Grau de motivação e participação 
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Decorações de Natal 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua e comunidade em geral 

Dezembro 

 

Equipa B 

 

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 

Humanos: Equipa B 

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

Financeiros: prevê-se um custo de 30 euros. 

 

Indicadores de Avaliação 

 - Grau de criatividade; 

 - Grau de motivação; 

 - Grau de participação. 
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Festa de natal Intergeracional 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

Dezembro 

 

Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração das datas festivas 

- Convivência e partilha de todos os 

elementos da família intergeracional 

- Fomentar o estreitamento dos laços familiares; 

- Vivenciar o Natal na vertente religiosa/espiritual. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa B 

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. 

Refeições: Lanche convívio com os utentes da instituição: Sandes, sumos, bolo e outras iguarias 

Logísticos: Sala Polivalente, cadeiras para a plateia, mesa para a realização da missa e outros. 

Financeiros: Prevê-se um custo de 720€ para as prendas e 80€ para o Lanche. 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de convívio 

 Grau de motivação e participação 
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Plano de Atividades 

de Desenvolvimento 

Pessoal 

Valência Lar de Idosos 
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Snoezelen – Um mundo mágico! 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano 

Dra. Nolene Serrão 

(Psicóloga) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar as sensações e as respostas 

sensoriais através da estimulação dos 

diversos sentidos. 

-Proporcionar o acesso a uma abordagem “aberta”, 

versátil e flexível a cada participante; 

- Promover a estimulação táctil, visual e auditiva; 

proporcionar momentos de bem-estar e relaxamento 

Recursos 

Humanos: A técnica responsável 

Materiais: Bolas com texturas e cores, essências e aromas, feixes e colunas de luzes e água; CD`s,  

aparelhagem, cama de água, cadeira de rede, projetor, etc. ( Material disponível na “Sala 

Snoezelen Fundação PT”) 

Financeiros: Os gastos com o material extra levados pela técnica responsável (opcional) 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de benefício e feedback dado pelos utentes 

 Grau de bem estar e relaxamento 
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Estimulação Cognitiva 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano 

Dra. Nolene Serrão 

(Psicóloga) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a estimulação e manutenção 

das competências funcionais dos 

utentes.  

Estimular a flexibilidade mental  e o 

despertar dos sentidos. 

-Estimulação das capacidades cognitivas e sensoriais 

- Promover a interação social 

 

Recursos 

Humanos: A técnica responsável 

Materiais: Jogos de estimulação cognitiva, puzzles, cubos, música, jogos de computador, lotos e 

diversas atividades de estimulação individual adaptadas a cada utente. 

Financeiros: Os gastos com o material novo a adquirir pela responsável (em estudo) 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de beneficio e feedback dado pelos utentes 

 Grau de bem estar e relaxamento 
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Comemoração dos Aniversários 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano 

 

Técnicos e funcionários de 

serviço na Instituição 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas festivas. 

- Proporcionar aos utentes o 

desenvolvimento da autoestima. 

- Celebrar o dia de aniversário. 

- Promover o convívio com os familiares e pessoas 

significativas. 

Recursos 

Humanos: Técnicos e funcionários de serviço na instituição 

Materiais: Velas e máquina fotográfica 

Refeições: Lanche: Sumos, sandes, e o bolo de aniversário 

Financeiros: Prevê-se um custo de 300 euros 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de entusiasmo 

 Grau de motivação  

 Grau de felicidade e partilha 
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Ginástica 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano 

Ajudante de Ocupação e 

Terapeuta Alejandra 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Promover as capacidades e 

habilidades motoras do idoso; 

-Desenvolver as capacidades motoras 

de modo a manter e estimular as 

capacidades físicas. 

- Desenvolver as capacidades físicas de modo a facilidade a 

mobilização e a motricidade; 

- Fomentar a consciência das capacidades funcionais. 

 

Recursos 

Humanos: As responsáveis 

Materiais: Bolas; CD’s; rádio; arcos; elásticos; roldana; pedaleiras. 

Refeições: Lanche: Sumos, sandes, e o bolo de aniversário 

Financeiros: Não se preveem custos. 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de empenho 

 Grau de motivação e socialização 
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Passeio às origens 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de lazer 

fora da instituição; 

- Permitir o convívio e o 

fortalecimento de laços afetivos 

 

- Proporcionar a oportunidade dos utentes visitarem os 

locais de origem que há muito não eram visitados 

- Propiciar a recordação de vivências e emoções 

fundamentais para o bem-estar dos utente 

 

Recursos 

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Refeições: Sumos, sandes e fruta. 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: 200€ para as refeições. 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de motivação   

 Grau de socialização 
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Ida às compras 

Destinatários Data Responsáveis 

Utentes do Centro Social e Paroquial 

da S.S Trindade da Tabua 
Ao longo do ano Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Proporcionar aos utentes 

experiências que favoreçam a sua 

vertente sócio afetiva; 

- Promover atividades que estimulem 

a autoestima e autoconfiança. 

 

- Promover a socialização; 

- Permitir que os utentes adquirem alguns bens a seu 

gosto. 

 

Recursos 

 

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista. 

Materiais: Máquina fotográfica 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: Os despendidos com a carrinha e o pessoal. 

 

Indicadores de Avaliação 

 Grau de participação 

 Grau de motivação   

 Grau de socialização 
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Expressão Plástica 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 

Carmina Jesus  

(Ajudante de Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Desenvolver e estimular a 

imaginação e a criatividade 

através da expressão plástica. 

- Desenvolver a motricidade fina, a precisão manual 

e a estimulação das capacidades cognitivas. 

Recursos 

 

Materiais: Todo o tipo de material reciclável (cartão, cartolinas, lápis, plásticos, tecidos, 

jornais, revistas, linhas, lãs, agulhas entre outros). 

Humanos: Carmina de Jesus 

Financeiros: Prevê-se um gasto de 60€ em material 
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Eucaristia, Terço e Ensaios 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 

Eucaristia ( um dia por semana) 

terço ( três vezes por semana) ao 

longo do ano.  

Carmina de Jesus 

(Ajudante de 

Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Contribui para o bem-

estar dos idosos a nível 

espiritual. 

- Proporcionar aos idosos momentos de oração e reflexão.  

 

Recursos 

Materiais: Livro de cânticos, terço e tudo o necessário para a missa 

Humanos: Carmina de Jesus 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

A eucaristia, os cânticos e o terço, são atividades muito apreciadas pela maioria dos 

utentes, havendo assim uma grande manifestação de fé e devoção. Este é um dia 

esperado por todos com muito carinho, pois a oração e a reflexão espiritual é sentida 

como fundamental e como momento de manifestação de fé e de encontro com Deus. 
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Jogos Seniores 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos Ao longo do ano 
Carmina de Jesus 

(Ajudante de Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Desenvolver e estimular a 

concentração, a memória e as 

capacidades de raciocínio. 

- Proporcionar  o espírito de grupo, dar a vez, 

cooperar , comunicar e discutir saudavelmente. 

 

Recursos 

Materiais: Loto, desenhos, lápis de cor, pinos, puzzles, figuras, jogo de memória, 

palavras cruzadas, adivinhas e provérbios; 

Humanos: Os responsáveis 

Financeiros: Não se preveem custos 
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Musica 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do ano 

(semanalmente) 

Carmina de Jesus 

(Ajudante de Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- - Desenvolver o ouvido musical, 

o sentido rítmico, o 

reconhecimento e reprodução de 

frases musicais 

- Proporcionar aos idosos momentos de alegria. 

- Estimular a memória auditiva 

Recursos 

Materiais: Instrumentos musicais 

Humanos: Carmina de Jesus 

Financeiros: Não se preveem gastos com esta atividade 
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Anexos 

 

Atividade Data Elementos Equipa 

Convívio de Santo 
Amaro 

17 de Janeiro  
 

Nelson 
Adelina 
Nancy 

Fátima C. 
Elisabete 
Trindade 

Lurdes 
Leontina 
Florinda 
Marta 

Cláudia 
Fátima 

Conceição 
João B. 

 
 
 
 
 

 
 

A 

Dia Mundial do Riso 18 de Janeiro 

Arraial das Candeias 1 e 2 de Fevereiro  

Baile de Carnaval 8 de Fevereiro 

Dia Mundial do 
Doente 

11 de Fevereiro 

Dia da Amizade 14 de Fevereiro 

Bailaterapia 4º semana de 
Fevereiro 

Danças de Salão 18 de Março 

Jantar do Dia da 
Mulher 

8 de Março 

Dia da Mulher 8 de Março 

Caminhada 19 de Março 

Dia Mundial da 
Árvore 

21 de Março 

Páscoa 25 a 27 de Março 

    

Dia das Petas 01 de Abril  
Marisela 
Sandra N. 

Vanda 
Ana M. 
Marina 

Mª José T. 
Joana 

Alexandra 
Tereza  
Carina 
Dulce 
Lídia 

Brígida 
Natacha 

 

 
 
 

 
 
 

C 

Convívio da 
Liberdade 

26 de Abril 

Dia da Mãe 01 de Maio 

Noite de Festa 20 de Maio 

Dia da Criança 1 de Junho 

Dia do Ambiente 5 de Junho 

S. João 24 de Junho 

    

Visita ao Monte 
Palace 

01 de Julho  
Andrea 
Paula 

Idalina S. 
Celina 

Ana Rita 
Antónia 
Ercília 

 
 
 
 
 
 
 

D 

Dia dos Avós 26 de Julho 

Ida à Praia da 
Calheta 

Julho 

Torneio de Futebol 
Interinstitucional 

Julho 

Acordeonista Verão 
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“De Patins” Agosto Nolene 
Idalina 
Evelyn 

Anthony 
Gorete 

Teresa F. 
Esmeralda 
Carmina 

Levada Agosto 

Ida à Praia do Seixal Agosto 

Dia da Rádio Agosto 

Piquenique 
Interinstitucional 

Agosto 

Coreografia para 
Baile de Verão 

Verão 

Jogos de Tabuleiro Agosto 

Passeio 
Intergeracional e 

Gincana 

Setembro 

Amassar pão Setembro 

Teatro 
(encerramento das 
atividades Grupo D) 

17 Setembro 

    

Concurso de 
decoração de 

abóboras 

28 de Outubro  
Nathali 

Luz 
Fátima Caldeira 

Inês 
Teresa V. 
Marlene 
Andreia 
Guida 
Nélia 
Isabel 
Odília 

Lucinda 
Maria C. 

Gertrudes 
Sandra M. 
Andresa 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

B 

Apanha de nozes e 
castanhas 

Outubro 

Baile de Halloowen 29 de Outubro 

Pão-Por-Deus 1 de Novembro 

Festejar o S. 
Martinho 

11 de Novembro 

Feira das Vontades Novembro 

Concurso de Licores 
e doces 

Novembro 

Decoração de Natal Dezembro 

Jantar de Natal/ 
Festa 

Intergeracional 

Dezembro 

Missa do Parto Dezembro 



 

FIM 

 


