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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 procura 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 a
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 relatório de atividades, reflete o trabalho idealizado por todos os
colaboradores do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.
Este relatório 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
Estrada Regional 227, nº 41
9350-412 Tabua, Ribeira Brava
Telefone: 291950210

Tlm: 968962837/968963838

Fax: 291 950217

Email: sstrindade2003@hotmail.com
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II – Organização
Quadro de Pessoal

Valência Lar de Idosos

Comum às Valências
Infância e Juventude e Lar de Idosos

13 Ajudantes de Ação Direta
3 Auxiliares de Serviços Gerais
1 Psicóloga
1 Ajudante de Ocupação

1 Diretora
1 Administrativa
1 Encarregada Geral
1 Motorista
2 Cozinheiras
2 Ajudantes de Cozinha
3 Lavadeiras
1 Enfermeira de Reabilitação
1 Enfermeira
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

Sala de Estar e WC

Sala de Estar

Sala de Estar

Receção

Cozinha

2 WC’s comuns

5 Quartos duplos

Secretaria

Despensa

7 Quartos duplos com WC

com WC

Gabinetes técnicos

Refeitório

10 Quartos Individuais com

1 Quarto Individual

Sala de Reuniões

Lavandaria

WC

com WC

Sala de Funcionários

Arrumos

Sala de Banhos com

1 Copa

Sala de Convívio

Vestiários de

Banheira Hidromassagem

Solário

Sala Polivalente

funcionários

Sala de Arrumos

3 WC’s

Sala de Atividades

Arrumos

Enfermaria
Capela

Campo Desportivo para os utentes do Lar e a Comunidade (Com a devida Autorização)
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Organograma
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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 pretendeu também fomentar competências como o trabalho de equipa e a
liderança, uma vez que estavam presentes em cada uma das equipas colaboradores de
cada uma das valências do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua,
que tiveram de reunir e organizar as atividades para o trimestre.
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Atividades das
Equipas

9

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

Data

Responsável

17 de Janeiro

Equipa A

Utentes do Centro Social e
paroquial da S.S Trindade
da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Proporcionar um lanche

-Promover a celebração da festividade entre idosos,

com doçaria típica e

jovens, crianças e colaboradores do CSPST

animação musical

- Reviver cantigas tradicionais
- Proporcionar momentos de distração
Recursos

Humanos: Equipa A
Refeições: Doçaria tradicional
Materiais: Instrumentos musicais
Financeiros: 40 euros
Avaliação
O convívio decorreu como estava programado, na sala de convívio com a presença de
idosos, jovens do Arco-Iris, crianças do CAT, e colaboradores da instituição. Existiram
cantigas tradicionais do Santo Amaro, com a presença do ‘velho’ e das vassouras.
Após as cantigas decorreu o lanche com a presença de todos, tendo corrido bem e
com todos os participantes satisfeitos.
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Dia Mundial do Riso
Destinatários

Data

Responsável

18 de Janeiro

Equipa A

Utentes e colaboradores
do Centro Social e
Paroquial da S.S Trindade
da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover o riso, através

-Promover o riso entre utentes, jovens, crianças e

da colocação de cartazes

colaboradores do CSPST

alusivos ao dia.

-Estimular as emoções
Recursos

Humanos: Equipa A
Materiais: Cartaz alusivo ao dia e pequena mascote
Financeiros: Sem custos
Avaliação
A atividade iniciou-se com a colocação de cartazes alusivos ao dia, e com a circulação
do boneco do riso. Os colaboradores partilharam entre si e partilharam fotos com o
boneco, tendo circulado pelo lar e pelo Arco-Irís e após o almoço circulou no CAT.
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Arraial das Candeias
Destinatários

Data

Colaboradores do Centro

Responsável

1 e 2 de

Social e paroquial da S.S

Equipa A

Fevereiro

Trindade da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Amassar pão e fazer uma

-Desenvolver a socialização e o convívio entre os

espetada no arraial

colaboradores do CSPST
Recursos

Humanos: Equipa A
Financeiros: 5 euros por pessoa
Avaliação
A espetada teve um bom nível de adesão com cerca de 25 pessoas presentes no
arraial, com espetada, pão caseiro e batatas cozidas. Foi um bom momento de
socialização que terminou de forma satisfatória para todos.
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Baile de Carnaval
Destinatários

Data

Responsável

8 de Fevereiro

Equipa A

Colaboradores do Centro
Social e paroquial da S.S
Trindade da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover um Baile de - Promover o convívio entre os utentes, jovens e
Carnaval com animação, oferta colaboradores do CSPST
de malassadas, pequeno bar e -Estimular a criatividade
concurso para “Melhor Disfarce”

Recursos
Humanos: Equipa A
Materiais: Sistema de som, decoração alusiva á festividade
Refeições: Bar e comida ( malassadas e outras iguarias)
Financeiros: 50 euros
Avaliação
O baile decorreu com a adesão das crianças do CAT, jovens do Arco-Irís, idosos do Lar,
colaboradores, familiares e amigos. Quase todos os participantes vieram disfarçados.
Houve um espaço para dança com música carnavalesca, um concurso de disfarces e
malassadas, guloseimas e sumos para todos.
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Dia Mundial do Doente
Destinatários
Utentes do Lar de Idosos e
familiares

Data

Responsável

11 de Fevereiro

Equipa A

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover uma missa e bênção

-Promover momentos de oração

na capela celebrando este dia, e

-Promover o conforto e bem estar entre utentes e

pequeno lanche na sala de

familiares

atividades

Recursos
Humanos: Equipa A
Materiais: Decoração floral da capela
Refeições: Lanche (Bolo, sumo e iguarias)
Financeiros: 30 euros
Avaliação
A celebração deste dia consistiu numa missa celebrada na capela do lar, com a
participação dos utentes e familiares convidados. Após a missa houve uma bênção e
um lanche, tendo todos ficado satisfeitos com a comemoração.
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Dia da amizade
Destinatários
Utentes do Lar de Idosos,
familiares e colaboradores

Data

Responsável

14 de Fevereiro

Equipa A

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover na semana anterior

-Promover a troca de mensagens entre jovens e

o Correio da Amizade, e realizar

colaboradores do CSPST

um Mural da Amizade para

-Promover a amizade e o bem-estar

deixar uma pequena mensagem

Recursos
Humanos: Equipa A (Carteiro)
Materiais: Mural para afixar na parede, caixa de correio.
Financeiros: Sem custos
Avaliação
A atividade teve bastante adesão, com a participação de idosos, colaboradores e
jovens no Mural da Amizade com mensagens e desenhos alusivos ao dia. O correio da
Amizade foi entregue no dia seguinte (segunda-feira) de forma a que estivessem mais
colaboradores no lar. A entrega foi realizada pelo carteiro Paulo.
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Bailaterapia
Destinatários

Data

Responsável

26 de Fevereiro

Equipa A

Utentes do Lar de Idosos,
familiares e colaboradores do
Centro Social e paroquial da
S.S Trindade da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Realizar terapia através da

-Estimular a expressão corporal e as funções

dança

psicomotoras
-Desenvolver a criatividade

Recursos
Humanos: Professora de bailaterapia
Materiais: Sistema de som
Financeiros: Sem custos
Avaliação
A atividade decorreu bem, com a adesão dos colaboradores e jovens do arco-íris,
onde foram demonstrados e ensinados algum passos de dança ao som de ritmo
latinos. Houve uma boa interação entre todos os participantes e após a dança foi feito
um pequeno lanche.

17

Danças de Salão
Destinatários

Data

Responsável

Crianças do Lar e CAT

4 de Março

Equipa A

Objetivos Gerais
- Realizar uma demonstração e

Objetivos específicos
-Promover o bem-estar

aula de dança de salão

Recursos
Humanos: Professores de danças de salão
Materiais: Sistema de som
Financeiros: Sem custos
Avaliação
A atividade decorreu bem, com a demonstração de algumas danças de salão por parte
do grupo da Casa do Povo da Tabua. Estiveram presentes familiares dos dançarinos,
colaboradores e idosos do lar e crianças do CAT.
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Jantar do dia da Mulher
Destinatários

Data

Responsável

Colaboradoras do CSPST

8 de Março

Nelson e Enf. João

Objetivos Gerais
- Promover o convívio entre as

Objetivos específicos
-Promover o bem-estar

colaboradoras do CSPST

Recursos
Humanos: Homens da Equipa A (Nelson e Enf. João)
Refeições: Jantar num restaurante
Financeiros: 20 euros por pessoa
Avaliação
De forma a comemorar este dia especial decorreu o jantar no Restaurante Cantinho
do Lugar de Baixo com um bom nível de participação e de divertimento durante o
jantar.
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Dia da Mulher
Destinatários

Data

Responsável

Utentes do CSPST

8 de Março

Equipa A

Objetivos Gerais
- Assinalar datas importantes

Objetivos específicos
- 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: 20 euros.
Avaliação
Neste dia foi oferecido um bolo de arroz a todas as utentes da instituição, com uma
pequena mensagem de forma a mostrar a importância destas na sociedade. De forma
geral, todas ficaram satisfeitas com esta lembrança.
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Caminhada
Destinatários
Colaboradores do CSPST e
jovens do lar Arco-íris

Data

Responsável

19 de Março

Equipa A

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Proporcionar as atividades de

- Promover o convívio entre os jovens e os

lazer e ao ar livre

colaboradores do CSPST

Recursos
Humanos: Utentes do Lar de Idosos e Jovens do lar
Refeições: Lanche (pão, fruta, bolo e sumo)
Logísticos: Transporte
Financeiros: 60 euros.
Avaliação
A caminhada e convívio decorreram bem, apesar da instabilidade meteorológica. Foi
reservado o centro de convívio na Ribeira da Tabua, em caso de chuva. Mas apesar
do tempo nublado e de alguma chuva, a caminhada e convívio decorreram no local
previsto, com a participação dos colaboradores da instituição e alguns familiares. Os
jovens do Arco-Irís acabaram por não querer participar na atividade.
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Dia Mundial da Árvore
Destinatários
Utentes do Lar de Idosos e
jovens do lar Arco-íris

Data

Responsável

21 de Março

Equipa A

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Dar a conhecer o Centro de

- Conhecer os processos de crescimento e cultivo das

plantação de arvores em S.

árvores

Martinho

- 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: 40 euros.
Avaliação
A atividade contou com a participação de alguns jovens do Arco-Irís e idosos do Lar,
que foram ao Centro de Plantação de árvores em S. Martinho. Ficaram a conhecer os
processos de crescimento e cultivo de algumas árvores, puderam provar alguns frutos
da época e fazer algumas experiências. Todos gostaram da visita. Devido a hora da
visita ser próxima da hora de almoço (10:00 às 12:00) não foi feito lanche.
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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

- Promover a celebração da época festiva entre os

daas festivas

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: 150 euros.
Avaliação
No dia de Páscoa, foram oferecidos as crianças do CAT, jovens do Arco-Írís e idosos
do lar um cesto com doces da Páscoa. Os cestos foram feitos pela Educadora Florinda
e pela Carmina. As crianças e jovens também participaram numa caça ao ovo,
organizada pela Educadora Florinda. A missa prevista para dia de Páscoa não foi
possível organizar devido a indisponibilidade do Sr. Padre. Todos gostaram da
atividade.
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Equipa C
(Constituída por 14 elementos)
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Dia das Petas
Destinatários

Data

Responsáveis

1 de Abril

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e paroquial da S.S Trindade
da Tabua
Objetivos Gerais
- Entreter os utentes e

Objetivos específicos
- Tornar o dia mais alegre e interativo para os utentes

colaboradores do C.S.P S.S T Tabua
Recursos
Humanos: Equipa C
Materiais: Roupas, almofadas, cadeiras de rodas
Financeiros: 25 euros
Avaliação
Neste dia a equipa C aproveitou para celebrar esta data comemorativa que teve origem na França
(séc. XVI ), no reinado de Carlos IX. Manda a tradição que neste dia as pessoas contem mentiras com
naturalidade e que surpreendam os outros com factos ou atos. O grupo apresentou-se cooperativo,
conseguiram estimular com criatividade e mentir com imaginação, fazendo com que os outros
acreditassem naquilo que se contava e fossem levados a sério. Algumas das estratégias adotadas
neste dia foram: a entrada de uma nova ajudante da ação direta (que ajudou no refeitório e
deslocou-se aos quartos); a entrada de uma nova utente na instituição (em ambas as situações o
mesmo elemento de equipa representou ambos os papéis) ao qual foi muito divertido; de salientar,
a apresentação de um boletim com informação descrevendo que o melhor funcionário teria direito
a um fim de semana com tudo pago no Pestana Grand Hotel com todas as regalias oferecidas pelo
mesmo, entre outras partidas engraçadas.
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Dia mundial da saúde
Destinatários

Data

Responsáveis

7 de Abril

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e paroquial da S.S Trindade
da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Celebrar o Dia Mundial da Saúde

- Projeção de um filme com o tema “Prevenção do cancro da
mama”

Recursos
Humanos: Equipa C – Enf. Natacha
Materiais: Boletim de informação; computador
Logísticos: Medição da tensão arterial/peso e a projeção de um filme
Financeiros: sem custos
Avaliação
O dia mundial da saúde é assinalado no dia 7 de abril e foi criado pela organização mundial de saúde.
Este dia permite incentivar e consciencializar a população a respeito da qualidade de vida (aos níveis
físico, mental e social) através do tratamento de doenças e da sua prevenção. Neste sentido, foi
realizado por um membro da equipa que pertence ao grupo de enfermagem, a medição da tensão
arterial/peso e a projeção de um filme sobre a “ Prevenção do cancro da mama”, esta atividade foi
concretizada em pequenos grupos na enfermaria. Não é propriamente novidade que há um cancro
adormecido dentro de nós. Por sua vez, este sentimento induz um interesse e a preocupação
crescentes nas pessoas. Neste dia, os participantes colocaram ativamente e esclareceram algumas
das suas dúvidas quanto aos sintomas e cuidados a ter.
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Dia do beijo
Destinatários

Data

Responsáveis

13 de Abril

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e paroquial da S.S Trindade
da Tabua
Objetivos Gerais
- Celebrar o Dia Mundial do beijo

Objetivos específicos
- Fomentar a amizade e a partilha

Recursos
Humanos: Equipa C, idosos, crianças e jovens
Materiais: Porta simbolizada como objetiva para tirar as fotografias; uma lista dos tipos de beijos;
vários cartazes à entrada do Lar para a promoção do dia, o computador, máquina fotográfica,
cartolina e fita-cola.
Logísticos: A equipa distribuiu beijos por toda a área envolvente, encaminhou os utentes até a
objetiva, afixação de uma lista de tipos de beijos, utilização do facebook.
Financeiros: sem custos
Avaliação

O objetivo deste dia para a equipa C, foi fomentar a amizade e a partilha, reconhecendo o beijo como
sinal de afeto. A equipa teve uma colaboração extremosa e alegre, transmitindo com intensidade essa
energia ao próximo, desde ao mais jovem ao mais velho. Esta atividade foi realizada em toda a área
envolvente desta Instituição, com a apresentação de uma porta simbolizada como objetiva onde eram
tiradas as fotografias; foi afixado uma lista com os vários tipos de beijos e vários cartazes a entrada
do Lar com a promoção do dia do beijo. Promovemos esta atividade mediante o meio interativo social,
muito utilizado hoje em dia “o facebook”.
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Celebração do dia da Liberdade
Destinatários
Colaboradores do Centro Social e
paroquial da S.S Trindade da Tabua

Data

Responsáveis

26 de Abril

Equipa C

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover o encontro saudável entre - Promover as relações salutares entre os colaboradores
os colaboradores do C.S.P S.S T

da instituição;

Tabua;

- Proporcionar momentos de trabalho de equipa de modo

- Comemorar o dia da Liberdade.

a aproximar os elementos da várias equipas.

Recursos
Humanos: Equipa C
Materiais: Jogos tradicionais
Refeições : Lanche: bolos, sandes e sumos
Financeiros: 30 euros
Logísticos: Transporte (carrinha do lar)
Avaliação
Tendo em consideração que a liberdade é um direito dos seres humanos que lhes concede realizar
as sua próprias escolhas, permitindo-lhes traçar o seu futuro e determinar as suas opções de vida,
esta equipa promoveu o convívio entre a comunidade intergeracional, na escola da Ribeira da Tabua
no dia 26 de Abril. Neste âmbito, foram realizados jogos tradicionais; uma sessão de relaxamento
realizada pela fisioterapeuta; uma pequena formação sobre a vida intitulada “cada dia que vivemos
é uma dádiva de Deus” sendo a atividade finalizada com um lanche.
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Dia da Mãe
Destinatários

Data

Responsáveis

1 de Maio

Equipa C

Mães que residem e trabalham no
Centro Social e Paroquial da S.S
Trindade da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Valorizar e mimar as mães que

- Tornar o dia das mães mais especial;

vivem e trabalham nesta “casa”.

- 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: 30 euros
Avaliação
Em Portugal, o dia da mãe é celebrado no 1º domingo de Maio, em homenagem à Virgem Maria, em
que os filhos costumam oferecer presentes às suas mães. Deste modo, os elementos desta equipa
em conjunto com o apoio dos jovens, prepararam uma flor como surpresa (feita com material
reciclado). Nas primeiras horas deste dia, os elementos da equipa fizeram uma homenagem a todas
as mães da Instituição, de forma a mostrar o quanto gostamos delas e agradecer o seu empenho e
dedicação. Também, foi colocado um cartaz onde ficou escrito algumas frases dedicadas ao dia da
Mãe.
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Noite de Festa
Destinatários
Colaboradores do Centro Social e
Paroquial da S.S Trindade da Tabua

Data

Responsáveis

20 de Maio

Equipa C

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Proporcionar tempo de convívio

- Proporcionar um espaço de interação informal entre os

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

elementos das diversas equipas de trabalho,

da Tabua

aproximando-os e reforçando os laços entre os mesmos.

Recursos
Humanos: Equipa C
Refeições: Jantar fora e convívio

Avaliação
Este dia baseou-se numa reunião social que teve como objetivo o desenvolvimento de relações
amigáveis entre as pessoas do grupo. Deste modo, a equipa uniu-se para jantar e passar um bom
fim de tarde. Pelo facto de termos presente o stress diário, há necessidade de conviver fora do
recinto e ter passatempos que nos dão prazer. Esta atividade envolveu membros de outras equipas
e os respetivos familiares.
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Festa da Santíssima Trindade da Tabua
Destinatários

Data

Responsáveis

Comunidade envolvente

22 de Maio

Equipa C

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Participar na Festa da Santíssima

- Manter as tradições

Trindade da Tabua

- Promover a participação dos colaboradores, idosos e
crianças num atividade da paróquia
Recursos

Humanos: Equipa C
Logísticos: Recolha das flores e verdura ao longo dos caminhos e na instituição; desfolha nos
espaços da instituição e o enfeitar do percurso delimitado ao sítio da praia.
Financeiros: Sem custos
Avaliação
O tapete de flores naturais realizados pela população durante a festa da Santíssima Trindade,
consiste em longas horas de trabalho árduo e tem como resultado uma “obra de arte” artesanal que
tem como finalidade receber a procissão. Esta atividade foi elaborada em três dias e compreendeu
diversas etapas: recolha das flores e da verdura ao longo dos caminhos e na instituição; desfolha
(nos espaços da instituição) e o enfeitar do percurso delimitado ao sítio da praia. Para a
concretização desta atividade colaboraram alguns elementos desta equipa (Equipa C), assim como,
de outras equipas, jovens, idosos, crianças e a Diretora, Dra. Leontina.
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Dia da Criança
Destinatários

Data

Responsáveis

01 de Junho

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Comemorar o dia da criança;

- Promover momentos de convívio alegre e divertido entre

- Relembrar momentos bons da

utentes e colaboradores no Lar;

infância

- 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: preparação da sala polivalente
Financeiros: 20 euros
Avaliação
O dia da criança em Portugal é assinalada no dia 1 de Junho, onde se celebra os direitos universais
das crianças. A equipa proporcionou momentos de alegria, de diversão e fomentou relacionamentos
saudáveis. Foi preparada a festa na sala do polivalente da Instituição, com a respetiva decoração
alusiva a este dia que envolveu: balões, pinturas faciais, pegadas no chão, construção de um mural
onde estavam presentes as fotos das funcionárias do antes e depois, visualização dos filmes
animados das crianças que vivem na valência Centro de Acolhimento Temporário (CAT)/Arco-Íris, a
presença de animais (onde foi efetuada uma proteção pelo Nelson), Titas disfarçadas de bonecas,
música, lanche e, por último, o rebentamento de uma pinhata (elaborada pela filha da Flor). Foi um
dia ao qual valorizamos a criança com um ser único e individual. Promovemos esta atividade
utilizando como ferramenta o facebook.
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Dia do ambiente
Destinatários

Data

Responsáveis

5 de Junho

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Sensibilizar os utentes e

- Informar através de cartazes e panfletos os utentes e

colaboradores para as questões

colaboradores sobre regras de boas práticas para cuidar

importantes do ambiente, poupança

do ambiente;

de água, eletricidade, reciclagem, etc.

- 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: 10 euros
Avaliação
A celebração do dia Mundial do Ambiente tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção
e preservação do Ambiente. Assim sendo, foi afixado à entrada do Lar um cartaz com material
reciclado, boletins de informação sobre o tema e respetivas imagens, de forma a educar os adultos
e os jovens. Este dia também foi assinalado com uma atividade ligada ao meio ambiente,
deslocando-se um grupo interativo de utentes (idosos, jovens e crianças), ao jardim da casa do povo
da Tabua, onde foi plantada uma árvore. Seguido de um pequeno convívio, ida ao parque, jogo de
cartas e para refrescar um bom gelado.
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Celebração do S. João
Destinatários

Data

Responsáveis

24 de Junho

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais
- Celebrar os Santos Populares.

Objetivos específicos
- 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: 30 euros

Avaliação
Neste dia, a equipa juntou-se para celebrar a festividade em honra do Santo Popular, preservando
assim a tradição popular. Desta forma, foi preparado o arraial exterior e feito o convite à casa do
povo da Ribeira Brava, que animou a festa e nos presenteou com a atuação da marcha. Para finalizar
foi servido o almoço tradicional desta época festiva com uma ementa composta por: atum em
escabeche, maçaroca, semilha e feijão com casca, sangria/sumo e fruta. Foi uma atividade que
evidenciou alegria e boa disposição entre o grupo convidado, crianças, jovens, funcionários e a
Direção (representada pela Dra. Leontina).
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Arraial de S. Pedro
Destinatários

Data

Responsáveis

30 de Junho

Equipa C

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Reconhecer e reviver o sentimento

- Festejar o S. Pedro

de pertencer a uma comunidade

- Vivenciar as tradições
Recursos

Humanos: Equipa C
Logísticos: Transporte para o grupo
Financeiros: 22,50 euros
Avaliação
Esta atividade consistiu, em valorizar a memória dos Ribeira Bravenses que se enriquece pelas
lembranças de vivências associadas ao arraial, à confraternização que anualmente, se une e vive,
entre as gerações, o momento da festa em torno do Santo Popular desta vila, São Pedro. Os
membros desta equipa acompanharam os utentes (idosos/crianças) da Instituição, numa visita à
Igreja matriz, ao parque infantil, às feiras constituídas com barracas de comes e bebes que se
situavam nas ruas e ao longo da marginal. E, dada a confraternização do grupo, finalizamos esta
manhã com uma ida ao café para saborear um delicioso gelado.
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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

Equipa D

Social e Paroquial da S.S Trindade da

01 de Julho

Tabua

Teresa F.; Idalina; Evelyn,
Andrea, Nolene

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Valorizar o património natural e

- Celebrar o dia da Região Autónoma da Madeira;

Regional;

- Favorecer a socialização e a partilha.

-Promover o Lazer e o convívio.
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: 60 euros (alimentação e transporte)

Avaliação
Esta atividade contou com uma boa adesão por parte dos colaboradores, para além da participação
das crianças, jovens e uma utente da Valência Lar de Idosos. O passeio/convívio começou com uma
visita aos belos jardins, aproveitando um dos espaços para repousar e apreciar um saboroso lanche.
As crianças e jovens mostraram o seu contentamento em participar nesta atividade e alguns
colaboradores referiram ter gostado imenso e que seria uma atividade a repetir.
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Dia dos avós
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes, crianças e jovens do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

Equipa D

26 Julho

Evelyn, Andrea e Carmina

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover momentos de lazer e de

- Desenvolver as competências de socialização e convívio

convívio que estimulam a socialização

- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos

intergeracional

- 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: 20 euros (alimentação)

Avaliação
As crianças do CAT e do LIJ almoçaram juntamente com os idosos. Após o almoço, foi servido uma
sobremesa feita por alguns elementos da Equipa D. Todos adoraram a sobremesa e o convívio
com os idosos (avós do coração). Foram também tiradas algumas fotografias para registo de
recordação da atividade.
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Levada dos Tornos
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

Equipa D

29 julho

Anthoni; Esmeralda; Nolene

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Estimular as atividades ao ar livre;

- Favorecer o conhecimento de diversas zonas da Madeira;

- Estimular o gosto pelo lazer

-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: 100 euros (alimentação e transporte)

Avaliação
A caminhada teve início no Palheiro Ferreiro, tendo sido percorrido parte do percurso da Levada
do Tornos.
Foi uma atividade física em que todas as pessoas que aderiram gostaram. As paisagens naturais da
ilha, os cheiros das árvores, a natureza e o percurso foi bem sentido e conseguido ao ritmo de cada
um. Também houve oportunidade para subir à Torre da Igreja do Monte e apreciar os lindos
jardins.
Algumas pessoas não conheciam esta levada e foi uma novidade.
O guia foi o Prof. Feliz, habitado a estas andanças fez um trabalho extraordinário, referindo que
gostou muito da atividade.
O lanche/convívio foi feito nos jardins do Monte, ao pé do lago, onde houve convívio e partilha e
ficou presente o desejo de realizar mais levadas.
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“de patins”
Destinatários

Data

Responsáveis
Equipa D

Jovens do Centro Social e Paroquial da S.S

13 de Agosto

Trindade da Tabua e colegas convidados

Paula, Celina e Instrutor de
patins – Michael Castro

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Proporcionar uma atividade diferente

- Desenvolver o espírito de equipa e ajuda entre os

aos jovens;

jovens;

- Dinamizar os tempos livres dos jovens;

- Promover a prática de exercício físico entre os

- Desafiar os jovens para novas

jovens;

aprendizagens enriquecedoras

- 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: 40 euros (lanche)

Avaliação
Esta atividade teve uma boa adesão por parte dos jovens. A interação entre os jovens participantes
e entre estes e o instrutor de patins foi muito positiva. Constatou-se que os jovens estavam e
mantiveram-se motivados durante toda a atividade. Um dos jovens revelou interesse em aderir à
prática desta modalidade desportiva. Foi uma atividade que proporcionou momentos de diversão e
interação positivos entre todos os participantes.

40

Piquenique Interinstitucional
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

19 Agosto

Tabua
Objetivos Gerais

Equipa D
Esmeralda e Carmina

Objetivos específicos

- Promover o convívio entre gerações; - Proporcionar momentos de lazer entre as gerações.
- Favorecer o gosto pelas atividades
ao ar livre.

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: 60 euros para o lanche.
Avaliação
Inicialmente tínhamos 3 instituições para nos acompanhar neste piquenique mas as mesmas
cancelaram a sua presença pela ocorrência dos incêndios nas imediações das Instituições. O
piquenique foi realizado na mesma e contou com a presença das crianças, jovens e colaboradores.
Decorreu no Parque de Merendas da Ponta Delgada. Foi um dia bem passado onde houve alguns
jogos e uma caminhada ao redor do parque. Sentiu-se que os utentes estavam satisfeitos e atentos
às paisagens pois nunca tinham estado naquele local.
No final desta atividade, no regresso à Instituição, passaram pelas Serras da Madeira e observaram
a paisagem triste na consequência dos incêndios que atingiram a madeira e foi notória a tristeza na
expressada no rosto de alguns utentes.
De modo geral e apesar dos imprevistos podemos dizer que foi uma atividade muito positiva.
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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

20 de agosto

convidados
Objetivos Gerais

Equipa D
Anthoni Romero

Objetivos específicos

- Incentivar o contato e a interação

- Incentivar à prática desportiva;

interinstitucional entre os jovens e

- Promover o convívio e a socialização

crianças do Centro Social e Paroquial

- Promover o Fair-Play

da S.S Trindade da Tabua

- 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: Foram despendidos 10 euros (transporte)
Avaliação
A atividade correu bem. Os jovens da instituição (CAT e LIJ) participaram com gosto e empenho no
torneio. Jogaram, divertiram-se e interagiram muito bem com os colegas adversários do ACDJS,
respeitando sempre as regras do jogo. Não houve arbitro, os jogadores entenderam-se bem entre
si.
No final, houve alguns momentos de confraternização e conversa entre os nossos e os colegas da
outra equipa.
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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

25 de agosto

Paroquial da S.S Trindade da Tabua
Objetivos Gerais

Equipa D
Evelyn e Anthoni

Objetivos específicos

- Proporcionar aos participantes

- Fomentar o gosto pelo mar e pelas atividades exteriores;

momentos de lazer fora do seu

- Desenvolver o convívio e a socialização

contexto habitual;
- Desenvolver atividades ao ar livre
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: 60 euros (alimentação e transporte)

Avaliação
Apesar de não ter existido adesão dos colaboradores, com exceção dos responsáveis da atividade,
a atividade decorreu da melhor forma. As crianças e os bebés do (CAT e LIJ) aderiram e divertiramse imenso, brincando uns com os outros na areia e na água, aproveitando uma saída para um
contexto diferente do habitual. Foi uma experiência “saudável”, estimulante e uma excelente
oportunidade de colocarem a descoberta e a brincadeira em ação.
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Torneio de Jogos de Tabuleiro
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro

Equipa D

Social e Paroquial da S.S Trindade da

9 de setembro

Antónia, Paula, Ercília e

Tabua

Nolene

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover os laços Intergeracionais;

- Promover a partilha e a troca de saberes

- Promover o espirito de competição

- Ocupar os tempos livros dos utentes;

saudável.

- 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: 30 euros para o lanche e os prémios

Avaliação
Esta atividade teve como principais objetivos a promoção dos laços Intergeracionais, a troca de
saberes e a partilha, o que foi muito bem conseguido. Ao longo dos diversos jogos e desafios foi
notória a alegria, a competição saudável e a interação positiva entre todos os participantes. A adesão
foi excelente e foi fantástico perceber a camaradagem existente entre as várias equipas.
Foram realizados jogos de mesa, de cartas e de estratégia, jogos de movimento e diversos desafios
de cultura geral no pátio da instituição. No fim foram premiadas as três equipas.
Todos os participantes divertiram-se e referiram que foi um atividade muito engraçada e uma manhã
muito bem passada.
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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

Equipa D

Agosto

Esmeralda e Carmina

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Fomentar a participação em

- Promover a socialização;

atividades que promovam momentos

- Estimular a partilha de histórias de vida.

de lazer e de convívio.

Recursos
Humanos: Equipa D
Materiais: Máquina fotográfica.

Avaliação
A atividade não foi realizada.
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Praia de Areia do Seixal
Destinatários

Data

Crianças do CAT Gracinda Tito

Agosto

Objetivos Gerais

Responsáveis
Equipa D
Andrea, Evelyn e Idalina
Objetivos específicos

- Proporcionar momentos de lazer

- Fomentar o gosto pelo mar;

fora do seu contexto habitual

- Desenvolver o sentido do tato (consistência, textura,

- Proporcionar contato com a areia e

formas, contornos, tamanho, peso, temperatura e

o mar;

humidade).

- Conhecer as características dos
objetos, utilizando as possibilidades
sensitivas do corpo.

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

Avaliação
A atividade não foi realizada por indisponibilidade dos responsáveis.
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Amassar Pão
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

Setembro

Tabua
Objetivos Gerais

Equipa D
Idalina, Rita e Carmina

Objetivos específicos

- Promover um momento de

- Proporcionar a transmissão de conhecimento/tradições;

aprendizagem diferente do habitual.

- 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: Foram despendidos 50 euros.
Avaliação
A atividade não foi realizada por indisponibilidade dos responsáveis.
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Teatro
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

Setembro

Tabua
Objetivos Gerais
- Promover situações de lazer e de

Equipa D
Idalina e Carmina

Objetivos específicos
- Desenvolver o convívio e a socialização;

convivo que estimulem 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).

Avaliação
A atividade não foi realizada por indisponibilidade dos responsáveis.
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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

Equipa D

Verão

Esmeralda e Carmina

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover as capacidades e

- Desenvolver as capacidades físicas de modo a facilitar a

habilidades motoras.

mobilização e a motricidade.
Recursos

Humanos: Equipa D ;
Materiais: Indumentárias, máquina fotográfica;
Logísticos: Carrinha da instituição;

Avaliação
A atividade não foi realizada por indisponibilidade dos responsáveis.
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Passeio Intergeracional e Gincana
Destinatários

Data

Responsável

Utentes e colaboradores
do Centro Social e
Paroquial da S.S Trindade

Equipa D

Setembro

Ercília, Gorete, Paula, Antónia, Celina

da Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Favorecer o gosto por - Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades
diferentes atividades ao ar no exterior;
livre;

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

- Sensibilizar para o

gerações;

convívio intergeracional.

- 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: Foram despendidos 70€
Refeição: Almoço: Macarrão guisado, sumo, água, fruta
lanche (2 bolos, batata-frita, sumos, água, sandes mistas)
Avaliação

A atividade não foi realizada por falta de transporte.
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Equipa B
(Constituída por 16 elementos)
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Dia do Idoso / Dia da Música
Destinatários

Data

Responsáveis

1 de Outubro

Equipa B
Isabel Sá, Gertrudes, Maria
Caboz e Maria da Luz

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Sensibilizar para a Comemoração do
Dia do Idoso;
- Promover a Intergeracionalidade;
- Integrar um Grupo Musical da
comunidade local;

- Comemorar o Dia do Idoso e Dia da Música
- Promover a convivência entre toda a comunidade desta
“família” intergeracional;
- Promover a animação sociocultural e criação de parcerias
locais;
Recursos

Humanos: Equipa B;
Refeições: Lanche/merenda elaborado pela equipa de cozinha;
Logísticos: Utilização da Sala de 1º andar;
Financeiros: Foram despendidos 15 euros
Avaliação
A realização desta atividade surgiu em detrimento do Baile de Halloween por se considerar
pertinente associar o Dia do Idoso às nossas comemorações, reforçando a máxima da Instituição:
Intergeracionalidade. Com efeito, promoveu-se a integração de crianças/jovens e idosos num
espaço musical, com a presença do Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ponta de Sol. A
animação musical foi do agrado de todos os utentes e colaboradores presentes.
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1ª edição do Arraial Cultural
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

22 de Outubro

Tabua
Objetivos Gerais
- Promover o intercâmbio
intergeracional;
- Desenvolver parcerias locais;
- Promover um espaço de dinâmica
cultural;
- Promover atividades de animação
sociocultural direccionados a
crianças/jovens e idosos e restante
comunidade envolvente;
- Promover a angariação de fundos
para a Instituição;
- Promover o trabalho desenvolvido
no CSPSST à comunidade;

Equipa B
Colaboradores do CSPSST

Objetivos específicos
- Integrar parcerias com Instituições locais a participar nas
atividades;
- Integrar uma rede de parceiros com vista a dinamização
do arraial madeirense;
- Integrar vários stands informativos no CSPSST com vista a
dinamização do espaço e partilha de recursos da
comunidade;
- Envolver Instituições e Empresas locais na dinamização
das atividades;
- Promover um “open day” no CSPSST por forma a permitir
que a comunidade nos visite e conheça o trabalho
desenvolvido e dinamizado em ambas as valências;
Recursos

Humanos: Colaboradores do CSPSST, voluntários, parceiros, jovens CAT/LIJ, agrupamento de
escuteiros da Ribeira Brava e animadores da Macroanima;
Materiais: Cadeiras+mesas+roulote ECM; cadeiras+mesas da CSPSST; palco e sistema de som
DeltaSom e Eletrosom; Iluminações e enfeites a cargo da Eletrosom; equipamentos Macroanima
Refeições: Sandes+Bolos diversos+Sumos e águas (donativo Brisa Madeira) + caldo verde
Logísticos
Parcerias: Delta som; Brisa; Macroanima; Fotocanhas; Rádio Popular FM; RTP-Madeira; Câmara
Municipal da Ribeira Brava; Junta de Freguesia da Tabua; PSP; Eletrosom; Agrupamento de
Escuteiros da Ribeira Brava; Farmácia Dragoeiros e Ribeirabravense; Associação Desportiva de
Campanário; CAT Aconchego; Abrigo Nossa Senhora da Conceição; Lar São Bento; ADBRava;
Serigrafia da Apel; Sociedade Portuguesa de Autores; Élio Gomes Designer e Cartazes; DJ RAFZZ.
Artistas Musicais: Miro Freitas, João Vinagre, Ana Rita Nunes, Ally Fernandes, Buzico, Banda
Impacto, Sérgio Tanque, Grupo de Jovens da Lombada, Grupo de Cantares da Ponta de Sol
Financeiros: Pagamento de licenças (60 euros) + PSP (160 euros) + ECM (125 euros) + Barraca da
alimentação (100 euros) + Licenças e Alvarás da Câmara Municipal da RB (gratuitamente) = 445
euros
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Avaliação
A atividade contou com a colaboração de diversos parceiros que, voluntariamente e com espírito
solidário, prestaram o seu contributo ao CSPSST na dinamização da 1ª edição do Arraial Cultural. A
atividade contou igualmente com a colaboração de vários colaboradores, extra-equipa de
atividades, que prestaram o seu auxílio desde a organização/montagem do espaço, à orientação de
convidados, dinamização das refeições, apoio nas barracas,
A Associação Desportiva de Campanário trouxe-nos uma aula de Ginástica, uma aula de hip-hop e
capoeira para além do seu grupo de idosos – 30 elementos + 3 monitores + 2 elementos de stand.
O Abrigo Nossa Senhora da Conceição representando por 9 elementos; o CAT Aconchego,
representado por 7 elementos; os Escuteiros representados por 9 elementos; Lar São Bento
representado por 6 elementos e a Macroanima por 6 elementos. Nos stands de informação, tivemos
a presença da Adbrava, representada por 2 elementos; a Farmácia dos Dragoeiros que realizou teste
de glicemia e tensão arterial, senod representada pelo Diretor Técnico e a Farmácia da Ribeira Brava
representada pelo Diretor Técnico. A Fotocanhas realizou a cobertura fotográfica do arraial, período
diurno e noturno.
A RTP Madeira realizou cobertura do arraial durante o período da tarde, fazendo espaço de
reportagem para o Telejornal da RTP-Madeira e Programa Madeira Viva. Neste âmbito, foi entrevista
a Diretora do CSPSST – Dra. Leontina Santos.
A 1ª edição do Arraial Cultural foi com o objetivo primodial de realizar um open day do CSPSST à
comunidade local, com intuito de criar uma rede de parcerias e de resposta local que viabilizasse um
arraial típico madeirense dentro das nossas instalações, procurando dar a conhecer o trabalho por
nós desenvolvido e integrar as Instituições parcerias. Com efeito, procedeu-se ao convite de
Instituições locais, Empresas locais, Autarquia e a comunidade em geral.
A abertura do Arraial integrou a participação do Presidente do CSPSST, Padre Johnny Sé Aguiar,
com a celebração de uma missa na Capela da Instituição.
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Baile de Halloween
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

29 ou 30 de Outubro

Equipa B

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Sensibilizar para a vivência em - Comemorar o Halloween;
comunidade;
- Promover a convivência entre toda a comunidade desta
- Fomentar a comemoração e
“família”.
diversão.
Recursos
Humanos: Equipa B
Avaliação
A atividade foi substituída pela 1ª edição do Arraial Cultural.
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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

Equipa B

Outubro

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Promover momentos de lazer

- Estimular a celebração das tradições madeirenses

diferentes do seu quotidiano.

- Fomentar a participação em atividades ao ar livre.

- Fomentar o espírito de interajuda
Recursos
Humanos: Equipa B
Materiais: Luvas, sacos, baldes
Logísticos: Transporte da instituição
Financeiros: Não se preveem custos

Avaliação
A atividade não se realizou por indisponibilidade de transporte.
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Pão por Deus
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

01 de Novembro

Equipa B

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Comemoração e decoração das

- Comemorar o Pão por Deus

celebrações referentes ao tema do

- Promover a partilha entre os elementos desta “família”

mês a decorrer - Partilha

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: Foram despendidos 100 euros

Avaliação
A atividade foi realizada com sucesso através da confeção dos sacos do Pão-por-Deus, com
reutilização de tecidos e integração de jovens e idosos na sua confeção. Por seguinte, foi realizado
lanche-convívio no refeitório da Instituição para jovens e idosos da Instituição e distribuição dos
sacos.
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Festejar o São Martinho
Destinatários

Data

Responsáveis

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da

11 de Novembro

Equipa B

Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Comemoração da data festiva

- Comemorar o São Martinho

- Partilha entre os elementos dos

- Promover a partilha entre os elementos desta “família”

diferentes grupos

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: foram despendidos 60 euros com a refeição e transporte

Avaliação
Foi realizado almoço de São Martinho para idosos e jovens da Instituição no refeitório. A Atividade
foi do agrado de todos os intervenientes.
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Recolha de saberes e sabores(Receitas dos utentes do lar de Idosos)
Destinatários

Data

Responsáveis

11 de Novembro

Equipa B

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais
- Convivência e partilha de saberes

Objetivos específicos
- Fomentar a partilha de receitas antigas
- promover a troca de saberes entre gerações
Recursos

Humanos: Equipa B
Materiais: papel, esferográfica, lápis, PC.
Financeiros: Sem custos

Avaliação
A atividade foi realizada ao longo do mês de Outubro e Novembro, através da confeção de doces,
broas e licores para venda na Feira das Vontades.
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XIV Feira das Vontades
Destinatários

Data

Responsáveis

17 – 20 Novembro

Equipa B
Jovens LIJ
Colaboradores

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua e comunidade em geral
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Dar a conhecer os trabalhos feito

- Mostrar à comunidade o trabalho feito na instituição;

pela instituição à comunidade.

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: Foram despendidos 100 euros

Avaliação
A Feira realizou-se na Placa Central da Avenida Arriaga e contou com a venda de artigos e produtos
confecionados na Instituição, pela valência sénior e valência de infância e juventude. Tivemos a
integração no espetáculo de rua, com a integração de uma Dança Intergeracional com os nossos
utentes e a participação essencial na Exposição no La Vie.

60

Jantar de Natal (Funcionários)
Destinatários
Colaboradores do Centro Social e
Paroquial da S.S Trindade da Tabua

Data

Responsáveis

9 de Dezembro

Equipa B

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Comemoração das datas festivas

- Comemorar a época natalícia;

- Convivência e partilha de todos os

- Participar em atividades sociais;

elementos da família intergeracional

- 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: Foram despendidos 20 euros por pessoa
Avaliação
O jantar de Natal contou com vários colaboradores e a Direção do CSPSST, tendo sido realizado
menu-buffet no Restaurante Cantinho da Madalena. Como habitual, procedeu-se à troca de prendas
com a atividade do Amigo Secreto.
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Decorações de Natal
Destinatários

Data

Responsáveis

Dezembro

Equipa B
Carmina
Nelson

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua e comunidade em geral
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

-Descobrir e utilizar as próprias

- Desenvolver a motricidade fina e global;

possibilidades motoras, sensitivas e

- Desenvolver a capacidade de estética.

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.
Recursos
Humanos: Equipa B
Materiais: Material para trabalhos manuais; tecidos; material reciclado;
Financeiros: Foram despendidos 30 euros.

Avaliação
As decorações de Natal foram realizadas ao longo do mês de dezembro, em ambas as valências
com a participação de outros colaboradores.
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Festa de natal Intergeracional
Destinatários

Data

Responsáveis

19 de Dezembro

Equipa B
Nelson
Carmina
Brígida

Utentes e colaboradores do Centro
Social e Paroquial da S.S Trindade da
Tabua
Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Comemoração das datas festivas

- Fomentar o estreitamento dos laços familiares;

- Convivência e partilha de todos os

- Vivenciar o Natal na vertente religiosa/espiritual.

elementos da família intergeracional
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: Foram despendidos 560€ para as prendas e 80€ para o Lanche.

Avaliação
A Festa inicial realizou-se com a romagem de natal, integrando colaboradores, crianças e jovens da
Instituição. Seguidamente, com a celebração da missa de parto, presidida pelo Presidente do
CSPSST, Senhor Padre Johnny Sé Aguiar.
A cargo da animação, tivemos a colaboração do Coro Infantil da Ribeira Brava, com a Professora
Susana Brito e atuação da Dança Infantil com as crianças do CAT.
Finalizando a festa tivemos a chegada do Pai Natal e a respetiva entrega de prendas.
A Atividade contou com um lanche-convívio aberto a todos os presentes.
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Plano de Atividades
de Desenvolvimento
Pessoal
Valência Lar de Idosos
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Snoezelen – Um mundo mágico!
Destinatários
Utentes do Centro Social e Paroquial
da S.S Trindade da Tabua

Data

Responsáveis

Ao longo do ano

Objetivos Gerais

Dra. Nolene Serrão
(Psicóloga)

Objetivos específicos

- Incentivar as sensações e as respostas

-Proporcionar o acesso a uma abordagem “aberta”,

sensoriais através da estimulação dos

versátil e flexível a cada participante;

diversos sentidos.

- 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)
Avaliação
Esta é uma atividade muito apreciada pelos utentes que participam. Os benefícios de relaxamento
e bem estar são notórios. Os utentes mostram interesse em participar e alguns verbalizam que
apreciaram a atividade. Tem-se revelado uma experiência muito positiva também pelo facto de
poder ser direcionada a utentes com diferentes graus de dependência, sendo possível adaptar as
sessões aos utentes com resultados muito interessantes do ponto de vista do bem estar,
relaxamento e estimulação geral.
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Estimulação Cognitiva
Destinatários
Utentes do Centro Social e Paroquial
da S.S Trindade da Tabua

Data

Responsáveis

Ao longo do ano

Objetivos Gerais

Dra. Nolene Serrão
(Psicóloga)

Objetivos específicos

- Promover a estimulação e manutenção

-Estimulação das capacidades cognitivas e sensoriais

das competências funcionais dos

- Promover a interação social

utentes.
Estimular a flexibilidade mental e o
despertar dos sentidos.

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)
Avaliação
As sessões de estimulação cognitiva não ocorreram com grande frequência por indisponibilidade
da responsável. Estas sessões serão reajustadas ao grupo de utentes residentes atualmente e após
avaliação dos mesmos serão preparadas atividades direcionadas às especificidades de cada um. A
partir de Março de 2017.
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Comemoração dos Aniversários
Destinatários

Data

Utentes do Centro Social e Paroquial

Responsáveis

Ao longo do ano

da S.S Trindade da Tabua

Objetivos Gerais

Técnicos e funcionários de
serviço na Instituição

Objetivos específicos

- Celebrar e assinalar datas festivas.

- Celebrar o dia de aniversário.

- Proporcionar aos utentes o

- Promover o convívio com os familiares e pessoas

desenvolvimento da autoestima.

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

Avaliação
Esta atividade foi sempre bem recebida pelos nossos utentes, notando-se muita satisfação e
alegria em cada um deles, mas em especial do aniversariante.
Foram sempre momentos agradáveis para todos os aniversariantes, pois, muitas vezes conseguiuse aproximar o utente da família.
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Ginástica
Destinatários

Data

Utentes do Centro Social e Paroquial
da S.S Trindade da Tabua

segunda, quinta e sábado

Objetivos Gerais
-Promover

as

capacidades

Responsáveis
Ajudante de Ocupação e
Terapeuta Alejandra

Objetivos específicos
e - Desenvolver as capacidades físicas de modo a facilidade a

habilidades motoras do idoso;

mobilização e a motricidade;

-Desenvolver as capacidades motoras - Fomentar a consciência das capacidades funcionais.
de modo a manter e estimular as
capacidades físicas.
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.

Avaliação
Nesta atividade participam os utentes que ainda têm algumas capacidades em termos de
mobilização, mesmo que sejam reduzidas. Para alguns utentes não é bem aceite, pois envolve
alguma mobilidade e esforço por parte destes, mas a maioria que fica para atividade desenvolve-a
com gosto e empenho.
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Passeio às origens
Destinatários

Data

Utentes do Centro Social e Paroquial

Responsáveis

Quarta-feira

da S.S Trindade da Tabua

Ajudante de Ocupação

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Proporcionar momentos de lazer fora

- Proporcionar a oportunidade dos utentes visitarem os

da instituição;

locais de origem que há muito não eram visitados

-

Permitir

o

convívio

e

fortalecimento de laços afetivos

o - 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.
Avaliação

É com muita emoção e alegria que os idosos participam nestes passeios que lhes proporciona
momentos de grande nostalgia, saudade e muitas lembranças do passado .
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Ida às compras
Destinatários

Data

Utentes do Centro Social e Paroquial

Mensalmente

da S.S Trindade da Tabua

quarta feira

Objetivos Gerais
-Proporcionar

aos

Responsáveis
Ajudante de Ocupação

Objetivos específicos
utentes - Promover a socialização;

experiências que favoreçam a sua - Permitir que os utentes adquirem alguns bens a seu gosto.
vertente sócio afetiva;
- Promover atividades que estimulem
a autoestima e autoconfiança.
Recursos

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista.
Materiais: Máquina fotográfica
Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição.
Financeiros: Os despendidos com a carrinha e o pessoal.

Avaliação

Esta é uma atividade que os idosos manifestam grande interesse, sendo uma forma de contribuir
para que estes preservem a sua autonomia.
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Expressão Plástica
Destinatários
Utentes do Lar de Idosos

Data

Responsável

terça feira e

Carmina Jesus

quarta-feira

(Ajudante de Ocupação)

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

-Desenvolver e estimular a

- Desenvolver a motricidade fina, a precisão

imaginação e a criatividade

manual e a estimulação das capacidades

através da expressão plástica.

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

Avaliação
Estes trabalhos são desenvolvidos pelos idosos que ainda tem alguma destreza para os
trabalhos manuais. Os mesmos ao efetuar estes trabalhos sentem que ainda são uteis,
fazendo com muito gosto, alegria e entusiasmo.
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Eucaristia, Terço e Ensaios
Destinatários

Utentes do Lar de Idosos

Data

Responsável

Eucaristia ( quarta)

Carmina de Jesus

terço ( três vezes por semana) ao

(Ajudante de

longo do ano.
Objetivos Gerais

Ocupação)
Objetivos específicos

- Contribui para o bem- - Proporcionar aos idosos momentos de oração e
estar dos idosos a nível reflexão.
espiritual.
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
Utentes do Lar de Idosos

Data

Responsável

Ao longo do ano

Carmina de Jesus

sexta-feira

(Ajudante de Ocupação)

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- Desenvolver e estimular a - Proporcionar o espírito de grupo, dar a vez,
concentração, a memória e as cooperar , comunicar e discutir saudavelmente.
capacidades de raciocínio.
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
Avaliação
Alguns dos jogos são desenvolvidos pelos idosos que ainda tem alguma habilidade.
Gostam muito de participar e tem um espirito de interação e no final dos jogos gostam
sempre de ganhar. Tentamos também integrar os utentes com maiores dificuldades,
adequando as atividades às suas capacidades e competências. Regra geral o resultado
é muito positivo.
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Musica
Destinatários
Utentes do Lar de Idosos

Data

Responsável

Ao longo do ano

Carmina de Jesus

sexta-feira

(Ajudante de Ocupação)

Objetivos Gerais

Objetivos específicos

- - Desenvolver o ouvido musical, - Proporcionar aos idosos momentos de alegria.
o

sentido

rítmico,

o - Estimular a memória auditiva

reconhecimento e reprodução de
frases musicais
Recursos
Materiais: Instrumentos musicais
Humanos: Carmina de Jesus
Financeiros: Não se preveem gastos com esta atividade
Avaliação
Estes são momentos de algum divertimento vividos pela maioria dos idosos, onde se
recorda algumas musicas tradicionais madeirense entre outras que lhes fazem recordar
os seus tempos de juventude.
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Conclusão

No presente relatório foram contempladas, como tem sido habitual, atividades que
permitem assinalar datas importantes, festividades tradicionais e religiosas, uma vez
que permitem um maior envolvimento por parte dos nossos utentes. O convívio e a
interação com grupos e utentes de outras instituições é sempre privilegiado e as visitas
e convites por parte da comunidade e instituições de cariz social foram bem-vindos e
apreciadas, contribuindo para alegrar e diversificar o dia a dia dos utentes do Lar de
Idosos.
Pelo facto dos nossos utentes apresentarem, na sua maioria, um elevado grau de
dependência e de heterogeneidade tanto no que se refere às faixas etárias como nas
suas competências interpessoais, o desafio constante de toda a equipa foi no sentido de
organizar e promover também atividades que favoreçam e potenciem as capacidades
individuais; onde se privilegia a participação de todos mas com um olhar atento no que
se refere ao treino de competências individualizado.
Mais uma vez, foi nosso propósito envolver as crianças e jovens, os idosos, as famílias,
a comunidade e de forma muito especial todos os colaboradores que nas suas equipas
dinamizaram e prepararam as atividades. Devido ao envolvimento global dos
colaboradores foi possível dinamizar atividades inovadoras que vieram enriquecer o ano
de 2016.
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Anexos

Atividade

Data

Convívio de Santo
Amaro
Dia Mundial do Riso
Arraial das Candeias
Baile de Carnaval
Dia Mundial do
Doente
Dia da Amizade
Bailaterapia

17 de Janeiro

Danças de Salão
Jantar do Dia da
Mulher
Dia da Mulher
Caminhada
Dia Mundial da
Árvore
Páscoa

Dia das Petas
Convívio da
Liberdade
Dia da Mãe
Noite de Festa
Dia da Criança
Dia do Ambiente
S. João

Visita ao Monte
Palace
Dia dos Avós
Ida à Praia da
Calheta
Torneio de Futebol
Interinstitucional

18 de Janeiro
1 e 2 de Fevereiro
8 de Fevereiro
11 de Fevereiro
14 de Fevereiro
4º semana de
Fevereiro
18 de Março
8 de Março
8 de Março
19 de Março
21 de Março

Elementos

Nelson
Adelina
Nancy
Fátima C.
Elisabete
Trindade
Lurdes
Leontina
Florinda
Marta
Cláudia
Fátima
Conceição
João B.

Equipa

A

25 a 27 de Março

01 de Abril
26 de Abril
01 de Maio
20 de Maio
1 de Junho
5 de Junho
24 de Junho

Marisela
Sandra N.
Vanda
Ana M.
Marina
Mª José T.
Joana
Alexandra
Tereza
Carina
Dulce
Lídia
Brígida
Natacha

C

01 de Julho
26 de Julho
Julho
Julho

Andrea
Paula
Idalina S.
Celina
Ana Rita
Antónia
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Acordeonista
“De Patins”
Levada
Ida à Praia do Seixal
Dia da Rádio
Piquenique
Interinstitucional
Coreografia para
Baile de Verão
Jogos de Tabuleiro
Passeio
Intergeracional e
Gincana
Amassar pão
Teatro
(encerramento das
atividades Grupo D)
Concurso de
decoração de
abóboras
Apanha de nozes e
castanhas
Baile de Halloowen
Pão-Por-Deus
Festejar o S.
Martinho
Feira das Vontades
Concurso de Licores
e doces
Decoração de Natal
Jantar de Natal/
Festa
Intergeracional
Missa do Parto

Verão
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Verão

Ercília
Nolene
Idalina
Evelyn
Anthony
Gorete
Teresa F.
Esmeralda
Carmina

D

Agosto
Setembro

Setembro
17 Setembro

28 de Outubro

Outubro
29 de Outubro
1 de Novembro
11 de Novembro
Novembro
Novembro
Dezembro
Dezembro

Nathali
Luz
Fátima Caldeira
Inês
Teresa V.
Marlene
Andreia
Guida
Nélia
Isabel
Odília
Lucinda
Maria C.
Gertrudes
Sandra M.
Andresa

B

Dezembro
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