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CSPSSTT – Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua 
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LIJ – Lar de Infância e Juventude – Unidade Juvenil 
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1. Nota introdutória 

O Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, fundado a 20 de março de 2000, é 

uma IPSS, sem fins lucrativos, e de utilidade pública, cuja atividade visa garantir uma vida digna às 

crianças, jovens e idosos acolhidos, proporcionando uma estrutura global e uma gama de serviços 

especializados. É a única Instituição na Região Autónoma da Madeira, a desenvolver uma resposta 

intergeracional, em estrutura residencial, possibilitando a convivência entre crianças, jovens e 

idosos, proporcionando um ambiente familiar de “avós” e “netos”.  

Desta forma, é propósito da instituição proporcionar condições de vida digna, assente nos 

valores pelo qual regemos toda a nossa atuação, para além de colmatar a satisfação das 

necessidades de cada utente.  

 Organizar atividades no sentido de preencher o tempo livre dos idosos e das crianças e 

jovens de forma produtiva, lúdica e educativa, tornando o seu quotidiano mais proveitoso, é um 

dos objetivos fundamentais da nossa instituição.  

A Valência Sénior tem como missão a construção de respostas sociais de forma sustentada, 

aberta a toda a população da região promovendo sempre a dignidade humana, através da 

satisfação das suas necessidades, procura do bem-estar e valorização da pessoa. Tudo isto por um 

bem maior que é proporcionar aos utentes idosos o máximo bem-estar e conforto. 

No que respeita à Valência de Infância e Juventude, é soberano incluir as crianças em 

vivências que as capacitem para o desenvolvimento pessoal e social, para a autonomia e com 

reforço da sua autoestima através da inclusão de atividades lúdico-pedagógicas que igualmente 

promovam o respeito pelo outro, o contacto com a natureza e a intergeracionalidade.  

As atividades desenvolvidas e planificadas no ano 2021, tiveram como principal finalidade a 

ocupação dos tempos livres dos utentes, diversificando o mais possível, indo ao encontro das 

expetativas dos destinatários, considerando as sugestões que os utentes vão transmitindo bem 

como os seus gostos e interesses.   

O ano de 2021 não foi exceção, sendo que para além da comemoração dos aniversários, foi 

proporcionado um vasto leque de atividades, promovendo momentos de dinamismo e alegria, 

contribuindo para o aumento da autoestima e vontade de viver. Contudo, as atividades realizadas 

ocorreram de acordo com as medidas de contingência no âmbito da pandemia por covid_19, 

tendo como constrangimento a inexistência do convívio entre idosos, crianças e jovens que é uma 

mais valia, bem como com as suas famílias. No entanto, as atividades foram realizadas de modo a 

manter o dinamismo e rotina da casa e dos seus residentes.     

Em suma, o Centro Social enfatiza durante as suas intervenções valores como 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 sendo que o presente Relatório de Atividades, reflete o trabalho idealizado e projetado por 

todos os colaboradores do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua ao longo de 

todo o ano 2021.  
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1. Identificação da Instituição 

      

2.1. Missão, Visão e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua 

Designação das Valências 

Lar de Idosos 

Lar de Infância e Juventude  

Centro de Acolhimento Temporário  

Morada 

Estrada Regional 227 nº 41 

 9350-412 Ribeira Brava  

 

Contactos 

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

Telefone CAT: 291950213/4   Tlm: 968963838       

Email: sstrindade2003@hotmail.com ou direcao.infancia@lardatabua.pt   

Missão Acolhimento de crianças, jovens e idosos que não têm condições para continuar no seu 
ambiente natural de vida. 

 

Visão Preservar e melhorar a vida humana. 

 

Valores Honestidade, Profissionalismo, Comodidade, Qualidade. 

mailto:sstrindade2003@hotmail.com
mailto:direção.infancia@lardatabua.pt
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2.2. Quadro de Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valência 
Juvenil 

Valência Infantil Valência Sénior 
Comum às Valências 

de Infância e 
Juventude 

Comum às Valências de 
Infância e Juventude e 

Idosos 

1 Técnica 
Superior de 
Serviço Social 
 
7 Assistentes 
Operacionais 

2 Técnicas Superior de 
Serviço Social 
 
16 Assistentes 
Operacionais 
 
2 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1 Técnica Superior de 
Serviço Social 
 
1 Ajudante Ocupação 
 
22 Assistentes 
Operacionais 
 
1 Técnica Superior de 
Psicologia 
 
1 Animadora 
Sociocultural 

1 Diretora Técnica  
 
1 Técnica Superior de 
Psicologia 
 
1 Educadora de 
Infância 

1 Diretora 
2 Escriturários  
1 Chefe de compras/ 
Economato  
2 Motoristas  
2 Cozinheiras  
2 Ajudantes de Cozinha 
3 Lavadeiras  
1 Hortofloricultor 
1 Médico (Prest. Serviços)  
1 Animador Cultural  
2 Enfermeiras 
1 Técnico Auxiliar de 
Reabilitação 
1 Técnico Informática (Prest. 
Serviços) 
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2.3. Organograma da instituição 
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2.4. Descrição dos Espaços Físicos 

 

 Valência Infância e Juventude Valência Lar de Idosos 

 Lar CAT  

Rés-do-chão 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hall de entrada 
Gabinete técnico 
Gabinete direção técnica 
Sala de visitas 
Sala de Atividades 
Vestiários de funcionários 
1 WC 
Arrecadação 
 
 
 

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

 
1º Andar 

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

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

Sala de Estar e WC 
Cozinha 
Despensa  
Refeitório  
Lavandaria  
Arrumos 
Vestiários de funcionários 

2º Andar   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 

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

Sala de Estar 
5 Quartos duplos com WC 
1 Quarto Individual com WC 
1 Copa 
Solário 
 

 

Campo Polidesportivo para os residentes e a Comunidade (Com a devida Autorização) 
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3. VALÊNCIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE   

3.1 Atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de Atividades 2021 

 

“Soprar Velas” – comemorar o seu dia especial de aniversário 

Descrição da atividade 

A comemoração do seu aniversário é um momento muito ansiado pelas crianças e jovens residentes na 

valência de infância e juventude do CSPSST. Nesse momento, procuramos promover o convívio com os 

familiares e/ou pessoas de referência, indo ao encontro das preferências e gostos das crianças e jovens, 

proporcionando um momento único, especial e individualizado.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens da CA 

 

Ao longo de todo o ano Esquipa Técnica da VIJ  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração de um evento 

importante: o seu nascimento. 

- Proporcionar um momento de festividade individual e único; 

- Cantar os parabéns à criança/jovem; 

- Promover a visita dos familiares na data específica; 

- Incluir os amigos na celebração; 

- Proporcionar um momento de lazer fora do habitual. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ, ajudantes de ação direta, cozinheiras. 

Materiais: bolo de aniversário; guloseimas (rebuçados de fruta, gomas, batata-feira, chocolates, bolachas 

com creme, etc.); sumos; balões; prenda de aniversário; fósforos; vela; faca; talheres; pratos; copos; máquina 

fotográfica. 

Logísticos: Sala ampla. 

Financeiros: teve um custo de 400€ em prendas e 350€ em guloseimas e enfeites. 

Avaliação 

Ao longo do ano foram comemorados os aniversários de todas as crianças e jovens da VIJ do CSPSSTT, com o 

seu bolo de aniversário, guloseimas e, sem poder faltar, a prenda, um miminho especial procurando ir ao 

encontro dos seus desejos e gostos. Procurámos promover a presença dos familiares neste momento tão 

especial de comemoração, cumprindo com as normas vigentes no âmbito das medidas de contenção da 

pandemia por covid_19 bem como as normas constantes no plano de contingência da instituição. Avaliamos 

esta atividade de forma muito positiva, visto que as crianças e jovens mostraram grande alegria e entusiasmo 

nesses momentos. 
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Projeto da Convivialidade 

Descrição da atividade 

O Projeto da Convivialidade, implementado e desenvolvido na unidade infantil do CSPSST, pretende a 

promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais, no domínio da relação com o outro, 

procurando desenvolver valores como o respeito, a empatia, a solidariedade, a responsabilidade, entre 

outros valores importantes e cruciais no desenvolvimento humano. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças da unidade infantil  Durante todo o ano - 

Semanalmente 

Equipa técnica da unidade infantil; Educadora 

de Infância e Equipa educativa 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover competências 

pessoais e sociais, indispensáveis 

ao desenvolvimento. 

- Desenvolvimento de dinâmicas grupais, no sentido de estimular o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, inerentes ao 

desenvolvimento humano;  

- Promover o relacionamento saudável entre crianças e entre estas e os 

adultos com quem se relacionam diariamente, trabalhando temas como 

as emoções, inclusão, prevenção do bullying, entre outras temáticas.     

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ afetos à unidade infantil. 

Materiais: folhas, cores de pau e de filtro, lápis de carvão, livros didáticos, materiais de expressão plástica, 

entre outros materiais de acordo com as atividades planeadas.  

Logísticos: espaços da instituição e ouros no exterior.  

Financeiros: teve um custo de 100€ para aquisição de materiais de papelaria. 

Avaliação 

As crianças participantes nas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto da convivialidade, mostraram 

entusiasmo e empenho nas atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano. Com a implementação do 

projeto, verificou-se que as crianças revelaram evolução positiva no que respeita às suas condutas e, 

também, sensibilidade perante determinadas situações. 
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Atelier de culinária 

Descrição da atividade 

Integrado no projeto da convivialidade, o atelier de culinária decorreu ao longo de todo o ano com 

frequência quinzenal, com o intuito de trabalhar competências como a partilha de tarefas, autogestão, 

autonomia na realização de tarefas da vida quotidiana bem como confecionar pratos do gosto e interesse de 

cada um. Deste modo, cada criança escolhe uma receita (entrada, prato principal e sobremesa), e deve 

realizar a listagem dos ingredientes necessários bem como gerir a partilha de tarefas no momento da 

confeção, bem como registar as receitas no seu caderno de receitas. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças da unidade infantil  Durante todo o ano - 

Quinzenalmente 

Educadora de Infância 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o desenvolvimento de 

competências ao nível da partilha 

e gestão de tarefas. 

 - Promover a educação para a alimentação saudável e para a gestão 

financeira; 

- Promover a autonomização na realização de tarefas da vida quotidiana; 

- Fomentar a partilha e o espírito de entreajuda. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade, equipa técnica e educativa afetos à unidade infantil. 

Materiais: utensílios de cozinha, loiças, ingredientes necessários para confeção das refeições.  

Logísticos: cozinha da unidade infantil, veículo ligeiro da instituição.  

Financeiros: teve um custo de 350€ para aquisição dos ingredientes necessários para confeção das refeições. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito bem acolhida pelas crianças, que mostraram grande empenho e participação ativa na 

realização dos pratos bem como nas idas ao supermercado para adquirir alguns dos ingredientes necessários. 

Procurou-se envolver as crianças nessa tarefa de ida ao supermercado no sentido de promover o 

desenvolvimento de competências de gestão económica bem como de escolhas saudáveis e assertivas. 

Ao longo do ano 2021 foi também lançado o desafio de realizar um atelier de culinária internacional, isto é, 

confecionar pratos caraterísticos de outros países e culturas, conhecendo também um pouco das suas 

tradições. Foi uma atividade muito rica no que respeita à partilha, bem como todas as crianças adoraram e 

revelaram uma participação ativa, responsabilidade e interesse, pelo que pretendemos continuar com esta 

atividade.  
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Projeto de Autonomização 

Descrição da atividade 

Este projeto no âmbito da autonomização, denomina-se, internamente, por “Criar Asas”, tendo por objetivo 

principal promover a autonomia dos jovens residentes, assim como o desenvolvimento das suas 

competências pessoais e sociais, de forma a promover o seu bem-estar e posterior integração na 

comunidade. No fundo, garantir que no futuro sejam jovens responsáveis e capazes de realizar as tarefas 

necessárias a uma vida independente.  

Destinatários Data Responsável 

Jovens da unidade juvenil do CSPSSTT Ao longo de 

todo o ano 

Equipa técnica e educativa afeta à unidade 

juvenil do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover competências pessoais; 

- Permitir o desenvolvimento de 

competências ao nível da gestão 

doméstica e financeira. 

 

- Desenvolver atividades diárias de limpeza e arrumação de casa; de 

culinária; gestão de tempo e financeira, usar os serviços da 

comunidade, entre outras, para preparar os jovens para viverem em 

comunidade de forma autónoma. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da unidade juvenil. 

Materiais: vários. 

Refeições: ao longo do ano os jovens confecionam as suas refeições. 

Logísticos: copa, sala de estar e outros espaços, carrinha, transportes públicos (autocarro). 

Financeiros: teve um custo de 200€. 

Avaliação 

Os jovens envolvidos neste projeto revelam evolução ao longo do seu percursos, no que respeita à 

autonomia, já sendo capazes de: efetuar um recado, marcar uma consulta médica, ir a uma consulta sem o 

adulto, dirigir-se a um serviço da comunidade para solicitar informações, abrir ou consultar a conta bancária, 

efetuar uma lista de compras, fazer um orçamento e realizar a compra mais sensata tendo em conta a 

relação preço-qualidade. Para além disso, conseguem, igualmente, confecionar a sua própria refeição com 

apoio e supervisão de um adulto, aperfeiçoando, assim, os seus dotes. A atividade teve um elevado grau de 

participação e envolvimento por parte dos jovens acolhidos. 
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Passeios 

Descrição da atividade 

Ao longo do ano 2021 foram realizados passeios semanais à quarta-feira de manhã, de modo a proporcionar 

aos bebés até aos 3 anos de idade, o contacto com a natureza bem como explorar diferentes ambientes. 

Foram realizados passeios a diferentes locais, como praia, serra, jardins, parques infantis, bem como na 

época de natal visitaram a aldeia natal no Funchal e outros locais na comunidade. 

Destinatários Data Responsável 

Bebés até aos 3 anos de idade da 

unidade juvenil 

Semanalmente 

– à quarta-feira 

Equipa técnica e educativa afeta à unidade 

infantil do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o contacto com o exterior; 

- Promover a convivência com diferentes 

experiências. 

- Fomentar o contacto com a natureza; 

- Permitir vivenciar diferentes experiências; 

- Promover o conhecimento do mundo. 

 

Recursos 

Humanos: Ajudantes de ação direta da unidade juvenil, motorista. 

Materiais: cadeiras-auto. 

Refeições: lanche (água, bolachas, comporta). 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 150€ associado aos lanches e ao combustível. 

Avaliação 

Esta atividade resultou de forma muito positiva, no sentido em que foi possível permitir aos bebés o contacto 

com diversas experiências, bem como estimulá-los noutros contextos fora da casa de acolhimento.   
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Atelier de autonomia 

Descrição da atividade 

Atividade promovida pela ADBRAVA – Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava no sentido de 

promover competências pessoais bem como ao nível da autonomia.  

Destinatários Data Responsável 

Jovens da unidade infantil e juvenil do 

CSPSSTT 

Semanalmente  Equipa técnica e educativa da VIJ 

do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais. 

- Favorecer o desenvolvimento de competências de 

autonomia nos jovens; 

- Desenvolver competências sociais, ao nível do saber estar 

em comunidade.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ. 

Materiais: disponibilizados pela entidade promotora. 

Refeições: não se aplica. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 165€ associado à mensalidade. 

Avaliação 

A participação neste atelier iniciou aquando do início do ano letivo, em outubro de 2021. Os jovens 

revelaram grande entusiasmo com a participação nas atividades desenvolvidas, participando ativamente nas 

mesmas. 
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Correio dos Afetos 

Descrição da atividade 

De modo a comemorar o Dia da Amizade, foi realizada esta atividade em que todas as crianças, jovens e 

colaboradores da valência de infância e juventude, puderam partilhar sentimentos de amizade e positividade 

entre si, através da realização de um postal ou de uma mensagem.    

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens do CSPSSTT 14/02/2021 Equipa técnica e educativa da VIJ 

do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o dia da amizade; 

- Promover a partilha; 

- Estreitar laços. 

- Sensibilizar para o sentimento da amizade; 

- Valorizar a entrega/dedicação que cada um tem para com o 

próximo através da entrega de 1 miminho. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ. 

Materiais: folhas brancas e coloridas, cores de pau e de filtro, tintas, cartolinas de cores variadas, entre 

outros. 

Refeições: não se aplica. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 30€, associado à aquisição de alguns materiais de expressão plástica. 

Avaliação 

Esta atividade resultou de forma muito positiva, sendo que as crianças e jovens revelaram grande interesse e 

entusiasmo na atividade, realizando diversos postais e mensagens de amizade às pessoas de referência e 

também aos seus irmãos, acolhidos no CSPSSTT, e seus familiares. Foi uma atividade que permitiu o 

estreitamento de laços afetivos e a valorização dos mesmos pelos participantes. Foi visível o entusiasmo de 

todos a receber as cartas, expressando grande contentamento.  
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É Carnaval, ninguém leva a mal! 

Descrição da atividade 

Uma atividade muito ansiada sobretudo pelas crianças é o Carnaval, tendo sido realizado o dia do disfarce de 

modo a proporcionar momentos de diversão e recordar também as tradições desta época festiva. Foi 

realizado um lanche alusivo ao Carnaval, com algumas guloseimas, mas sem faltar as tradicionais malassadas 

e sumo.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens do CSPSSTT 16/02/2021 Equipa técnica e educativa da VIJ 

do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar o Hábito de comemorar as datas 

festivas, decoração dos espaços, alusiva à 

data e animação com disfarces de carnaval. 

- Sensibilizar o convívio intergeracional. 

- Promover a criatividade; 

- Desenvolver o gosto pela participação em atividades 

lúdicas; 

- Sensibilização para a reutilização de roupas e materiais. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ. 

Materiais: disfarces de carnaval, materiais para trabalhos manuais, enfeites alusivos ao carnaval. 

Refeições: lanche (malassadas com mel de cana, bolo, batatas fritas, sumo). 

Logísticos: espaços amplos da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 50€, associado à aquisição de alguns materiais de expressão plástica e às 

guloseimas e ingredientes para o lanche. 

Avaliação 

As crianças e jovens revelaram grande entusiasmo e participação ativa nesta atividade. Todos mostraram 

grande contentamento com a possibilidade de puderem escolher o seu disfarce e conviverem bem como 

festejar o carnaval. O lanche também foi muito apreciado por todos.  
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Páscoa – Caça ao ovo 

Descrição da atividade 

Para celebrar a Páscoa, foi realizado a habitual distribuição e partilha dos cestinhos pelas crianças e jovens, 

recheados com amêndoas e ovinhos de chocolate. Com os mais novos foi realizada uma caça ao ovo pelos 

espaços da instituição, nomeadamente pelos jardins e espaços exteriores envolventes. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens da VIJ do CSPSSTT 04/04/2021 Equipa técnica e educativa da VIJ 

do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a comemoração de datas festivas. - Proporcionar o convívio e a partilha; 

- Proporcionar momentos divertidos. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ. 

Materiais: folhas brancas, cores de pau e de filtro, tintas, cartolinas de cores variadas, entre outros para a 

elaboração dos cestinhos de páscoa. 

Refeições: lanche (bolo e sumo, amêndoas). 

Logísticos: espaços amplos da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 70€, associado à aquisição de alguns materiais de expressão plástica e das 

iguarias para o lanche e cestinhos (ovos de chocolate, amêndoas variadas). 

Avaliação 

Esta atividade é sempre bem apreciada pelas crianças e jovens, na medida em que revelam participação 

ativa, interesse e grande entusiasmo. O momento mais desejado é a caça ao ovo, que promove também 

competências ao nível da partilha e interajuda. Foram momentos muito divertidos. 
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Dia da Criança 

Descrição da atividade 

Para celebrar o dia da criança foram realizadas algumas atividades lúdicas (uma pequena gincana com 

desafios divertidos), culminando o dia com um jantar surpresa, mimando as crianças e jovens da VIJ. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens da VIJ do CSPSSTT 01/06/2021 Equipa técnica e educativa da VIJ 

do CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar uma data importante para as 

crianças/jovens; 

- Mimar as nossas crianças/jovens. 

- Promover atividades criativas e dinâmicas, visando dar à 

criança a oportunidade de se divertirem e socializarem com 

os amigos/colegas; 

- Proporcionar momentos de convívio e diversão; 

- Estabelecer momentos de partilha e momentos felizes na 

sua infância. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ. 

Materiais: Pinturas faciais, jogos didáticos, rádio, utensílios de cozinha (pratos, copos, talheres, guardanapos, 

entre outros). 

Refeições: Jantar (Pizza, sumo, gelado, fruta variada, outras guloseimas). 

Logísticos: Sala ampla, espaços exteriores da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 120€. 

Avaliação 

As crianças e jovens do CSPSSTT revelaram grande entusiasmo e participação ativa nas atividades realizadas. 

Expressaram adorar o jantar surpresa e a música, permitindo assim um momento saudável de partilha e 

convívio. 
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ATL de Verão – Anima Brava 

Descrição da atividade 

Esta atividade foi promovida pela ADBRAVA – Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, Associação 

sem fins lucrativos. Tendo por objetivo proporcionar às crianças, nas férias de verão, momentos de diversão 

enriquecida com atividades culturais nomeadamente de atividade física, como aulas de zumba, yoga e Hip-

Hop, desportos radicais, visitas de estudo, entre tantas outras atividades divertidas. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens da VIJ até aos 12 anos Julho, agosto e 

setembro 2021 

Diretora Técnica e Equipa técnica e 

educativa da VIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar atividades de âmbito lúdico-desportivos; 

- Adquirir o gosto pela prática desportiva; 

- Permitir a socialização em diferentes contextos. 

- Promover hábitos saudáveis, através da prática 

desportiva; 

- Proporcionar momentos de convívio e de lazer; 

- Estimular e incentivar o desenvolvimento da 

autoestima e da autoconfiança. 

 

Recursos 

Humanos: Responsáveis pela atividade, monitores das férias desportivas, motorista, ajudantes de ação direta 

da VIJ. 

Materiais: Roupa e calçado desportivo, protetor solar, boné, biquínis/fatos de banho, toalha de praia, 

chinelos, loções de corpo.  

Refeições: Lanches e almoços volantes, água, sumos, frutas. 

Logísticos: Carrinha da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 350€, aproximadamente. 

Avaliação 

No ATL participaram as crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. Todos os 

participantes revelaram grande entusiasmo com a oportunidade de participar em diversas atividades 

desportivas e de lazer durante as férias de verão. Participaram atividade em todas as atividades, revelando 

especial interesse nas atividades náuticas (praia), caminhadas, ateliers de culinária, entre outros. Prevê-se 

manter esta atividade que enriquece os dias das crianças nas férias de verão. 
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Idas à praia 

Descrição da atividade 

Ao longo de todo o verão 2021, foram proporcionadas variadas idas à praia de modo a promover não só a 

ocupação dos tempos livres de crianças e jovens, bem como proporcionar o convívio entre irmãos e entre o 

grupo de pares. As crianças e jovens puderam conhecer diferentes praias da ilha da Madeira. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e Jovens da VIJ  Ao longo do 

Verão 

Equipa técnica e educativa da VIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a interação entre as crianças/jovens 

em diferentes espaços; 

- Permitir o contacto com diversas experiências 

nas férias de verão. 

- Dinamizar o quotidiano das crianças e jovens; 

- Promover idas à praia e o aproveitamento de 

atividades ao ar livre durante o verão; 

- Permitir o contacto com a natureza e ambiente 

exterior. 

 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ, motorista. 

Materiais: acessórios de praia – biquíni/fato de banho, chinelos, protetor solar, loções de corpo, entre 

outros. 

Refeições: Lanches e almoços volantes, água, sumos, frutas. 

Logísticos: Carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 200€, aproximadamente, associado ao combustível, lanches e almoços. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelas crianças e jovens, que mostraram grande entusiasmo e interesse. 

Puderam conhecer variados complexos balneares da ilha da madeira, nomeadamente, Ponta do Sol, Ribeira 

Bravam Calheta, Calhau da Lapa, Seixal, Fajã dos padres. Com estas saídas também foi possível proporcionar 

o estreitamento de laços afetivos entre irmãos bem como entre o grupo de pares e equipa técnica e 

educativa da VIJ. Pontuamos com muito positivo estas saídas, pelo que pretende mantê-las no próximo ano. 
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Acantonamento – Unidade infantil 

Descrição da atividade 

No ano 2021 surgiu a oportunidade de realizar um acantonamento diferente dos anos anteriores, isto é, em 

vez de ser na habitual Casa de Abrigo, foi na Pousada da Juventude do Porto Moniz, dando oportunidade às 

crianças de terem diferentes experiências. Para além das caminhadas realizadas, as crianças tiveram 

oportunidade de visitar o Aquário e de ter momentos de muita diversão nas Piscinas Naturais do Porto 

Moniz. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças da unidade infantil do CSPSSTT  13 a 15 de julho 

2021 

Educadora de Infância e Assistente 

Social da unidade infantil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de diversão; 

- Favorecer o gosto pelas atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças para a proteção do 

ambiente; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

pessoais ao nível da autonomia. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos livres 

com atividades ao ar livre, como alternativa ao 

sedentarismo; 

- Prepara as crianças e jovens para as tarefas 

domésticas necessárias à manutenção de uma casa; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do 

meio ambiente; 

- Apoiar o gosto pela atividade de acantonamento e 

alertar para as suas vantagens e benefícios. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ, motorista. 

Materiais: roupa e calçado para 3 dias, utensílios de cozinha variados, comida, acessórios de praia, protetor 

solar, máquina fotográfica.  

Refeições: refeições para 3 dias (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e merenda). 

Logísticos: Carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 300€, aproximadamente, associado à estadia, combustível e refeições. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelas crianças, que mostraram grande entusiasmo e interesse. As crianças 

colaboraram de forma ativa nas tarefas inerentes à gestão da casa nesses três dias, nomeadamente no que 

respeita à preparação das refeições, arrumação e organização dos espaços. Decorreram momentos de muita 

diversão não só nos momentos de praia mas também na própria pousada. Contamos com um donativo para 

pagamento das entradas nas piscinas e no aquário, resultando em momentos muito ricos de partilha e 

interação entre todos. As crianças adoraram e pediram para voltar a repetir!  
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Formação “Violência no Namoro” 

Descrição da atividade 

A formação foi realizada na sala polivalente da instituição tendo sido ministrada por uma psicóloga do Centro 

de Saúde da Ribeira Brava. Foram abordados assuntos relacionados com a violência no namoro, sendo que os 

jovens tiveram oportunidade de fazer perguntas e esclarecer as suas dúvidas. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens da VIJ do CSPSSTT a partir dos 11 anos  28/07/2021 Equipa Técnica da VIJ afeta à 

unidade juvenil; Psicóloga do Centro 

de Saúde da Ribeira Brava 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a importância da prevenção da 

violência junto dos adolescentes. 

- Potenciar o desenvolvimento de competências sociais 

ao nível da capacidade de juízo crítico; 

- Prevenir comportamentos abusivos.   

Recursos 

Humanos: Formadores, equipa técnica da unidade juvenil do CSPSSTT. 

Materiais: computador portátil, projetor. 

Refeições: não se aplica. 

Logísticos: sala polivalente da instituição. 

Financeiros: não teve custo associado. 

Avaliação 

A formação decorreu de forma positiva, sendo que os jovens aderiram e participaram ativamente na mesma, 

revelando interesse na atividade. 
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Paintball 

Descrição da atividade 

Uma atividade estratégica e com muita cor deu lugar a momentos muito divertidos aos jovens da unidade 

juvenil, permitindo experienciar uma atividade diferente mas muito divertida. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens da VIJ do CSPSSTT  05/08/2021 Equipa técnica da unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de muita diversão e 

partilha; 

- Ocupar os tempos livres dos jovens nas férias de 

verão. 

- Fomentar a interação saudável entre os jovens 

noutros contextos; 

- Permitir experiências enriquecedoras e diversificadas: 

- Fomentar a interajuda e espírito te equipa.   

Recursos 

Humanos: equipa técnica da unidade juvenil, motorista, ajudantes de ação direta. 

Materiais: computador portátil, projetor. 

Refeições: lanche (sandes, fruta). 

Logísticos: carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 50€. 

Avaliação 

Os jovens residentes na unidade juvenil do CSPSSTT expressaram grande contentamento, interesse e 

entusiasmo com esta atividade, expressando muita alegria. No regresso à casa de acolhimento, todos 

procuraram partilhar a experiência com os cuidadores e colegas, pontuando como muito positiva esta 

atividade. 
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Acantonamento – Unidade Juvenil 

Descrição da atividade 

No ano 2021 surgiu a oportunidade de realizar um acantonamento diferente dos anos anteriores, isto é, em 

vez de ser na habitual Casa de Abrigo, foi na Pousada da Juventude do Porto Moniz, dando oportunidade aos 

jovens de terem diferentes experiências. Os jovens tiveram oportunidade de visitar o Aquário e de ter 

momentos de muita diversão nas Piscinas Naturais do Porto Moniz. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens da unidade juvenil do CSPSSTT  10 a 12 de agosto 

2021 

Equipa Técnica da unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de diversão; 

- Favorecer o gosto pelas atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças para a proteção do 

ambiente; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

pessoais ao nível da autonomia. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos livres 

com atividades ao ar livre, como alternativa ao 

sedentarismo; 

- Prepara as crianças e jovens para as tarefas 

domésticas necessárias à manutenção de uma casa; 

- Alertar para a importância de preservar e cuidar do 

meio ambiente; 

- Apoiar o gosto pela atividade de acantonamento e 

alertar para as suas vantagens e benefícios. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e educativa da VIJ, motorista. 

Materiais: roupa e calçado para 3 dias, utensílios de cozinha variados, comida, acessórios de praia, protetor 

solar, máquina fotográfica.  

Refeições: refeições para 3 dias (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e merenda). 

Logísticos: Carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 300€, aproximadamente, associado à estadia, combustível e refeições. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelos jovens, que mostraram grande entusiasmo e interesse. Os jovens 

colaboraram de forma ativa nas tarefas inerentes à gestão da casa nesses três dias, nomeadamente no que 

respeita à preparação das refeições, arrumação e organização dos espaços. Decorreram momentos de muita 

diversão não só nos momentos de praia mas também na própria pousada. Os jovens puderam visitar o 

Aquário e usufruir das Piscinas Naturais do Porto Moniz, resultando em momentos muito ricos de partilha 

entre todos. Os jovens adoraram a atividade.   
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Museu 3D Fun Art 

Descrição da atividade 

Durante as férias de verão foi proporcionado aos jovens a possibilidade de visitarem um museu divertido e 

cheio de arte. Localizado no Funchal, o Museu 3D Fun Art permitiu aos jovens muita diversão, imaginação e 

fotos muito divertidas, combinando a ciência da perceção visual com a magia da ilusão. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens residentes na unidade juvenil do CSPSSTT  17/08/2021 Equipa Técnica da VIJ afeta à 

unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de diversão e partilha; 

- Favorecer o gosto por atividades lúdicas; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

ao nível das relações interpessoais. 

- Fomentar a interação saudável entre os jovens 

noutros contextos; 

- Permitir experiências enriquecedoras e diversificadas. 

Recursos 

Humanos: técnica da unidade juvenil, motorista. 

Materiais: não se aplica. 

Refeições: não se aplica. 

Logísticos: carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 50€. 

Avaliação 

Os jovens adoraram esta atividade e revelaram grande entusiamos, interesse e participação. 
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Karting e Parque Temático da Madeira 

Descrição da atividade 

Os jovens tiveram oportunidade de guiar um karting, sendo que os mais novos tiveram apoio do adulto. No 

parque temático foi realizado um peddy paper bem como visitaram o parque tendo tido a oportunidade de 

usufruir de diversas atividades disponibilizadas pelo parque. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens residentes na unidade juvenil do CSPSSTT  19/08/2021 Equipa Técnica da VIJ afeta à 

unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de diversão e partilha; 

- Favorecer o gosto por atividades lúdicas; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

ao nível das relações interpessoais. 

 - Fomentar a interação saudável entre os jovens 

noutros contextos; 

- Permitir experiências enriquecedoras e diversificadas: 

- Fomentar a interajuda e espírito te equipa.   

Recursos 

Humanos: Equipa técnica afeta à unidade juvenil, motorista. 

Materiais: Não se aplica. 

Refeições: Almoço (macarronada), água, sumo. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 30€. 

Avaliação 

Os jovens participantes adoraram as atividades realizadas, mostrando entusiasmo e interesse nas mesmas. 

Mostraram grande entusiasmo e participação ativa sobretudo no peddy paper. 
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Aquaparque 

Descrição da atividade 

Completando as férias de verão foi proporcionada a ida ao Aquaparque, em Sana cruz, no qual os jovens 

puderam usufruir de diversas atividades aquáticas, com muita diversão e convívio. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens residentes na unidade juvenil do CSPSSTT  02/09/2021 Equipa Técnica da VIJ afeta à 

unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de muita diversão e 

partilha; 

- Favorecer o gosto por atividades lúdicas; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

ao nível das relações interpessoais. 

- Fomentar a interação saudável entre os jovens 

noutros contextos; 

- Permitir experiências enriquecedoras e diversificadas.   

Recursos 

Humanos: Equipa técnica afeta à unidade juvenil, ajudantes de ação direta, motorista. 

Materiais: protetor solar, chinelos, roupas e utensílios de praia. 

Refeições: lanches e almoço volantes (sandes, água e sumo, fruta). 

Logísticos: carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 90€ associado às entradas, almoços/lanches e combustível. 

Avaliação 

Os participantes revelaram grande interesse pela atividade, participando ativamente, referindo que 

gostariam de repetir. 
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Hipismo 

Descrição da atividade 

Os jovens da unidade juvenil tiveram oportunidade de experienciar o hipismo, andaram a cavalo e 

também puderam visitar a quinta. A atividade decorreu na Associação Hípica da Madeira. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens residentes na unidade juvenil do 

CSPSSTT  

07/09/2021 Equipa Técnica da VIJ afeta à 

unidade juvenil 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de muita diversão e 

partilha; 

- Favorecer o gosto por atividades lúdicas; 

- Promover o desenvolvimento de competências 

ao nível das relações interpessoais. 

- Fomentar a interação saudável entre os jovens 

noutros contextos; 

- Permitir experiências enriquecedoras e diversificadas. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica afeta à unidade juvenil, ajudantes de ação direta, motorista. 

Materiais: não se aplica. 

Refeições: Lanche (sandes e fruta). 

Logísticos: carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 50€. 

Avaliação 

Os jovens participantes na atividade revelaram grande entusiasmo e interesse na atividade. 
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Sessões de cinema indoor 

Descrição da atividade 

Ao longo do ano 2021 foram proporcionados variados momentos de cinema, em que as crianças e jovens 

puderam visualizar filmes do seu interesse, criando um espaço alusivo ao cinema. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes no CSPSSTT  Ao longo de 

todo o ano 

Equipa Técnica e educativa da VIJ do 

CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de diversão e ocupação 

dos tempos livres. 

- Responder aos gostos e interesses das crianças e 

jovens;  

- Promover a partilha e o convívio entre os pares.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta. 

Materiais: computador portátil, projetor, pen drive ou CD com os filmes. 

Refeições: Pipocas. 

Logísticos: espaços amplos da instituição (sala polivalente). 

Financeiros: teve um custo de 20€ associado à aquisição das pipocas. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelas crianças e jovens, uma vez que expressaram grande interesse e 

envolvimento, sugerindo filmes para puderem visualizar. As pipocas também foram muito apreciadas, afinal 

filme sem pipocas não é filme. É uma atividade para mantermos.  
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Caminhadas 

Descrição da atividade 

Ao longo de todo o ano realizaram-se diversas caminhadas com as crianças e jovens, quer nas imediações 

da instituição quer noutros espaços, procurando contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes no CSPSSTT  Ao longo de 

todo o ano 

Equipa Técnica e educativa da VIJ do 

CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover hábitos de vida saudáveis. - Promover a preservação do meio ambiente; 

- Proporcionar momentos saudáveis bem como o 

conhecimento da Laurissilva da ilha.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta. 

Materiais: ténis e roupa desportiva. 

Refeições: garrafa de água e lanche (bolachas, fruta). 

Financeiros: sem custos associados. 

Avaliação 

As crianças e jovens expressaram muito agrado e interesse com esta atividade, sendo os próprios a 

sugerirem muitas vezes a realização desta atividade.  



Relatório de Atividades 2021 

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversário da unidade infantil – Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito 

Descrição da atividade 

Foi comemorado o aniversário de abertura da unidade infantil – Centro de Acolhimento Temporário Gracinda 

Tito, proporcionando um momento de união e diversão entre os colaboradores e crianças. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes no CSPSSTT  24/10/2021 Diretora Técnica e Equipa Técnica da 

VIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar datas importantes. - Promover momentos de partilha e união entre os 

colaboradores e crianças/jovens.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta. 

Materiais: utensílios de cozinha (faca, guardanapos, copos, fósforos, velas) máquina fotográfica. 

Refeições: lanche (bolo de aniversário, sumo, guloseimas). 

Logísticos: espaços amplos da instituição (parque infantil exterior da unidade infantil). 

Financeiros: teve um custo de 30€, associado aos ingredientes para confeção do bolo e guloseimas para o 

lanche. 

Avaliação 

As crianças, jovens e colaboradores presentes apreciaram este momento e a interação entre todos, 

resultando num momento saudável de muita partilha, confraternização e união. 
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Pão por Deus 

Descrição da atividade 

Para celebrar o pão por deus, foram realizados os tradicionais saquinhos alusivos à data e recheados com 

frutos secos da época (nozes e castanhas) e algumas guloseimas. Foram entregues os saquinhos a cada 

criança/jovem, realizando de seguida um lanche partilhado alusivo ao dia. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes no CSPSSTT  01/11/2021 Equipa Técnica e educativa da VIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver as tradições. - Comemorar as datas tradicionais; 

- Promover a partilha e o convívio.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta. 

Materiais: saquinhos do pão por deus. 

Refeições: frutos secos (amendoim, nozes e castanhas) e guloseimas para rechear os saquinhos. 

Logísticos: espaços amplos da instituição (jardim). 

Financeiros: teve um custo de 40€ associado à aquisição dos frutos secos e guloseimas. 

Avaliação 

A atividade decorreu com sucesso, sendo que as crianças e jovens revelaram entusiasmo e agrado com a 

mesma. Foi visível a partilha entre todos, recordando tradições.  
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Dia do Pijama 

Descrição da atividade 

O dia do pijama celebra-se a 20 de novembro, tendo por objetivo defender os direitos das crianças, 

revelando-se uma atividade solidária. Desta forma, este dia foi celebrado com a leitura de uma história, 

alusiva à temática, e posteriormente as crianças puderam construir um mealheiro de cartão. No fim do dia, 

foi realizada uma sessão de cinema com direito a pipocas.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes na VIJ do CSPSSTT  20/11/2021 Equipa Técnica e educativa da VIJ do 

CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para os direitos das crianças. - Promover o conhecimento dos direitos das crianças; 

- Proporcionar a partilha de ideias/experiências e o 

convívio entre pares e entre irmãos.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta. 

Materiais: computador portátil, projetor, pen drive ou CD com os filmes. 

Refeições: Pipocas. 

Logísticos: sala ampla da instituição. 

Financeiros: não teve custos associados. 

Avaliação 

Sobretudo as crianças revelaram grande entusiasmo com a atividade, usufruindo de todas as dinâmicas de 

modo muito divertido. O culminar da atividade deu-se com uma sessão de cinema conjunta – unidade infantil 

e juvenil-, proporcionando, desta forma, o estreitamento de laços afetivos entre irmãos. 
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Calendário do Advento 

Descrição da atividade 

Ao longo do mês de dezembro, e de modo a celebrar o advento, foram realizadas diversas atividades alusivas 

ao Natal, sendo que em cada dia do mês as crianças realizavam uma atividade diferente, desde passeios 

noturnos para ver as iluminações de natal, a ateliers de culinária alusivos à época, entre tantas outras 

atividades divertidas. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças residentes na unidade infantil do CSPSSTT  De 1 a 24 de 

dezembro 2021 

Equipa Técnica e educativa da VIJ do 

CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o Natal; 

- Reviver tradições; 

- Promover a partilha. 

- Proporcionar momentos de união, partilha e diversão 

associados à época natalícia; 

- Promover a cultura natalícia através de atividades 

tradicionais do Natal.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ e ajudantes de ação direta, motoristas. 

Materiais: variados, consoante as atividades definidas. 

Refeições: lanches e merendas alusivas à época bem como ateliers de culinária com receitas natalícias como 

broas e bolos. 

Logísticos: espaços amplos da instituição, cozinha, carrinha e veículo ligeiro da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 20€ associado à aquisição das pipocas. 

Avaliação 

As crianças revelaram grande interesse e entusiasmo pelas atividades realizadas. Participaram de forma ativa 

e interessada, resultando em momentos muito divertidos e muito gratificantes. 
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Almoço de Natal da VIJ 

Descrição da atividade 

Foi realizado o almoço de natal das crianças e jovens da VIJ, com música alusiva ao Natal, bem como também 

contamos com a presença fabulosa do Pai Natal, que chegou em moto 4 para distribuir as prendas.   

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens residentes no CSPSSTT  20/12/2021 Equipa Técnica e educativa da VIJ do 

CSPSSTT 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o Natal; 

- Relembrar as tradições. 

- Promover a partilha; 

- Proporcionar momentos de união e partilha entre os 

pares e irmãos.  

Recursos 

Humanos: Equipa técnica da VIJ, ajudantes de ação direta, cozinheiras e ajudantes de cozinha. 

Materiais: mesas e utensílios de cozinha, decorações de natal. 

Refeições: Almoço (hambúrguer, batata frita, arroz, salada, sumos, mousse de chocolate). 

Logísticos: sala polivalente.  

Financeiros: teve um custo de 50€. 

Avaliação 

Esta atividade decorreu de forma muito positiva, sendo visível a alegria e interesse das crianças e jovens. 

Revelaram-se agradados com o almoço bem como com as prendas que receberam do pai natal. Foi um 

momento muito divertido e feliz para todos. 
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4. VALÊNCIA SÉNIOR   

4.1. Plano de Atividades de Desenvolvimento Cognitivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estimulação Cognitiva 

Descrição da atividade 

As sessões de Estimulação Cognitiva pretendem preservar ou melhorar o desempenho ou as funções 

cognitivas das pessoas, como sejam a memória, a atenção, o raciocínio, a capacidade de resolução de 

problemas, entre outras. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Todos os dias da 

semana, durante 

todo o ano 

Técnica de Psicologia; Animadora 

Sociocultural e Ajudante de Ocupação 

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: o responsável pela atividade. 

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

cognitivas e diversas atividades de estimulação individual adaptadas a cada utente. 

Logísticos: Salas amplas. 

Financeiros: Esta atividade não teve custos associados. 

Avaliação 

 As sessões de estimulação cognitiva ocorreram com a frequência estipulada, sendo que os utentes 

revelavam grande interesse e adesão às atividades realizadas. 
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4.2. Atividades desenvolvidas no âmbito do plano de atividades 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração dos Aniversários 

Descrição da atividade 

A comemoração dos aniversários é uma atividade que decorreu ao longo de todo o ano, promovendo a 

celebração de uma data tão especial. No ano 2021, as visitas foram controladas, consoante as medidas de 

contingências vigentes no âmbito da pandemia por covid_19. No dia de aniversário dos utentes 

realizaram-se as visitas com os familiares, com o devido afastamento, tendo assim o alento da família 

naquele momento, assim como promover a proximidade com os seus entes queridos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Todo o ano Diretora Técnica da ERPI;  

Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar uma data tão especial 

para cada utente. 

- Promover o convívio com os familiares, ainda que por 

videochamadas; 

- Acarinhar e mimar os utentes num dia marcante que é o dia do seu 

nascimento. 

Recursos 

Humanos: os responsáveis pela atividade, colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Utensílios de cozinha (faca, copos, guardanapos, fósforos/isqueiro, etc.), máquina fotográfica, 

tablet. 

Logísticos: Refeitório, sala de estar do CSPSSTT. 

Refeições: Lanche (bolo de aniversário, sumo e outras guloseimas). 

Financeiros: Teve um custo de 180€, associado às prendas. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelos utentes, sobretudo aqueles que no seu dia puderam contactar 

com os seus familiares, mesmo com a devida distância. 
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Ginástica 

Descrição da atividade 

Esta atividade foi realizada três vezes por semana, resultando em variados benefícios para os participantes, 

entre outros, prevenção de doenças crónicas, melhoria cardiovascular, controlo da tensão arterial, melhoria 

da flexibilidade, equilíbrio e elasticidade. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Segundas-feiras, 

quintas-feiras e 

sábados 

Ajudante de Ocupação; Técnico Auxiliar de 

Reabilitação 

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: os responsáveis pela atividade. 

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

Logísticos: Salas amplas. 

Financeiros: Não teve custos associados. 

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. É uma 

atividade que se pretende manter, uma vez que também traz benefícios para a saúde. 
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Passeio às origens 

Descrição da atividade 

Esta atividade consiste em levar os idosos às origens, isto é, ao local onde nasceram e residiram, onde 

criaram raízes, proporcionando deste modo uma visita aos locais significativos para cada utente. No ano 2021 

realizaram-se estas saídas uma vez por semana, habitualmente, exceto aquando da quarentena imposta 

pelas medidas de contenção no âmbito da pandemia por covid_19. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Duas vezes por 

semana 

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 de os utentes visitarem os locais de 

origem que há muito não eram visitados por estes; 

- Promover a recordação de vivências e emoções fundamentais para o 

bem-estar dos utentes. 

Recursos 

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Refeições: Pequeno lanche (água, fruta, sandes). 

Logísticos: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 100€. 

Avaliação 

Esta atividade é recebida pelos utentes participantes com muita emoção e alegria, demonstrando apreciar e 

ter interesse nesta saída. Revelam muito agrado, pelo que se pretende manter esta atividade. 
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Ida às compras 

Descrição da atividade 

De forma a promovermos a independência dos nossos utentes uma vez por mês vamos às compras com eles. É 

uma atividade simples, mas de grande valor para eles uma vez que se sentem capazes e autónomos.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Mensalmente 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. 

Logísticos: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: Os despendidos com a carrinha (combustível). 

Avaliação 

Esta é uma atividade que os idosos manifestam grande interesse,  sendo  uma forma de contribuir para que 

estes preservem a sua autonomia e possam manter as suas rotinas. 
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Expressão Plástica 

Descrição da atividade 

É uma atividade didática que permite aos idosos expressarem-se de diversas maneiras independentemente das 

suas limitações. É usual a pintura, o desenho assim como vários trabalhos manuais alusivos ás datas 

comemorativas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI 3ªFeira, 4ºFeira e 

6ª Feita 

Ajudante de Ocupação e Animadora 

Sociocultural 

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 

Humanos: Responsável pela atividade. 

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

lãs, agulhas entre outros). 

Financeiros: Prevê-se um gasto de 100€ associado à compra de material de expressão plástica. 

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 úteis, fazendo com muito gosto, alegria e 

entusiasmo. 
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Eucaristia e Terço 

Descrição da atividade 

O CSPSSTT mantém os hábitos religiosos bastante presentes no quotidiano dos utentes. Assim, foi 

celebrada a eucaristia todas as semanas, à quarta-feira, na capela da instituição. A recitação do terço 

ocorreu três vezes por semana, ao longo de todo o ano 2021. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Eucaristia 

(semanalmente); 

Terço (3 vezes por 

semana) 

Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Contribui para o bem-estar 

espiritual dos utentes. 

- Proporcionar aos idosos momentos de oração e reflexão.  

 

Recursos 

Humanos: O responsável pela atividade, pároco, colaboradores. 

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

Logísticos: Capela da instituição, salas amplas. 

Financeiros: Esta atividade não teve custos associados. 

Avaliação 

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

desta forma uma manifestação de fé e devoção. Este é um dia esperado por todos com muito carinho, 

pois a oração e a reflexão espiritual é sentida, pelos utentes, como fundamental para o seu bem-estar. 
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Jogos Seniores 

Descrição da atividade 

No CSPSSTT é habitual promover atividades que visem não só a estimulação intelectual, mas também reviver 

memórias. Deste modo, ao longo de todo o ano 2021 foram realizados variados jogos com os utentes, 

contemplando jogos de cartas, dominó, palavras cruzadas, sopas de letras, entre outros. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Ao longo do 
ano, à quarta-

feira, à 
sexta-feira e 

domingo 

Ajudante de Ocupação; 

Animadora Sociocultural 

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 

Humanos: Responsável pela atividade, colaboradores da valência sénior. 

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

adivinhas e provérbios, caneta, lápis, borracha, folhas brancas. 

Logísticos: Sala ampla da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 30€. 

Avaliação 

 Alguns dos jogos realizados foram desenvolvidos com e pelos idosos que ainda dispõem de alguma 

habilidade. Os utentes envolvidos revelaram gosto em participar assim como uma espírito de interação.  
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Música 

Descrição da atividade 

É uma das atividades com mais adesão e na qual é notório o gosto pela música tradicional. Os despiques, e 

a música tradicional madeirense ao som da guitarra é uma das principais atividades.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Ao longo do 

ano 

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 

Humanos: Responsável pela atividade. 

Materiais: Instrumentos musicais. 

Financeiros: Sem custos associados. 

Avaliação 

Estes trabalhos foram desenvolvidos pelos idosos que ainda têm alguma destreza para os instrumentos 

musicais. Os mesmos ao participar na música sentem que ainda são úteis, participando com muita alegria 

e entusiasmo. Sentem-se satisfeitos ao recordar músicas do seu tempo. 
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Visionamento de vídeos 

Descrição da atividade 

Esta atividade procura promover momentos de boa disposição e alegria juntos dos idosos, procurando recordar 

tradições madeirenses, recordar músicas antigas e também ver alguns vídeos humorísticos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI Uma vez por 

semana, ao longo 

do ano 

Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de bem-

estar e alegria junto dos utentes. 

 - Reviver as tradições madeirenses; 

- Recordar músicas antigas. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade. 

Materiais: Computador, projetor. 

Logísticos: Sala ampla da instituição. 

Financeiros: esta atividade não teve custos associados. 

Avaliação 

 Esta atividade foi bem recebida pelos idosos, que mostraram entusiasmo e boa disposição. É uma atividade que 

se pretende manter. 
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Cantar os Reis 

Descrição da atividade 

Para assinalar esta data, quatro utentes e uma colaboradora, com indumentárias alusivas aos reis e 

acompanhados por instrumentos musicais (viola de percussão) cantaram os reis na instituição. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI 06/01/2021 Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver as tradições; 

- Promover um momento de Animação Musical; 

- Assinalar datas festivas.  

- Criar momentos de lazer e de convívio como fatores de 

promoção do bem-estar psicossocial; 

- Fomentar o convívio entre diferentes gerações, com 

partilha de saberes e experiências; 

- Reviver cantigas tradicionais. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade, colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: instrumentos musicais, capas, túnicas, cintos, coroas.  

Logísticos: espaços amplos da instituição (salas de convívio). 

Financeiros: Não teve um custo associado. 

Avaliação 

A ação foi muito agradável para os utentes e colaboradores, pois participaram com alegria, sendo de valorizar 

este tipo de atividades, que promove a cultura.  
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Dia de Santo Amaro 

Descrição da atividade 

Com a participação e colaboração dos colaboradores e utentes foi cantado quadras alusivas à época pelos 

vários espaços da instituição e os utentes foram vestidos com as vestes alusivas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI 15/01/2021 Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o dia do Santo Amaro, promovendo o 

convívio entre gerações (crianças, jovens, idosos e 

colaboradores); 

- Criar momentos de lazer; 

- Relembrar tradições antigas. 

- Reviver cantigas tradicionais;  

- Transmitir valores e tradições aos mais novos. 

Recursos 

Humanos: colaboradores e utentes do CSPSSTT. 

Materiais: lenços, saias, capa, coroa, túnicas, aventais, vassouras feitas de materiais recicláveis (jornais e 

cana vieira), instrumentos musicais, quadras alusivas ao santo amaro. 

Logísticos: deslocação pelos espaços da instituição. 

Financeiros: sem custos associados. 

Avaliação 

De modo a reviver e dinamizar as tradições, foi cantado quadras alusivas à época em todos os espaços da 

instituição. A atividade foi bem recebida por todos e quem sabia os cânticos também participou cantando.  
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Festa das Candeias 

Descrição da atividade 

Alguns utentes foram à Festa das Candeias, celebração religiosa da freguesia. Assistiram à missa e à procissão 

através da carrinha. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI 02/02/2021 Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver as tradições. - Participar nas celebrações da comunidade 

envolvente; 

- Promover o culto. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 10€. 

Avaliação 

Os utentes que participaram na atividade, revelaram gosto e interesse por poderem participar numa 

celebração que anteriormente sempre participavam. 
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Ida à festa de Campanário 

Descrição da atividade 

Esta atividade proporcionou-se, sobretudo, aos utentes naturais de Campanário, que puderam estar 

presentes e participar numa celebração da sua terra natal. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes da ERPI 03/02/2021 Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver as tradições. - Promover o bem-estar e valorização pessoal; 

- Participar nas festividades das suas origens. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Logísticos: Carrinha da instituição. 

Financeiros: Teve um custo de 20€. 

Avaliação 

Os utentes que participaram na atividade revelaram muito gosto e interesse, e mostraram-se muito 

contentes por terem oportunidade de voltar a visualizar as celebrações das suas origens. 
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Dia da Amizade 

Descrição da atividade 

Para celebrar o Dia da Amizade, foram colocados num placar mensagens sentimentais das utentes e 

colaboradores do CSPSSTT.   

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores da ERPI 14/02/2021 Ajudante de ocupação da 

ERPI 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o dia da amizade; 

- Promover a partilha; 

- Reforçar laços. 

- Comemorar o dia da amizade e a sua 

importância nas relações interpessoais; 

- Estimular o valor da vida. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores da instituição, idosos. 

Materiais: Materiais para trabalhos manuais (cartolinas, lãs, colas, cores de pau, cores de feltro, 

cartões, etc.). 

Logísticos: Sala ampla da instituição. 

Financeiros: teve um custo de 20€. 

Avaliação 

Foi um momento bem passado com as utentes e colaboradoras da ERPI. A atividade foi bem aceite 

tanto pelos colaboradores como pelos utentes. Houve muita adesão de ambas as partes e foi 

gratificante a partilha e a expressão dos sentimentos entre utentes e colaboradores.  
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Dia do Entrudo - Carnaval 

Descrição da atividade 

Para celebrar e assinalar o Dia do Entrudo, a ajudante de ocupação vestiu-se a rigor e celebraram o 

dia com palhaçada, música e boa disposição. Os espaços da instituição também foram decorados a 

rigor de acordo com o evento em questão.   

Destinatários 

Utentes da ERPI 

Data 

03/2021 

Responsável 

Ajudante de Ocupação 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Assinalar a data e comemorar o dia das 

mulheres de forma especial. 

- Promover a valorização pessoal das mulheres 

utentes e colaboradoras do CSPSSTT. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade. 

Materiais: Instrumentos musicais. 

Logísticos: Sala ampla da instituição. 

Financeiros: Não teve custos associados. 

Avaliação 

Foi um momento bem passado com os utentes e colaboradoras da ERPI. A atividade foi bem aceite 

tanto pelos colaboradores, como pelos utentes. Foi um momento de diversão, palhaçada, risada e 

boa disposição.  
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Dia da Mulher 

Descrição da atividade 

Para celebrar e assinalar o Dia da Mulher, foram colocados num placar mensagens das 

utentes e colaboradoras do CSPSSTT, assim como foi também lido e explorado um texto 

sobre a luta das mulheres. 

Destinatários 

Utentes da ERPI 

Data 

08/03/2021 

Responsável 

Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Assinalar a data e comemorar o dia das 

mulheres de forma especial. 

- Promover a valorização pessoal das 

mulheres utentes e colaboradoras do 

CSPSSTT. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade. 

Materiais: Computador, projetor, rádio. 

Logísticos: Sala ampla da instituição. 

Financeiros: Não teve custos associados. 

Avaliação 

Foi um momento bem passado com as utentes e colaboradoras da ERPI, recordando a 

história assim como o significado deste dia. A atividade foi bem aceite tanto pelos 

colaboradores, como pelos utentes. Houve muita adesão de ambas as partes.  
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Dia do Pai 

Descrição da atividade 

Para celebrar o dia do pai, foi oferecido um pequeno miminho (bolo de arroz) para oferecer 
a cada um, assim como promovendo um momento musical com temas alusivos ao dia. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
19/03/2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Comemorar o Dia do Pai. 
 

- Proporcionar aos pais um miminho; 
- Promover a aproximação entre pais e 
filhos. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade, colaboradores do CSPSSTT. 
Materiais: Variados materiais. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Refeições: Lanche.  
Financeiros: Teve um custo de 20€. 

Avaliação 

A atividade foi bem recebida pelos utentes pais, que mostraram gosto em receber o 
miminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 2021 

 

56 
 

 

Celebração da Páscoa 

Descrição da atividade 

Para celebrar a Páscoa foram realizados vários enfeites alusivos à Páscoa e os cestinhos para 
serem entregues a cada utente, com iguarias da época. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
12/04/2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Fomentar a comemoração de datas 
festivas. 

- Proporcionar o convívio e a partilha. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade. 
Materiais: Vários materiais reciclados e de expressão plástica (cartão, cartolinas, lápis, 
plásticos, tecidos, jornais, revistas, linhas, lãs, agulhas entre outros). 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Refeições: Iguarias e guloseimas para rechear os cestinhos. 
Financeiros: Teve um custo de 50€.  

Avaliação 

A atividade foi bem recebida pelos utentes que participaram na elaboração dos enfeites e 
cestinhos da Páscoa. Revelaram gosto e gratidão aquando da entrega dos cestinhos. 

 

 

 

Celebração do Dia da Liberdade - 25 de abril 

Descrição da atividade 

Foi recordado esta data tão importante para Portugal através do visionamento de 
documentos sobre a revolução dos cravos. Também houve espaço para um momento 
musical, no qual foi recordado o hino de Portugal e a Música Vila Morena. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
25/04/2021 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Comemorar o dia da Liberdade. - Reavivar memórias sobre o passado e 
percecionar as mudanças que daí advieram. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade. 
Materiais: Computador, projetor, televisão, instrumentos musicais, rádio. 
Financeiros: Esta atividade não teve custo. 

Avaliação 

Esta atividade resultou em momentos de grande satisfação para os utentes, que recordaram 
a época do 25 de abril de 1974.  
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Dia da Mãe 

Descrição da atividade 

Foram realizados alguns ornamentos alusivos ao dia da mãe para decorar os espaços da 
instituição, assim como foi feito uma lembrança a cada utente mãe. Cada utente recebeu 
um saco de broas confecionadas com a colaboração dos mesmos. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
03/05/2021 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Valorizar e mimar as mães utentes que 
vivem no CSPSSTT. 

- 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:  Responsável pela atividade. 
Materiais: Materiais recicláveis e de expressão plástica (cartão, cartolinas, lápis, plásticos, 
tecidos, jornais, revistas, linhas, lãs, agulhas entre outros); viola; máquina fotográfica. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Financeiros: Teve um custo de 50€, associado aos materiais adquiridos para a realização da 
lembrança e das decorações. 

Avaliação 

As utentes mães valorizaram muito este momento e revelaram satisfação e contentamento 
com a atividade.  
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13 de Maio 

Descrição da atividade 

Para celebrar o dia 13 de maio, foi realizado na sala principal um arranjo com a nossa 
senhora e os pastores. Também foi colocado um terço na decoração e posteriormente foi 
rezado o terço e alguns cânticos alusivos a este dia. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
13/05/2021 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Promover o bem-estar espiritual nos 
utentes. 
 

- Proporcionar momentos de reflexão e 
oração. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade, colaboradores do CSPSSTT, pároco. 
Materiais: Os necessários para a eucaristia, computador, tela, projetor. 
Logísticos: Capela do CSPSSTT, sala ampla da instituição. 
Financeiros: A atividade não teve custos associados. 

Avaliação 

Os utentes revelaram interesse pela atividade e mostraram-se participativos, sendo um 
momento sempre apreciado.  

 

 

Dia da Família 

Descrição da atividade 

Para assinalar o dia da Família, foi cantado a oração da família e foi proporcionado um 
lanche com várias iguarias.   

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
15/05/2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Promover a valorização pessoal de cada 
utente. 

- Proporcionar momentos de bem-estar.    

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade. 
Materiais: Computador, projetor, tela, viola. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Financeiros: Esta atividade não teve custos associados. 

Avaliação 

Esta atividade foi muito apreciada pelos utentes da ERPI. Os utentes revelaram grande 
interesse e entusiasmo com a atividade. 
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Santos Populares- Almoço de São João 

Descrição da atividade 

O CSPSSTT foi decorado com ornamentos e enfeites alusivos aos santos populares. No dia 
24/06/2021 foi realizado o almoço tradicional de São João, no exterior da instituição, com 
iguarias alusivas à época, de modo a relembrar os tempos antigos.  

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
 24 de junho 2021 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Celebrar os santos populares; 
- Reviver as tradições. 

- Promover momentos de convívios e 
contacto com as tradições. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade, equipa técnica e colaboradores do CSPSSTT. 
Materiais: Materiais de expressão plástica, balões do são João, entre outros usados na 
decoração dos espaços da instituição. 
Logísticos: Espaços amplos da instituição, no exterior. 
Refeições: Almoço de São João (semilha, batata doce, feijão, maçarocas, pimpinela, 
abóbora, atum escabeche, sumos, fruta).  
Financeiros: Teve um custo de 100€ associado à compra dos ingredientes necessários para 
confeção do almoço. 

Avaliação 

Os utentes da ERPI apreciaram bastante esta atividade, que lhes permitiu reviver as 
tradições antigas. Ao longo do decorrer da atividade, os utentes iam conversando sobre o 
que faziam quando eram mais novos, nesta época festiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 2021 

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar os fontanários dos Santos Populares 

Descrição da atividade 

 Esta saída foi realizada com cinco utentes. Os mesmos visitaram vários fontanários e até 
houve utentes que saíram da carrinha e tiraram uma fotografia junto de um fontanário com 
uma simbologia sentimental. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
 Junho 2021 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Reviver as tradições. - Festejar os Santos Populares, visitando os 
fontanários da comunidade decorados para 
esta festividade; 
- Promover o recordar das tradições 
vivenciadas. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade 
Materiais: Materiais de expressão plástica, balões do são João, entre outros usados na 
decoração dos espaços da instituição. 
Logísticos: No exterior da instituição. 
Financeiros: Gastos normais que a carrinha possui com uma saída.  

Avaliação 

Os utentes da ERPI apreciaram bastante esta atividade, que lhes permitiu reviver as 
tradições antigas. Ao longo do decorrer da atividade, os utentes iam conversando sobre o 
que faziam e as memórias daqueles fontanários. 
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Dia dos Avós 

Descrição da atividade 

O Dia dos Avós foi assinalado de forma diferente, no ano 2021, uma vez que devido às 
medidas de contingência não foi possível proporcionar o habitual convívio entre avós e 
netos. Desta forma, foram apresentados aos utentes vídeos realizados pelos netos, que 
foram enviados à instituição. O vídeo começou com a expressão “O meu avô é?”; “A minha 
avó é?”. 
Foi também confecionado e oferecido um miminho (broas) aos utentes.   

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
26/07/2021  

Responsável 
Técnico Auxiliar de 

Reabilitação 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Promover momentos de lazer e de convívio 
que estimulem a socialização. 

- Proporcionar o estreitamento de laços 
socio-afetivos entre avós e netos. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade, Ajudante de Ocupação, Colaboradores do CSPSSTT. 
Materiais: Computador, projetor, tela. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Financeiros: A atividade não teve nenhum custo associado. 

Avaliação 

Esta foi uma atividade muito apreciada pelos utentes, que ficaram muito contentes e 
emocionados ao verem os vídeos dos seus netos. Foi muito gratificante para os utentes 
relembrarem e reforçarem a importância que os mesmos são para os netos e para a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 2021 

 

62 
 

 

 

Dia Internacional do Idoso 

Descrição da atividade 

O Dia do Idoso foi assinalado com passeio à serra, com iguarias tradicionais madeirenses. Ao 
longo do passeio foi realizado alguns jogos tradicionais com os utentes, assim como foi 
proporcionado um momento musical para comemorar o dia.  

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
01/10/2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

Animadora Sociocultural 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Celebrar o Dia do Idoso; 
- Sensibilizar para a vivência. 

- Promover a convivência aos idosos e seus 
familiares; 
- Promover animação. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade, colaboradores do CSPSSTT. 
Materiais: Jogos variados, computador, projetor, tela, máquina fotográfica. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Financeiros: A atividade teve o custo da refeição e do transporte 

Avaliação 

A atividade resultou num momento divertido, dinâmico e feliz para os utentes. Devido às 
restrições por causa da pandemia, os utentes já demonstravam saudades em sair da 
instituição e realizar um passeio o dia inteiro. 

 

 

Dia da fotografia 

Descrição da atividade 

O Dia da fotografia foi assinalado com a exposição de vários álbuns que guardam registos 
fotográficos desde a inauguração da instituição até à atualidade com fotografias de 
passeios, eventos e atividades. 

Destinatários 
Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

Data 
19/08/2021  

Responsável 
Ajudante de ocupação 

Animadora Sociocultural 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Recordar momentos passados através de 
fotografias. 

- Promover a partilha de memórias antigas. 

Recursos 

Humanos: Todos os interessados em participar na atividade. 
Materiais: Álbuns de fotografias. 
Logísticos: Sala principal, hall de entrada 
Financeiros: Prevê-se um custo de 20€. 

Avaliação 

Esta foi uma atividade muito apreciada pelos utentes e pelos funcionários, que ficaram 
muito contentes e emocionados ao recordarem utentes que já não estão presentes e 
também ao recordar momentos do passado.   
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Pão por Deus 

Descrição da atividade 

Para celebrar o Pão por Deus foram realizados saquinhos alusivos à data e recheados com 
frutos secos e algumas guloseimas. No dia foram entregues a cada utente. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
01/11/2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

Animadora Sociocultural 
 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Reviver as tradições. - Comemorar as datas festivas significativas 
para os utentes. 

Recursos 

Humanos:  Responsável pela atividade. 
Materiais: Materiais recicláveis e de expressão plástica (cartão, cartolinas, lápis, plásticos, 
tecidos, jornais, revistas, linhas, lãs, agulhas entre outros), máquina fotográfica. 
Logísticos: Sala ampla da instituição. 
Lanche: Frutos secos (nozes, castanhas, amendoins) e guloseimas (gomas) para rechear os 
saquinhos. 
Financeiros: Teve um custo de 100€ associado à aquisição dos frutos secos e guloseimas. 

Avaliação 

A atividade decorreu com grande sucesso, sendo que os utentes demonstraram entusiasmo 
e contentamento por receberem o saquinho do pão por deus, celebrando e assinalando 
assim uma data festiva. Foi uma atividade gratificando porque os utentes sentiram-se 
participativos e úteis, uma vez que colaboraram na produção dos saquinhos e na divisão e 
colocação das iguarias.  
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Decorações de Natal 

Descrição da atividade 

Para celebrar o Natal, todos os andares da instituição foram decorados com uma árvore de 
natal, todas as salas continham decorações no teto, foi realizado no hall de entrada o 
presépio grande e na sala principal a escadinha.   

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
Primeiras semanas de 

dezembro  

Responsável 
Ajudante de Ocupação,  

Animadora Sociocultural 

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 criatividade. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis, utentes e colaboradores da instituição. 
Materiais: Materiais de expressão plástica e materiais reciclados. 
Logísticos: Os espaços da instituição. 
Financeiros: Prevê-se um custo de 30€. 

Avaliação 

Esta atividade contou com a participação ativa dos utentes, que mostraram interesse, 
motivação e contentamento em participar na montagem e na decoração dos espaços.  
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Visitar as iluminações de Natal 

Descrição da atividade 

Para celebrar e reviver as tradições natalícias, os utentes foram visualizar as iluminações em 
vários concelhos da Região.  

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
16 e 17 de dezembro de 

2021  

Responsável 
Ajudante de Ocupação, 
Animadora sociocultural  

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Celebrar o Natal, visitando as decorações e 
iluminações de Natal disponíveis na 
comunidade. 
 

- Reviver as tradições; 
- Envolver-se no espírito natalício. 

Recursos 

Humanos: Responsáveis pela atividade, motorista. 
Materiais: A definir. 
Logísticos: Carrinha e automóvel ligeiro da instituição. 
Financeiros: Prevê-se um custo de 30€. 

Avaliação 

Esta atividade foi bem aceite pelos utentes, que mostraram contentamento em visualizar as 
iluminações nos vários concelhos. Ao longo do passeio, os utentes foram conversando e 
fazendo comentários sobre o que estavam a ver.  
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Celebração do Natal 

Descrição da atividade 

Para celebrar o Natal, foi realizada uma missa na capela do CSPSSTT, com cânticos alusivos à 
época natalícia. Após a missa um colaborador, juntamente com um utente vestiram-se de 
pai natal e procedeu-se à distribuição das prendas por todos os utentes. Posteriormente 
concretizou-se o almoço com iguarias alusivas à época natalícia e da tradição madeirense. 

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
22/12/2021  

Responsável 
Equipa Técnica da ERPI, 
Ajudante de Ocupação, 

Técnico Auxiliar de 
Reabilitação 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Celebrar o Natal; 
- Sensibilizar para a vivência natalícia e as 
tradições. 

- Promover momentos de oração e reflexão, 
contribuindo para o bem-estar espiritual; 
- Celebrar épocas festivas especiais e 
significativas para os utentes; 
- Promover animação e participação em 
atividades culturais e religiosas. 

Recursos 

Humanos:  Responsáveis pela atividade, colaboradores do CSPSSTT. 
Materiais: Enfeites natalícios para decoração dos espaços da instituição, mesas, cadeiras, 
material de expressão plástica para a realização de algumas decorações, máquina 
fotográfica. 
Logísticos: Capela do CSPSSTT, sala ampla da instituição. 
Refeições: Almoço (carne vinha d’alhos,  
Financeiros: Teve um custo de 350€ associado à compra das prendas, ingredientes para 
confeção do almoço e alguns materiais para realização de enfeites natalícios. 

Avaliação 

Esta atividade contou com a participação ativa dos utentes, colaboradores e equipa técnica 
que mostraram interesse, motivação e contentamento com as atividades realizadas neste 
dia.  
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Visitar os presépios da comunidade local 

Descrição da atividade 

Para celebrar e reviver as tradições natalícias, os utentes foram visualizar os presépios na 
comunidade local  

Destinatários 
Utentes da ERPI 

Data 
5-1-22 

Responsável 
Ajudante de Ocupação 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- Reviver e manter as tradições madeirenses; 
- Promover a valorização da cultura regional. 

-Visitar os presépios realizados pela 
comunidade local. 

Recursos 

Humanos: Responsável pela atividade, motorista. 
Materiais: A definir. 
Logísticos: Carrinha da instituição. 
Financeiros: Teve um custo de 30€. 

Avaliação 

Os utentes demonstraram satisfação em reviver os presépios na comunidade local e ao 
longo do percurso foram conversando sobre os mesmos.  
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5. PROJETO ANUAL 

Dando continuidade aos projetos anteriores, manteve-se a diretriz da realização de 

atividades dinâmicas, procurando celebrar momentos festivos, no sentido de manter as tradições 

bem como proporcionar a partilha de saberes e experiências. 

Tendo em conta as medidas de contingência no âmbito da pandemia por covid_19, o 

convívio e interação entre gerações, isto é, entre crianças, jovens e idosos, não foi possível 

ocorrer como gostaríamos, pelo que as atividades decorreram apenas em cada valência existindo 

pouco interação entre os residentes das várias faixas etárias. 

Não obstante, o desafio constituiu-se essencialmente em realizar atividade que também 

permitissem o desenvolvimento da autonomia, iniciativa e interajuda entre os colaboradores do 

CSPSSTT, estimulando o uso livre de criatividade e participação ativa de cada membro desta 

grande família institucional.  

As atividades realizadas pretenderam também fomentar o desenvolvimento de 

competências como o trabalho em equipa e a liderança entre os organizadores de todas as 

atividades. 
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5.1.  Atividades desenvolvidas, comuns a todas as valências do CSPSSTT 

 

Feira das Vontades 

Descrição da atividade 

A Feira das Vontades é um evento organizado pela Casa do Voluntário, e conta com a participação de 

várias instituições da Região, que decorreu na Placa Central e Largo da Restauração, no Funchal. Com a 

duração de três dias, os cidadãos tiveram oportunidade de conhecer as instituições, através do trabalho 

apresentado nestes dias, de se informar acerca do trabalho nas instituições bem como tiveram 

oportunidade de se inscrever como voluntários, bem como colaborar na aquisição dos procutos 

produzidos pelas instituições. 

Destinatários Data Responsável 

Residentes no CSPSSTT em ambas as valências; 

comunidade em geral 

4, 5 e 6 de 

novembro 

de 2021 

Equipa técnica da VIJ; Educadora de 

Infância; Ajudante de Ocupação; 

Animadora Sociocultural 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Mostrar à comunidade não só o trabalho 

desenvolvido pelas dezenas de instituições da RAM 

que trabalham com voluntários, mas também as 

iniciativas realizadas junto do público. 

- Partilhar experiências, trocar informações e, por 

esta via, incentivar a prática do voluntariado, 

enquanto expressão de cidadania ativa; 

- Promover o voluntariado: 

 -Promover o diálogo e a parceria entre as 

diferentes instituições; 

- Dar a conhecer o trabalho realizado no CSPSSTT; 

- Angariar fundos para a realização de atividades 

na instituição. 

Recursos 

Humanos: Responsáveis, crianças, jovens e idosos, motoristas, colaboradores. 
Materiais: Mesas, caixas, calculadoras, sacos de papel, sacos de pano para personalizar, tecidos, canetas, 
cartazes/flyers da instituição, utensílios de cozinha, entre outros. 
Refeições: elaboração de bolos, snacks (sandes de carne vinha d’alhos, empanadas), broas (de cereais, 
areias), limonada, para venda. 
Logísticos: barraca cedida pala organização e carrinha do CSPSSTT. 
Financeiros: Teve um custo de 150€, associado à inscrição e à aquisição de materiais e ingredientes para 
a realização/confeção de produtos a vender na feira. 

Avaliação 

Esta atividade foi bem recebida pelas crianças, jovens e utentes da ERPI na medida em que todos 

colaboraram na produção dos produtos para venda. Embora não tenha existido a habitual partilha 

intergeracional, dadas as normas de contingência, todos se envolveram e revelaram grande entusiasmo 

e interesse com a atividade. A feira decorreu de forma muito positiva, sendo que as crianças/jovens e 

idosos revelaram entusiasmo para preparar a próxima participação na feira das vontades, dando já 

sugestões para possíveis trabalhos a desenvolver. A participação do CSPSSTT neste evento, também 

promoveu o diálogo e partilha entre as diferentes instituições, o que foi muito produtivo. 



Relatório de Atividades 2021 

 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Harmonia de Gerações 

Descrição da atividade 

Denominado Harmonia de Gerações, o projeto musical decorreu com a pretensão de unir as 
diferentes gerações do CSPSSTT, criando uma harmonia musical, esta que é uma linguagem 
universal e que une a humanidade. Neste âmbito, decorreram aulas de música para 
crianças, jovens e idosos do CSPSSTT, embora não existindo a interação desejada entre 
faixas etárias, dada as medidas de contingência em vigência. 

Destinatários 
Crianças, jovens e idosos 

Data 
Ao longo de todo o ano 

Responsável 
Psicóloga afeta à VIJ 

 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

- União de várias gerações através das artes 
– música-, promovendo a criação do 
sentimento de pertença e valorização 
pessoal;  
- Promover a inclusão social dos 
participantes; 
- Promover a valorização da autoestima. 

- Promoção de competências pessoais e 
sociais; 
- Empowerment de todos os elementos 
envolvidos; 
- Promoção do humor e satisfação de vida; 
- Proporcionar melhorias ao nível 
comportamental das crianças e jovens; 
- Desenvolver capacidades de comunicação 
e gestão de conflitos; 
- Promover a capacidade de dirigir o foco 
para a concretização da aprendizagem de 
um instrumento musical, culminando num 
concerto final.  

Recursos 

Humanos: Professor de música, responsável pelo projeto, equipa técnica e educativa da VIJ. 
Materiais: Instrumentos musicais (bateria, microfone, coluna, guitarras, teclado, baixo, 
elétrico com amplificador), folhas, caneta/lápis. 
Logísticos: Sala polivalente da instituição. 
Financeiros: teve um custo associado ao pagamento do professor de música. 

Avaliação 

Foi uma atividade muito apreciada pelas crianças e jovens do CSPSSTT bem como os idosos, 
apesar de o projeto ter ocorrido maioritariamente com as crianças e jovens. Os 
participantes revelaram muito interesse e entusiasmo pela aprendizagem dos instrumentos 
musicais, participando de forma ativa na atividade. 
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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. No ano 2021, e à 

semelhança do ano 2020, não foi possível realizar atividades conjuntas entre as valências, 

dadas as medidas de contingência vigentes no âmbito da pandemia por covid_19, bem 

como não se afigurou seguro e possível as atividades abrangerem a comunidade 

envolvente. 

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, privilegiando a participação de todos mas com um olhar atento no que se 

refere ao treino de competências individualizado. 

Ao longo de todo ano, foi nosso propósito envolver as crianças, jovens, idosos e 

colaboradores nas atividades desenvolvidas, no sentido de promover a partilha de 

saberes e experiências bem como permitir o estreitamento de laços afetivos.  

Realizando uma apreciação geral, concluímos que as atividades desenvolvidas em 

todas as valências do CSPSSTT, ocorreram de forma muito positiva com envolvimento e 

participação de todos, procurando continuar-se o desenvolvimento de atividades 

diversificadas, dinamizando, assim, o dia-a-dia de crianças, jovens, idosos e até mesmo 

dos colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


