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Introdução 
 

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

Particular de Solidariedade Social, cuja missão é procurar respostas sociais integradas no 

âmbito da terceira idade, juventude e infância, estando naturalmente aberta a toda a 

população da Região.  

 Esta instituição trabalha em prol da dignidade humana, procurando sempre dar 

respostas geradoras de qualidade a todos os utentes e respetivas famílias. 

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

amizade, a solidariedade e espírito de serviço, o respeito e abertura pelo Outro, a 

honestidade, o profissionalismo, o trabalho em equipa, a sustentabilidade e a 

responsabilidade social. 

 Neste âmbito apresenta uma equipa diversificada, com elementos dinâmicos e 

formados em diferentes áreas do saber, permitindo à instituição atuar de modo rápido e 

eficaz perante os problemas que lhe são apresentados. 

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

técnica do Centro Social para o presente ano.  

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

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

atividades intergeracionais e posteriormente as atividades da entrega, que serão 

dinamizadas com o principal intuito de fomentar o relacionamento entre indivíduos de 

gerações diferentes.   
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I – Identificação da Instituição 

Instituição 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

 

Designação das Valências 

Lar de Idosos 

Lar de Infância e Juventude  

Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito  

Morada e Contactos 

Sítio da Praia, Tabua 

9350-412 Ribeira Brava 

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

 Email: sstrindade2003@hotmail.com 

 

 

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

Quadro de Pessoal 

 

Valência Idosos Comum às Valência 

 Infância e Juventude e Idosos  

  

13 Ajudantes de Ação Direta 1 Diretora 

3 Auxiliares de Serviços Gerais 1 Administrativa 

1 Psicóloga (tempo Parcial) 1 Encarregada Geral 

1 Ajudante de Ocupação 1 Motorista 

 2 Cozinheiras 

 2 Ajudantes de Cozinha 

 3 Lavadeiras 

 1 Enfermeira de Reabilitação 

 2 Enfermeiros 

 1 Médico (Prestação serviços) 

 

Espaços Físicos 
 

Rés-do-chão 1º Andar 2º Andar Sotão 

Hall de entrada 

Receção  

Secretaria 

Gabinetes técnicos 

Sala de Reuniões 

Sala de 

Funcionários 

Sala de Convívio 

Sala Polivalente 

3 WC’s 

Arrumos 

 

Sala de Estar e WC 

Cozinha 

Despensa  

Refeitório  

Lavandaria  

Arrumos 

Vestiários de 

funcionários 

Sala de Estar 

2 WC’s comuns 

7 Quartos duplos com WC 

10 Quartos Individuais com 

WC 

Sala de Banhos com Banheira 

Hidromassagem 

Sala de Arrumos 

Sala de Atividades 

Enfermaria 

Capela 

Sala de Estar 

5 Quartos duplos com 

WC 

1 Quarto Individual 

com WC 

1 Copa 

Solário 

 

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

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Instituição “aberta” à comunidade; 

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

 Equipa técnica constituída por 
diversas áreas; 

 Polivalência de alguns dos 
funcionários; 

 Distribuição não equitativa de 
tarefas; 

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

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

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

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

 Aquisição de funcionários do sexo 
masculino. 

 Envelhecimento e degradação a 
nível da saúde dos utentes; 

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

1.Projeto Anual:  

 

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

Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

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

instituição o tema: “A Entrega” 

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

de enriquecimento pessoal enquadradas neste projeto. 

 

 

Denominação 

“A Entrega” significa que para este ano de 2015 todos os colaboradores da instituição trazem amor, alegria, 

energia e solidariedade. 

 

Fundamentação 

  

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

existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. ” Fernando Sabino 

 

 

 

 

Como?Constituindo equipas 
que mediante a criatividade, 

disponibilidade e a "boa vontade" 
vão organizar e dinamizar atividades 

, viradas para toda a comunidade 
Intergeracional.

Quem?  
Dinamizado 

protagonizado 
por todos os 

colaboradores 
da Instituição

O Quê?   
Atividades 

de 
enrIquecim

ento
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Metodologia 
 

 Este projeto irá ser delineado a partir do modelo de “metodologia participativa de 

projeto” isto é, haverá uma participação guiada pelo compromisso entre todos os 

intervenientes, nomeadamente pelos destinatários, será feito um aprofundamento dos 

problemas ou causalidades de certos conflitos ou afastamentos, e por fim na tomada de 

decisão será feito sempre baseado num pensamento sistémico. (Isabel Carvalho Guerra; 

96/97) 
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2.Atividades da 

Valência Lar de 

Idosos 
  

 
 

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

Descrição da atividade 

Foram realizadas máscaras e viseiras com os utentes para serem utilizadas no dia da 

atividade. Participaram vários utentes e o resultado foram máscaras muito originais e 

criativas. Foi uma atividade muito engraçada. 

No dia da atividade reunimos as crianças, jovens e os utentes do lar de Idosos num 

lanche/convívio ao som de música de Carnaval. Todos usaram disfarces alusivos e as 

crianças fizemos pinturas faciais a gosto de cada um. 

Destinatários Data Responsável 

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

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Celebrar e assinalar datas 

festivas. 

- Promover a motricidade fina;  

- Promover a autoestima e a autovalorizarão; 

 

Recursos 

Humanos: Dr. Daniel, Florinda Pombo 

Materiais: Cartão, Cartolina, Cola, Tintas, Tecidos, Leitor de Cd`s, Serpentinas, 

malassadas.  

Financeiros: Foram despendidos os 20€ previstos para a atividade. 

Avaliação 

Todos gostaram muito das malassadas, da música, participaram e divertiram-se. 
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Dia da Mulher 

Descrição da atividade 

Neste dia foi feito um lanche especial para as utentes, onde foi entregue um saquinho 

com broas e um coração feito em tecido. Após o lanche fomos para a sala, onde foi 

posta musica pedida pelas utentes consoante os seus gostos. Falamos um bocadinho 

sobre a importância do dia da mulher.  

Destinatários Data Responsável 

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

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Celebrar e assinalar datas 

festivas. 

- Promover o reconhecimento e a valorização do papel 

da mulher; 

- Promover a autoestima das utentes. 

Recursos 

Humanos: Dr. Daniel 

Materiais: Sacos para as broas; Fitas decorativas; Ingredientes para a preparação das 

broas. 

Financeiros: Custo de 10 euros.  

Avaliação 

 Atividade muito bem conseguida. Houve bastante participação por parte dos 

utentes, mostrando-se ao longo da atividade contentes por estarem a participar. 
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Dia do Pai 

Descrição da atividade 

Foi preparado uma mesa especial para os pais da instituição, para proporcionarmos um 

almoço especial e reservado. Foi feito comer a gosto de cada um e entregue um 

saquinho de chocolates. Na parte da tarde, foram dar um passeio de carrinha a um lugar 

escolhido por eles.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 19 de Março Dr. Daniel; Sandra Marina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Sinalizar datas festivas  - Proporcionar o bem-estar socio-afetivo e emocional; 

- Promover a autoestima e autovalorização. 

Recursos 

Humanos: Dr.Daniel, Sandra Marina 

Materiais: Ingredientes culinários 

Financeiros: Custo de 25 euros 

Avaliação 

 Atividade muito bem conseguida. Simples e eficaz, pois, quem escolheu o que 

fazer neste dia especial foi os próprios idosos, e quando é assim, só pode correr 

bem. 
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Dia da Mãe 

Descrição da atividade 

Foram feitos corações em papel, com diversas mensagens alusivas á data. Foi também 

feito um lanche especial para as utentes. Por fim, falamos um pouco sobre a data, 

perguntado a cada idosa a sua opinião sobre o dia da mãe. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 4 de Maio Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Proporcionar a 

comemoração de datas 

festivas. 

- Promover a autoestima através da sinalização de datas 

festivas; 

- Desenvolver momentos de bem-estar. 

Recursos 

Humanos: Dr. Daniel 

Materiais: Materiais para trabalhos manuais preferencialmente reciclados, lanche. 

Financeiros: Custo de 15 euros. 

Avaliação 

 Atividade bem aceite pelo grupo de idosas. Mostraram satisfação e agrado pelo 

que foi feito nesse dia.    
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Dia da Família 

Descrição da atividade 

Ficou por realizar 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos 15 de Maio Dr.Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Promover atividades de 

solidificação dos laços 

familiares. 

- Fomentar a vertente socio-afetiva; 

- Propiciar momentos de partilha e de alegria familiar. 

Recursos 

Humanos: Técnicos responsáveis 

Materiais: Material audiovisual; Material para trabalhos manuais, impressão de foto;  

Financeiros: Foram despendidos 40 euros. 

Avaliação 

Não foi realizado por indisponibilidade do responsável. 
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Dia Internacional do Idoso 

Descrição da atividade 

No dia internacional do idoso, fizemos um passeio até santa cruz, onde houve um 

desfile de moda com roupas recicladas para idosos, onde todos os nossos idosos 

participaram. De seguida houve um lanche convívio com os idosos de todas as 

instituições que participaram no evento.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes do lar de Idosos  4 de Outubro Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Reconhecer e dignificar a 

“velhice” como um 

estatuto de importância na 

nossa sociedade; 

- Promover a autoestima e a autovalorização; 

- Estabelecer momentos de partilha e de enriquecimento 

pessoal. 

Recursos 

Humanos: Dr.Daniel 

Materiais: Carrinha, materiais reciclados 

Logísticos: Contacto com outras instituições. 

Financeiros: Custo de 25 euros. 

Avaliação 

 Correu muito bem este dia de convívio entre os diversos idosos presentes no 

evento. O feedback obtido pelos idosos foi extremamente positivo.  
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2.Plano de Atividades  Ocupacionais e 

Desenvolvimento Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós, 

deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.  

Antoine de Saint-Exupéry. 
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Comemoração dos aniversários 

Descrição da Atividade 

Ao longo do ano comemoramos conjuntamente com cada utente o seu aniversário. Neste dia, o 

almoço do aniversariante é escolhido pelo mesmo. Na parte da tarde, fazemos uma pequena reunião 

antes da hora do lanche, cantamos os parabéns a você e distribuímos o bolo por todos.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 
Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas festivas; 

- Proporcionar aos utentes o 

desenvolvimento da autoestima. 

- Celebrar o dia de aniversário; 

- Promover o convívio com os familiares e pessoas 

significativas. 

Recursos 

Humanos: Técnicos e funcionários de serviço na instituição  

Materiais: Velas e máquina fotográfica 

Logísticos: Contacto com outra instituição, custo de transporte (gasolina) 

Refeição: Lanche, sumo e bolo de aniversário 

Financeiros: foram despendidos cerca de 300€. 

Avaliação 

Atividade muito apreciada pelos nossos idosos. É um dia de muita alegria, onde se celebra com 

muito carinho o aniversário de cada um deles.  
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Ginástica 

Descrição da Atividade 

Duas vezes por semana todos os idosos que se encontram na sala de convívio do 1º andar fazem 

ginástica. São feitos variados exercícios para que os idosos passam desenvolver a sua capacidade 

física. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 
Professora Sandra Ornelas 

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: Professora Sandra Ornelas 

Materiais: Bolas; arcos; elásticos e outros materiais adequados à atividade 

Financeiros: Foram despendidos 960€. 

Avaliação 

 Atividade bastante apreciada por o grupo de idosos mais autónomos. São utilizados 

diversos matérias, desde bolas, paus, elásticos, etc. Normalmente os idosos acabam a aula 

mostrando visível satisfação pelo momento passado durante aquele tempo que tiveram a 

exercitar o corpo e a mente.  
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Passeio às origens 

Descrição da Atividade 

O objetivo desta atividade é criar condições para que os idosos possam usufruir de momentos de 

lazer e que possam visitar as suas antigas casa e os seus locais de origem. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 
Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de lazer 

fora da instituição; 

- Permitir o convívio e o 

fortalecimento de laços afetivos 

- Proporcionar a oportunidade dos utentes visitarem os 

locais de origem que há muito não eram visitados 

- Propiciar a recordação de vivências e emoções 

fundamentais para o bem estar dos utente 

Recursos 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Lanche: Sumos, sandes e fruta. 

Humanos: Dr. Daniel e Motorista 

Financeiros: Custo aproximado de 200 euros. 

Avaliação 

 Atividade muito apreciada pelos nossos idosos, pois, é um momento de descontração e de 

relembrar memórias passadas. Chegam mesmo a dizer que adoram estes passeios. Em 

conversas informais com alguns idosos, dizem que estes passeios devem-se mante para os 

próximos anos porque é realmente, uma atividade que gostam muito. 
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Ida às compras 

Descrição da Atividade 

Um dia por mês é dedicado à ida às compras, facilitando assim a autonomia de alguns idosos que 

ainda o podem fazer. Nesta saída levamos sempre um idoso em cadeira de rodas  

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 
Dr. Daniel 

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 adquiram alguns bens a seu gosto. 

 

Recursos 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Materiais: Máquina fotográfica 

Humanos: Dr. Daniel e motorista. 

Financeiros: Os despendidos com a carrinha e o pessoal. 

Avaliação 

 Atividade muito apreciada pelos nossos utentes. O facto de poderem ser eles a comprar as 

coisas que precisão e no fim das compras poderem tomar um café e um bolo, é algo que os 

deixa satisfeitos.  
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Estimulação cognitiva 

Descrição da Atividade 

Um dia por semana é realizado diversos exercícios de estimulação cognitiva com diversos idosos. 

Exercícios de leitura, escrita, matemática, entre outros, são postos á prova dos nossos idosos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Ao longo do 

ano 
Dr.Daniel eTiago 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Desenvolver e estimular a 

capacidade cognitiva dos nossos 

idosos. 

- Desenvolver a concentração, estimular a memória, etc 

Recursos 

Materiais: Livros, folhas, canetas, cartolinas, etc 

Humanos: Dr.Daniel e Tiago 

Financeiros: Foram despendidos 20 euros 

Avaliação 

Esta atividade é bem aceite por alguns idosos da nossa instituição, que ainda gostam e tem o 

prazer de estimular e desafiar as suas capacidades. Feedback positivo por parte dos idosos. 
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Dia da Missa 

Descrição da Atividade 

Os idosos desta instituição, todas as quintas feiras à tarde, deslocam-se para a nossa capela, a fim 

de participarem na missa semanal dada pelo Sr. Padre da paróquia. Depois da missa é rezado o terço 

na capela. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
Sexta feira das 16:30 às 

17:00 
Dr. Daniel, Tiago, Brígida. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-  Contribui  para o bem-estar dos 

idosos a nível espiritual. 

- Fomentar a crença e espiritualidade dos nossos idosos. 

Recursos 

Materiais: Piano e tudo o que é preciso para se realizar uma missa. 

Humanos: Dr. Daniel, Brígida e Tiago 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

Atividade muito apreciada pelos nossos idosos. No geral, corre sempre muito bem.  
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Hora do Terço 

Descrição da Atividade 

Alguns idosos que se encontram na sala de convívio no 1º andar rezam o terço em conjunto, duas 

vezes por semana. Com o auxilio do computador, todas as semanas tentamos colocar a disposição 

dos idosos os diversos terços online existentes na internet, para que estes,  possam variar nas suas 

rezas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
terço( duas vezes por semana) ao 

longo do ano.      
Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Contribui para o bem-estar dos 

idosos a nível espiritual. 

- Proporcionar aos  idosos momentos de  oração e reflexão.  

 

Recursos 

Materiais: computador, colunas, terço  

Humanos: Dr. Daniel 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

O terço, é uma atividade muito apreciada pela maioria dos utentes, havendo assim uma grande 

manifestação de fé e devoção. Este é um dia esperado por todos com muito carinho, pois a oração e 

a reflexão espiritual é sentida como fundamental e como momento de manifestação de fé e de 

encontro com Deus. 
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Jogos Seniores 

Descrição da Atividade 

A atividade baseia-se na realização de jogos com alguns idosos que se encontram na sala de convívio 

no 1º andar. Consiste em reunir pequenos grupos para os vários jogos tais como: o jogo do loto, dos 

pinos, de concentração e memória, puzzles, encontrar diferenças, encontrar objetos em figuras, 

elaboração e pintura de desenhos, contar, entre outros. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
- Às terças das 10h00m às 12h00m 

(ao longo do ano). 
Dr.Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Desenvolver e estimular a 

concentração, a memória e as 

capacidades de raciocínio. 

- Proporcionar o espírito de grupo, dar a vez, cooperar, 

comunicar e discutir saudavelmente. 

 

Recursos 

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

adivinhas e provérbios; 

Humanos: Dr. Daniel 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

Alguns dos jogos são desenvolvidos pelos idosos que ainda tem alguma habilidade. Gostam muito 

de participar e tem um espirito de interação, no final dos jogos gostam sempre de ganhar. Tentamos 

também integrar os utentes com maiores dificuldades, adequando as atividades às suas capacidades 

e competências. Regra geral o resultado é muito positivo. 
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Discos pedidos 

Descrição da Atividade 

Um dia por semana todos os idosos que se encontram na sala de convívio do 1º andar são convidados 

a participar neste momento musical, onde cada idoso, pede uma música que lhes faça lembrar a sua 

infância e nós metemos a tocar. Depois o grupo de idosos começa a cantar as diversas músicas 

pedidas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de Idosos 
- 4ª feira das 14h00m às 16h00m 

(semanalmente) 
Dr. Daniel e Tiago 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Desenvolver o ouvido musical, o 

sentido rítmico, o reconhecimento e 

reprodução de frases musicais 

- Proporcionar aos idosos momentos de alegria. 

 

Recursos 

Materiais: Colunas, pc e projetor.  

Humanos: Dr.Daniel 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

Estes são momentos de algum divertimento vividos pela maioria dos idosos, onde se recorda 

algumas músicas tradicionais madeirense entre outras que lhes fazem recordar os seus tempos de 

juventude. 
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Skype pelo Mundo 

Descrição da Atividade 

Consoante disponibilidade de alguns familiares dos nossos idosos, fazemos videochamadas via 

skype, para que os idosos consigam ver e falar com familiares ou amigos, que estejam fora da ilha 

da madeira. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do Lar de 

Idosos/família/amigos 

Ao longo do 

ano 
Dr. Daniel 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de 

socialização; 

- Permitir o “convívio virtual” e o 

fortalecimento de laços afetivos 

- Proporcionar a oportunidade dos utentes poderem 

falar/ver com familiares que já não os vêm faz muito 

tempo. 

- Propiciar a recordação de vivências e emoções 

fundamentais para o bem-estar dos utente. 

Recursos 

Logísticos: Sala de reuniões ou quarto do idoso 

Materiais: Computador e internet . 

Humanos: Dr. Daniel 

Financeiros: Sem qualquer custo adicional. 

Avaliação 

 Atividade diferente, mas muito apreciada pelos idosos, que tiveram o prazer de usufruir da 

mesma. Por vezes, causa uma certa emoção nos idosos, pois, falam com familiares que 

estão muito distantes (ex:brasil), acabando por se emocionar, pelo facto de os poderem ver 

e falar ao mesmo tempo, coisa que já não faziam à anos.  
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3. Atividades 

Intergeracionais 
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Dia da Amizade e Baile de Carnaval 

Descrição da atividade 

Foram realizadas máscaras e viseiras com os utentes para serem utilizadas no dia da 

atividade. Participaram vários utentes e o resultado foram máscaras muito originais e 

criativas. Foi uma atividade muito engraçada. No dia da atividade reunimos as crianças, 

jovens e os utentes do lar de Idosos num lanche/convívio ao som de música de 

Carnaval. Todos usaram disfarces alusivos e as crianças fizemos pinturas faciais a gosto 

de cada um. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do 

Lar e CAT e idosos 
15 de Fevereiro 

Florinda Pombo (educadora de infância) 

Daniel Sousa (técnico superior de 

gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar o hábito de 

comemorar datas 

festivas; 

- Sensibilizar para o 

convívio. 

- Comemorar a época de Carnaval; 

- Desenvolver o gosto pela participação em atividades 

lúdico/cultural. 

Recursos 

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

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

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

Custos: 40€ 

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

sumos) 

Avaliação 

Todos gostaram muito das malassadas, da música, participaram e divertiram-se. 
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Passeio: Celebração do Dia da Árvore 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do CAT e jovens 

do Lar e idosos 
23 de Março 

- Jovem do Lar 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas 

de relevo. 

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

gerações; 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades 

ao ar livre, como alternativa ao sedentarismo; 

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

Recursos 

Materiais: mantas, jogos didáticos, cordas, bola, refeições (almoço e lanche) 

Humanos: os responsáveis, funcionárias de ambas as valências  

Previsão de custos: 70€ 

Logísticos: Oficio Câmara Municipal da Ribeira Brava (transporte), autocarro de 50 lugares e 

carrinha da instituição. 

Avaliação 

Não foi realizado devido às condições climatéricas.  
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Celebração da Páscoa 

Descrição da Atividade 

Consistiu num lanche, onde juntou-se as diversas gerações que compõem esta casa. O lanche foi 

realizado no refeitório do Lar.  

A decoração ficou a cargo de duas funcionárias, uma idosa e uma jovem que prepararam com entusiamo 

e dedicação o espaço, com arranjos florais, os cestos da Páscoa para cada utente e as iguarias 

confecionadas (bolos, sandes, sumo) para o lanche.  

As crianças e jovens distribuíram os cestos pelos idosos, sendo que ainda foi selecionada um grupo de 

crianças/jovens para distribuíram os restantes cestos pelos idosos que se encontravam acamados. 

Este momento de partilha e convívio ficou registado fotograficamente. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos 
05 de abril 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

- Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a comemoração 

de datas festivas. 

- Promover o convívio e a partilha intergeracional; 

- Celebrar a Páscoa. 

Recursos 

Humanos: Os técnicos responsáveis. 

Materiais: Doçaria alusiva à época; material para trabalhos manuais (preferencialmente material 

reciclado).  

Custos:150€ 

Avaliação 

A celebração da Páscoa foi realizada num ambiente de alegria e festividade, onde se pude constatar um 

elevado grau de participação de todos e empenho, nomeadamente na decoração do refeitório. 

A socialização foi satisfatória, pois as diversas gerações que compões esta nossa casa interagiram na 

hora do lanche, de forma amena e salutar.  
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Dia do Beijo 

Descrição da Atividade 

Esta atividade consistiu em distribuir beijos por todos os funcionários e utentes da instituição, 

marcando esse momento com uma fotografia. O objetivo das fotografias era para depois partilhar 

esses momentos com toda a comunidade do Lar intergeracional 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar, idosos e funcionários 
13 de abril 

- Marta Lains (educadora de infância, destacada pela 

Secretaria Regional de Educação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar um 

momento lúdico diferente 

do habitual; 

- Fomentar as relações 

interpessoais. 

 

- Sensibilizar para a importância dos comportamentos socio-afetivos; 

-“ Apelar” à inteligência emocional do grupo. 

 

Recursos 

Humanos: a responsável e o grupo intergeracional 

Materiais: cartolina, cores, tintas, cola, tesoura e outros materiais recicláveis 

Custos: 15€ 

Avaliação 

Atividade com bastante adesão. Foi um momento de bastante descontração e bom ambiente entre 

todos os participantes. Foi sem dúvida um momento bastante divertido e apreciado por todos. 
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“Um dia pela Vida” 

Esta atividade foi dinamizada por diversas instituições e agentes da comunidade da Ribeira Brava que 

se inscreveram para participar nesta ação de sensibilização organizada pela Fundação Portuguesa de 

Luta Contra o Cancro. 

O Centro Social e Paroquial da SS Trindade da Tabua protagonizou a noite do Fado e dinamizou 

várias iniciativas de gastronomia, onde eram confecionadas iguarias para serem vendidas revertendo 

as receitas para a Fundação Portuguesa de Luta Contra o Cancro. 

Destinatários Data Responsável 

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

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a 

prevenção do cancro; 

- Angariação de fundos 

para a causa referida 

anteriormente. 

-Informar; 

- Educar; 

- Apoiar as comunidades locais para a prevenção. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis, participantes, comunidade 

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

atividades de lazer. 

Custos: 300€ 

Avaliação 

Verificou-se uma elevada participação nas atividades dinamizadas pelo Centro Social. 

O grau de interajuda superou as expetativas, pois a mobilização dos colaboradores desta instituição foi 

elevada e ainda contou com a colaboração de crianças, jovens e idosos. 

A socialização foi muito positiva e deu-se de forma animada e cooperativa. 
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Santos Populares 
Foi organizado um almoço nos espaços exteriores da Instituição, onde houve musica, marchas e muito 

convívio. Este almoço teve a participação de toda a nossa comunidade intergeracional. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e 

Lar, idosos e funcionários  
24 de junho - Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Fomentar a comemoração de 

datas festivas. 

- Promover a convivência e a partilha entre os utentes; 

- Favorecer o bem-estar interpessoal. 

Recursos 

Humanos: Técnicos responsáveis. 

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

flores de papel. Máquina fotográfica. 

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

Custos: 100€ 

Indicadores de Avaliação 

Atividade com muita adesão por parte das crianças, idosos, funcionários e direção. No geral foi um evento 

muito bem organizado, o que proporcionou um ambiente saudável e de muita diversão. 

 

Dia do Ambiente 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos  
07 de junho 

- Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço 

social) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para a 

proteção do meio 

ambiente. 

- Desenvolver atividades de ocupação ao ar livre e que respeitem o 

ambiente; 

- Fomentar a importância das atividades/aprendizagens 

intergeracionais. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis. 

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

Custos: 30€ 

Avaliação 

Não foi realizado por causa das condições climatéricas que estavam no dia do evento. 
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Dia dos Avós 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos  
26 de julho 

- Brígida Rodriguez  

- Marisela Sousa (ajudante de ação direta) 

- Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover situações de 

lazer e de convívio que 

estimulem a socialização. 

- Desenvolver o convívio e socialização; 

- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos; 

- Apelar à criatividade; 

- Fomentar a expressão de forma desinibida e projetar sentimentos; 

- Comemorar o dia dos avós. 

Recursos 

Logísticos: oficio gabinete de expressão dramática (solicitar fatos) 

Humanos: as responsáveis e ajudantes de ação direta;  

Materiais: Roupa apropriada e máquina fotográfica,  

Custos:10€ 

Indicadores de Avaliação 

Esta atividade não ocorreu devido a sobreposição de outra atividade. 
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Passeio Intergeracional 

Descrição da Atividade 

Consistiu na deslocação dos idosos mais independentes e das crianças e jovens ao parque de merendas 

do Pico Ruivo para interagirem num contexto fora do habitual, fazendo também as refeições ao ar livre. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos  
Verão 

- Ercília Gouveia (técnica superior de serviço social) 

- Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto pelas 

atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar para a 

proteção do ambiente e 

para o convívio 

Intergeracional. 

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

gerações; 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades 

ao ar livre, como alternativa ao sedentarismo; 

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

Recursos 

Humanos: As técnicas responsáveis; 

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

Logísticos: Oficio para pedir autocarro. 

Custos: 70€ 

Avaliação 

O grau de participação foi elevado.  

Os momentos de partilha verificaram-se nas brincadeiras que realizaram, jogar à bola, ao jogo do lenço, 

etc. No entanto, este ano não se verificou momentos de partilha entre os jovens e os idosos, nem em 

jogos com cartas. 

Os comportamentos ecológicos ocorreram quando os adultos presentes solicitavam às crianças e jovens 

para apanharem o lixo ou para não estragarem as plantas que se encontravam nos jardins com as suas 

brincadeiras, não sendo esta tarefa conseguida com muito sucesso, uma vez que os comportamentos 

ecológicos não se efetuaram de livre vontade. 
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Pão-por-Deus 

Descrição 

Para festejar o Pão-por-Deus houve um lanche no refeitório do lar onde crianças, jovens e idosos 

puderam partilhar a refeição em conjunto. Após o lanche, foi entregue pelos responsáveis da atividade 

e as crianças cestos de pão-por-deus a todos os idosos. De seguida o Dr. Daniel mais dois jovem 

fizeram a entrega dos cestos nos quartos, aos idosos que se encontram acamados. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos  
01 de novembro 

- Andreia Gouveia (técnica superior de serviço 

social) 

- Daniel Sousa (técnico superior de gerontologia) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar a 

comemoração de datas 

festivas. 

- Promover o reviver de antigas tradições; 

- Promover a socialização e o convívio intergeracional. 

Recursos 

Humanos: Os responsáveis; 

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

sumos, doces. 

Custos: 100€ 

Avaliação 

 Nesta atividade, obtivemos um feedback muito positivo de toda a população do lar 

intergeracional. Podemos dizer que foi um convívio muito saudável e enriquecedor, pois, foi 

possível haver troca de experiencias entre as diversas gerações. 
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Feira das Vontades 

Descrição da Atividade 

Com o objetivo de tornar visível e promover o trabalho realizado pela nossa instituição e também para celebrar 

o Dia Internacional do Voluntário, participámos novamente na Feira das Vontades de 26 a 29 de Novembro no 

Jardim Municipal do Funchal. 

A Casa do Voluntário em parceria com a Comissão Organizadora, convidou todas as instituições da RAM a 

apresentar o trabalho realizado junto do público, partilhar experiências, trocar informação e, por esta via, 

incentivar a prática do VOLUNTARIADO enquanto expressão de cidadania ativa.  

Esta Feira também é uma oportunidade para a angariação de fundos através da venda de diversos produtos 

(chá, bolos, artesanato, etc.), que são produzidas pelos nossos utentes. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e 

LIJ e os idosos do lar sénior.  

26 a 29 de 

novembro 

- Guida Dinis (diretora técnica – valência de Infância e 

Juventude) 

- Sandra Marina (encarregada de sector) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Tornar visível e promover o 

trabalho realizado pela nossa 

instituição. 

- Contactar com outras instituições; 

- Promover o trabalho em equipa e o espirito solidário; 

- Angariar fundos extras para algumas atividades. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis e colaboradores da instituição. 

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

de cozinha. 

Logísticos: Transporte – Carrinha da instituição. 

Custos: 25€ (taxa obrigatória de inscrição). 

Avaliação 

Este ano participamos no dia 27 às 11:30, na animação da Feira com “Dança sem idade” onde idosos e crianças 

mais pequenas conseguiram mostrar, e muito bem, os seus dotes.  

 

Contámos com a participação de 16 voluntários que assim conseguiram manter a escala nos 4 dias de feira. 

 

No geral, atingiram-se os objetivos, tivemos a oportunidade de contatar com outras instituições e conseguimos 

reunir uma verba extra para realizar atividades com as crianças e idosos num futuro próximo. 

 

Nesta feira apostámos em artigos cultivados na nossa horta (limão , alecrim, ervas de chá como cidreira, hortelã-

menta, segurelha, entre outras…) e iguarias confecionadas na nossa cozinha (bolos diversos e broas). 

Aliado à Feira das Vontades, participamos também com a elaboração de uma pintura em tela de linho realizada 

pelas crianças e educadoras da nossa instituição, patente na Exposição alusiva ao tema "ser luz é dar cor à vida, 

é construir pontes e realizar sonhos..." visível no Centro Comercial La Vie Funchal de 24 de novembro a 6 de 

dezembro. 
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Jantar de Natal 

Descrição da Atividade 

A atividade consistiu num jantar de natal realizado na instituição, com a colaboração dos diversos 

elementos que compõe a equipa do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. Após 

o jantar decorreu o concurso de sobremesas, tendo como participantes alguns dos elementos acima 

referidos, contando com um total de 14 sobremesas a concurso.  

Houve também um momento de partilha com troca de prendas entre os amigos secretos. Esta atividade 

foi facultativa. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários da instituição 

e membros da direção 
Dezembro -Leontina Santos (diretora da instituição) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a interação 

entre os vários elementos 

da equipa de trabalho do 

CSPST – Tabua 

- Comemorar o Natal; 

- Participar em atividades sociais; 

- Estimular o valor da partilha; 

- Estimular a socialização e a interação. 

Recursos 

Humanos: A responsável 

Materiais: máquina fotográfica 

Financeiros: 100€ 

Avaliação 

O grau de interação foi muito positivo. Verificou-se momentos de partilha e de interajuda que 

promoveram a socialização e o convívio entre os funcionários das diversas valências do Centro Social 

e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.  

Houve ainda uma grande aderência ao concurso de sobremesas, tendo as três mais votadas recebido um 

prémio monetário.  

De salientar que verificou-se durante o decorrer do jantar um espirito de solidariedade e de empatia 

entre colegas que se encontravam no jantar para com os que se encontravam a trabalhar, 

disponibilizando-se a assegurar o serviço para o que o/a colega pudesse também participar. 
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Festa de Natal 

Descrição da Atividade 

A fim de celebrar a época natalícia, no decorrer o mês de dezembro ocorreram ensaios relativos ao auto 

de Natal. No dia da comemoração iniciou-se as festividades do auto de natal com a participação das 

crianças, jovens, idosos e de alguns funcionários do Centro Social Paroquial da S.S. Trindade da Tabua. 

Após o ato de natal, deu-se início à celebração da missa de Natal dirigida pelo Sr. Padre Johnny, 

prosseguida de um lanche convívio com os amigos e familiares dos utentes da Instituição. Durante o 

lanche foram servidas iguarias tradicionais da época natalícia. Após o lanche as crianças tiveram a 

presença do pai natal e de um ajudante (voluntários), que distribuíram as prendas pelas crianças, jovens 

e idosos.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT 

e Lar e idosos 
21 dezembro 

- Diretora técnica da valência de infância e 

juventude 

- Técnicas da valência de infância e juventude 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a celebração de 

datas festivas. 

- Desenvolver o gosto pela participação de atividades intergeracionais; 

- Vivenciar o Natal na vertente religiosa / espiritual. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis; 

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

adereços realizados para a peça, carrinho, papel de oferta, máquina fotográfica etc. 

Financeiros: 250€ para as prendas e 80€ para o lanche de natal 

Avaliação 

A atividade correu muito bem, estando muito bem organizada. Foi notório o grande empenho por parte 

das/os funcionários/as envolvidos na atividade e não só, e em especial das crianças/jovens que 

estiveram intensamente envolvidos na representação do auto de Natal e nos pequenos espetáculos de 

dança que realizaram. 

Os idosos gostaram sobretudo da homilia e dos presentes. As crianças/jovens ficaram eufóricos e 

muito contentes com as prendas que receberam. 
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“Vou ali e já venho” 

Descrição da Atividade 

A atividade consistiu em “dar uma escapadinha à rotina” num almoço convívio num “palheiro” no Chão da 

Ribeira, num cenário rustico, repleto de beleza natural, envolvido pela floresta Laurissilva. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários e colaboradores 

do CSPSTT 
16 de Junho 

-Guida Dinis (diretora técnica – valência de Infância e 

Juventude) 

-Nelson Pestana (motorista). 

- Esmeralda Sousa (administrativa). 

 -Marina (lavadeira). 

-Idalina (ajudante de ação direta). 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Permitir uma fuga à rotina 

quotidiana, de equilibrada 

junto da natureza. 

- Desenvolver o convívio e socialização entre os vários setores; 

- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos. 

 

Recursos 

Logísticos: Autocarro, oficio ISSM, almoço fornecido pela instituição. 

Humanos: Funcionários e colaboradores do CSPST – Tabua;  

Materiais: Roupa apropriada e máquina fotográfica. 

Avaliação 

Os objetivos desta atividade foram atingidos, o grau de participação foi bastante razoável, não tendo sido maior 

pela impossibilidade da Instituição dispensar mais funcionários e por tratar-se de uma atividade paga.  

Antes do almoço foi proporcionado um momento de ioga onde alguns participaram num espaço repleto de 

serenidade onde só se ouviam os sons da natureza.  

A partilha e convivência são sempre visíveis nestes eventos e, alguns participantes levaram iguarias para serem 

partilhadas.  

O feedback foi muito positivo por parte dos participantes, considerando que este tipo de atividade são 

essenciais especialmente no que se refere às relações interpessoais. 

Participaram nesta atividade cerca de 28 pessoas – cada uma pagou 10€ pelo almoço. 
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“Exercício e lazer sem stress” 
Descrição da Atividade 

A atividade consistiu em realizar uma sessão de dança, onde crianças/jovens, funcionários dançaram ao som 

de músicas animadas. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários, colaboradores 
e crianças/jovens do CSPSTT 

07 de Julho 

-Mary Vieira (Ajudante de Ação-Direta). 
- Nancy Pestana(Ajudante de Ação-Direta). 
- Nathali Vieira(Ajudante de Ação-Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de 

descontração. 

 

- Desenvolver sentido de união e de grupo. 
- Animar as crianças e os adultos 

-Relaxar. 

Recursos 

Humanos: As responsáveis.  
Materiais: Aparelhagem de som e balões. 
Refeições: Bebidas energéticas e sumo natural. 

Avaliação 

Os participantes gostaram muito da atividade, em especial as crianças pois foi notório que estavam animados.  
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“Dia do Beijo” 
Descrição da Atividade 

Nesta atividade foram “espalhados” beijos por todos aqueles que se encontravam no Lar e no CAT, incluindo 

os funcionários que se encontravam de serviço. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários, colaboradores 
e crianças/jovens do CSPSTT 

13 de Maio 

-Mary Vieira (Ajudante de Ação-Direta). 
- Nancy Pestana (Ajudante de Ação-Direta). 
- Nathali Vieira(Ajudante de Ação-Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Chegar ao coração da 

equipa.  

- Espalhar sorrisos e bom ambiente de equipa, demonstrar que um simples 

beijo pode dizer muita coisa. 

 

Recursos 

Humanos: As responsáveis e a equipa do Lar.  
Materiais: Moldura e máquina fotográfica. 

Avaliação 

Os participantes gostaram muito da atividade, vimos muitos sorrisos e bochechas coradas.  
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“Dia da Mãe” 
Descrição da Atividade 

Para esta atividade foram preparadas rosas em gesso e foram entregues às idosas mães do Lar. 

Destinatários Data Responsável 

Idosas do CSPSTT 03 de Maio 
-Alejandra Pombo (Fisioterapeuta). 
- Evelyn Ferreira (Ajudante de Ação-Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dar um mimo às idosas. 

- Celebrar o dia da mãe com 

uma pequena lembrança.  

- Proporcionar um dia feliz. . 

 

Recursos 

Humanos: As responsáveis.  
Materiais: Gesso, cartolina e fita. 

Avaliação 

Tivemos uma boa reação das idosas. Foi excente. 
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“Dia do Relax” 
Descrição da Atividade 

Foi dado uma aula de ioga aos participantes e depois foi feito um pequeno convívio.  

Destinatários Data Responsável 

Funcionários, colaboradores, 
crianças e jovens do CSPSTT. 

26 de Maio 

-Alejandra Pombo (Fisioterapeuta). 
- Evelyn Ferreira (Ajudante de Ação-Direta). 
- Brígida (Ajudante de Ação Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Proporcionar um dia 

diferente e relaxante.  

. – Dar importância ao nosso estar físico/ psíquico, abstraindo-se do exterior. 

 

Recursos 

Humanos: As responsáveis.  
Materiais: Gelas, tapetes e aparelhagem de som. 
Refeições: Bolo, baitdo e batatas fritas. 

Avaliação 

A adesão a esta atividade foi positiva. Todos os participantes consideraram-na excelente.  
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“Passeio ao Paul da Serra” 
Descrição da Atividade 

Pela manhã o grupo dirigiu-se ao Paul da Serra, onde fez uma caminhada. Na parte da tarde fomos à Bica da 

Cana ter com o grupo de jovens do Lar que se encontravam a acampar. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSTT e 
seus familiares.  

03 de Agosto 
- Fátima Caboz (Ajudante de Ação-Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Propiciar um convívio entre 

todos os funcionários.  

- Apelar ao companheirismo e ao espirito de equipa, reforçando os laços 

afetivos; 

- Proporcionar um momento de descontração fora do contexto habitual de 

trabalho. 

Recursos 

Refeições: Bens alimentícios. 

Avaliação 

Foi um dia muito bem passado, todos os participantes gostaram muito.  
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“Concurso de Caretas” 

Descrição da Atividade 

Nesta atividade cada participante tentou fazer uma careta engraçada, para depois ser avaliada pelos restantes 

participantes, através da votação a careta mas engraçada recebeu um prémio. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Arco-Íris 
e do CAT 

Novembro 
- Nancy Pestana (Ajudante de Ação-Direta). 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Proporcionar um momento 

agradável e divertido.  

- Apelar à criatividade dos menores; 

- Proporcionar um momento de lazer diferente do habitual. 

Recursos 

Humanos: a responsável 

Avaliação 

Foi uma atividade onde o objetivo foi cumprido e todos gostaram, até ao ponto de a maioria pedir para repetir 

noutro dia.  
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“Sessão de Cinema” 
Descrição da Atividade 

Esta atividade, consistiu na ida ao cinema no Madeira Shopping, ver o filme “O Leão da Estrela”, foi dividida 

em 2 grupos, uns para a sessão da tarde e outro para a sessão da noite.  

Destinatários Data Responsável 

Funcionários e colaboradores 
do CSPSTT. 

01 Dezembro 

-Isabel (Ajudante de Ação-Direta). 
-Marta (Ajudante de Ação-Direta). 
- Teresa (Ajudante de Ação-Direta). 
- Odília (Auxiliar de limpeza)  
- Gertrudes (Ajudante de Ação Direta) 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Proporcionar um momento 

de descontração e de humor.  

-Reunir colegas de todos os setores.  

Recursos 

Financeiros: 1 bilhete de cinema.  

Avaliação 

Foi uma boa atividade. Os objetivos foram alcançados, mas houve pouca adesão à atividade, apesar de tudo o 

convívio foi agradável entre os participantes.  
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“Elaboração de Enfeites de Natal Reciclados” 

Descrição da Atividade 

Nesta atividade, fizemos a recolha de copos de plástico usados, resto de purpurina e outros materiais do lixo, 

para transformar em lindas bolas de natal, enfeitando os corredores do Lar.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do Arco-Íris  Dezembro -Nancy (Ajudante de Ação Direta)  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Ensinar aos jovens e as 

crianças a reutilização e a 

reciclagem do lixo.  

- Através da realização da atividade, criar um ambiente natalício de união 

entre os jovens e as crianças.  

Recursos 

Humanos: A responsável e os participantes. 
Materiais: Purpurina, tesoura, cola, copos de plástico usados e fio.  

Avaliação 

Na minha opinião, a atividade cumpriu os objetivos e ainda conseguiu que os participantes sentissem orgulho 

do trabalho exposto, através de vários elogios dos colegas, utentes, visitas e funcionários.   
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“Passeio ao Cabo da Levada” 

Descrição da Atividade 

Passeio numa levada, percurso de mais ou menos 3h30. A meio do percurso fizemos uma pausa para lanchar 

onde houve partilha de alimentos. Durante o percurso foi tirado várias fotografias nos lugares mais atrativos. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSTT e 
seus familiares.  

16 de Agosto 

- Vanda Abreu (Ajudante de Ação-Direta) 
- Gertrudes Quintal (Ajudante de Ação-Direta) 
- Isabel Sá (Ajudante de Ação-Direta) 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reunir colegas de vários 

setores e utentes. 

- Proporcionar momentos de descontração e partilha no meio da natureza 

com colegas e família. 

Recursos 

Refeições: Bens alimentícios. 

Avaliação 

Foi um momento muito agradável, onde foi permitido aos participantes conviver de forma salutar. 

Houve alguma adesão por parte dos funcionários do CSPSTT. 
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Conclusão 
 
 
 

O presente relatório de atividades segue, na sua generalidade, as linhas de 

orientação adotadas desde o início pela equipa do Centro Social e Paroquial da S.S. 

Trindade da Tabua propiciando uma interação e um ambiente tipo familiar, promovendo 

a criação de laços afetivos, entre as várias gerações que compõem esta Instituição.  

 Procurou-se estreitar as relações entre as diferentes valências com a criação de 

um projeto anual que foi transversal nas atividades realizadas, implementando-se a 

Entrega, que teve como objetivos primordiais potenciar a empatia entre todos, 

enriquecer o sentimento de pertença e estimular o convívio saudável entre utentes e 

funcionários. 

Esta dinâmica, permitiu a organização de uma variedade de comemorações, 

espetáculos, jogos, passeios e outras ações que favoreceram as resoluções desta 

instituição na tentativa de proporcionar aos seus utentes e funcionários dias mais 

plenos, com a possibilidade de engrandecerem a sua autoimagem e vivacidade, 

promovendo o bem-estar biopsicossocial de todos. 

Nas atividades de 2015 para a valência Lar de idosos procurou-se comemorar 

datas festivas importantes para os idosos, bem como organizar atividades ao longo do 

ano, que proporcionassem momentos de lazer, descontração e muito convívio aos 

nossos utentes. Refira-se que as atividades na sua generalidade tiveram grande 

aceitação por parte do público-alvo, tendo os idosos gostado muito da maioria das 

atividades, algumas delas já repetidas ao longo dos anos, mas que fazemos questão de 

as manter, por se demonstrarem enriquecedoras para a formação pessoal, 

desenvolvimento pessoal e social dos nossos idosos. 

 

                                                                                                                    Tabua,31 de Janeiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

A Diretora 

 

 

________________________________ 

(Leontina Santos) 


