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1. Nota introdutória 

O Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua é uma IPSS (Instituição 

Particular de Solidariedade Social), sem fins lucrativos, e de utilidade pública, fundado a 20 

de Março de 2000. A nossa atividade visa garantir uma vida digna às crianças/jovens e aos 

idosos, através de uma estrutura global e de uma gama de serviços especializados e 

individualizados. 

Somos a única Instituição na Região Autónoma da Madeira a desenvolver uma resposta 

intergeracional, em Estrutura Residencial, permitindo às crianças e jovens conviverem com 

os mais velhos, criando um ambiente familiar de «avós» e «netos». 

Sendo assim, é nosso propósito proporcionar condições de vida digna, assentes nos 

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

necessidades de cada utente, é também nosso objetivo organizar atividades no sentido de 

preencher o tempo dos idosos e das crianças/jovens de forma produtiva, lúdica e 

educativa, tornando assim o seu quotidiano mais proveitoso promovendo desta forma a 

satisfação das necessidades de cada utente.  

No que respeita à Valência Sénior é nossa missão a construção de respostas sociais de 

forma sustentada, aberta a toda a população da região promovendo sempre 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, contato com a natureza e a 

intergeracionalidade.  

É a partir deste conceito, que dirigimos o presente Plano de Atividades, subdividido 

entre o Projeto de Intervenção Anual transversal a toda a Instituição bem como as 

atividades específicas da valência de Infância e Juventude.    

As atividades são estruturadas tendo em conta as planificações de anos anteriores e 

atividades ainda não concretizadas, para que a ocupação de tempos livres seja o mais 

diversificado possível. Mais ainda, visamos ir de encontro às expectativas dos destinatários 

e, para tal, consideramos as sugestões que estes nos transmitem. 

O ano de 2017 não foi exceção, além da comemoração dos aniversários, planeámos um 

vasto leque de atividades que, proporcionaram momentos de dinamismo, alegria 

aumentando a auto-estima e a vontade de viver. 

As atividades visam promover a autoestima, ocupando os tempos livres das 

crianças/jovens e idosos de forma lúdica, criativa e educativa, tornando assim o seu 

quotidiano mais proveitoso e animado, fomentando o convívio entre as várias gerações 

que a casa acolhe, assim como permitir o contacto entre a instituição e a comunidade. 

Em suma, 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 
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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. 

 

2. Identificação da Instituição 

 

 

2.1 Missão, Visão e Valores 

 

 

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 

 

 

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. 

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

 

2.3 Organograma da Instituição 

Lar de 
Infância e 
juventude 

Centro de 
acolhimento 
temporário 

Lar sénior Comum à 
valência de 
infância e 
juventude 

Transversal a todas às 
valências sénior e de infância 
e juventude 

1 Técnica 
Superior de 
Serviço 
Social 
 
6 Ajudantes 
de Ação 
Direta 

1 Técnica 
Superior de 
Educação 
1 Técnica 
Superior de 
Serviço Social 
13 Ajudantes de 
Ação Direta 
2 Auxiliar de 
Serviços Gerais 

1 Diretora 
Técnica 
 
1 Técnico 
Superior de 
Psicologia 
(Prest. Serviços) 
 
1 Ajudante 
Ocupação 
16 Ajudantes de 
Ação Direta 

1 Diretora 
Técnica  
 
1 Técnica 
Superior de 
Psicologia 

1 Diretora 
1 Administrativa  
1 Encarregada Geral  
1 Motorista  
2 Cozinheiras  
2 Ajudantes de Cozinha 
3 Lavadeiras  
1 Hortofloricultor 
1 Médico (Prest. Serviços)  
1 Médica Pediatra (Prest. 
Serviços) 
1 Educadora Infância(Prest. 
Serviços) 
2 Enfermeiros 
1 Fisioterapeuta 
1 Técnico Informática (Prest. 
Serviços) 
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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 2017 

 

Férias Desportivas 

Descrição da atividade 

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

Associação sem fins lucrativos. Tendo como objetivo, proporcionar às crianças, nas férias de verão, 

momentos de diversão enriquecida com atividades culturais nomeadamente visitas de estudo, e 

desportivas como aulas de zumba, yoga e Hip Hop e, desportos radicais. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças do LIJ e do CAT 

até 12 anos 

Verão Dra. Guida Dinis e 

Técnicas gestoras  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar atividades do 

âmbito lúdico-desportivos; 

- Adquirir o gosto pela 

prática desportiva; 

- Promover atividades que 

desenvolvam a 

socialização. 

- Promover o hábito saudável da prática desportiva; 

-Promover momentos de convívio e de lazer; 

- Estimular a auto-estima e a autoconfiança. 

 

Recursos 

Humanos: as responsáveis, monitor férias desportivas, motorista, funcionárias do CAT. 

Materiais: roupa apropriada às atividades, protetor solar, loções de corpo, lanches. 

Financeiros: 350€ por criança. 

Avaliação 

Na “Anima Brava” participaram as crianças com idades compreendidas na faixa etária entre os 9 e 

os 14 anos de idade. No mês de Julho participaram 5 crianças, em Agosto 6 crianças e em Setembro 

3 crianças. 

As crianças mostraram grande entusiasmo com a oportunidade de sair da instituição todas as tardes 

para atividades de lazer. Participaram satisfatoriamente em todas as atividades propostas 

nomeadamente, nas atividades náuticas, nas caminhadas, no futebol, no andebol, entre outras. 

Dentro deste programa de actividades desportivas, culturais e de lazer atrativas para um verão 

saudável e animado, as nossas crianças puderam também usufruir de visitas de estudo, aulas de 

zumba, yoga e Hip Hop, acantonamento, foram à praia e ao aquaparque e experienciar desportos 

radicais. 
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Casa de Abrigo do Pico das Pedras 

Descrição da Atividade 

Este ano, devido à fraca oferta de casas de abrigo operacionais, ficámos novamente, na Casa de Abrigo 

do Pico das Pedras, realizadas em duas datas diferentes, uma Julho e outra em Setembro, onde 

participaram 12 crianças do CAT e jovens do LIJ. Esta é uma oportunidade única para um convívio 

descontraído, longe da rotina da casa de acolhimento, e para  a realização de jogos ao ar livre e 

caminhadas. 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do LIJ e 

CAT. 

18 a 20 julho e  

5 a 7 setembro 

Equipa Técnica  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças e 

jovens para a proteção do 

ambiente; 

-Facilitar o 

desenvolvimento da 

autonomia das crianças e 

jovens. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos livres com 

atividades ao ar livre, como alternativa ao sedentarismo; 

- Preparar as crianças e jovens para as tarefas domésticas necessárias 

à manutenção de uma casa; 

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

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

suas vantagens. 

 

Recursos 

Humanos: Duas técnicas da valência de infância e juventude e motorista. 

Materiais: Utensílios de cozinha, comida para três dias com cinco refeições diárias, jogos lúdicos, 

vestuário e calçado confortável, produtos de higiene e de limpeza. 

Financeiros: 350 €; 

Refeição: Pequeno-almoço, lanches, almoço e jantar para três dias. 

Logísticos: Uma carrinha do Lar e um carro ligeiro e Casa de Abrigo da Secretaria Regional do 

Ambiente e dos Recursos Naturais. 

Avaliação 

As crianças e jovens, naturalmente organizavam-se de modo a estabelecer quem é que realizava 

determinadas tarefas domésticas, auxiliavam na elaboração das ementas, sendo que os mais velhos 

ajudavam  as crianças mais pequenas, orientando-os em pequenas situações ou ações básicas, tais 

como fazer a cama, os cuidados a ter onde deitar o lixo. Os participantes tiveram um desempenho 

positivo em diversos aspetos. O grau de partilha foi elevado, o comportamento ecológico foi 

exemplar, quer com o lixo que faziam como com a água que consumiam/gastavam. Demonstraram 

grande satisfação nesta atividade, sendo uma oportunidade de estar fora da casa de acolhimento e 

mais livres” e num espaço livre/aberto para as suas brincadeiras. 

Energy4life 

Descrição da Atividade 

O projeto Energy4Life veio na sequência do projeto anterior, em que os jovens desta instituição 

estiveram envolvidos, o Bike4Life, continuando com os mesmos objetivos, abrangendo 5 instituições 

de acolhimento de crianças e jovens em risco da RAM. As 12 atividades realizadas ao longo do ano 

2015 abrangeram cerca de 40 jovens. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do LIJ com idades 

entre 12 e 18 anos 

De Janeiro a 

Dezembro 2017 

UCAD e 6 Lares de Infância e Juventude da RAM 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover estilos de vida 

saudáveis e prevenir 

consumos e outras 

dependências; 

- Dar formação aos 

profissionais das 

instituições para 

prevenirem dependências 

junto dos jovens. 

- Proporcionar aos jovens do Lar de Infância e Juventude atividades 

lúdicas, culturais e desportivas e ainda formação nas áreas de 

dependências (consumos, internet, etc.) e violência no namoro de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social e 

sensibilizar para os estilos de vida saudáveis em detrimento de assumir 

riscos. 

Recursos 

Humanos: Técnicas da UCAD e dos Lares de Infância e Juventude. 

Materiais: vários. 

Refeições: lanches e almoços. 

Logísticos: carrinha do Lar. 

Financeiros: 200€. 

Avaliação 

A avaliação às atividades foi muito positiva, os objetivos foram grandemente alcançados, de acordo 

com o balanço final de todos os participantes. 

Os jovens foram assíduos e participaram muito bem nas atividades propostas, de uma forma 

entusiasta e colaborante, envolvendo-se na logística de preparação das mesmas e interagiram bem 

com os pares das restantes instituições, sendo muito proveitoso a nível pessoal e social.     
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Projeto de Autonomização  

Descrição da atividade 

Este projeto de autonomização, denominado “Criar Asas”, tem como objetivos principais a promoção 

da autonomia e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos jovens acolhidos, de forma 

a promover o seu bem-estar e posterior integração na sociedade. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do LIJ com idades 

entre 12 e 18 anos 

De Janeiro a 

Dezembro 2017 

Equipa técnica LIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover competências 

pessoais e de 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 do LIJ. 

Materiais: vários. 

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

Logísticos: copa, sala de estar e outros espaços, carrinha e bilhetes de autocarro. 

Financeiros: 200€. 

Avaliação 

O grupo de jovens que participaram neste projeto mostraram uma evolução no seu percurso ao nível 

da autonomia, são já capazes de: efetuar um recado, marcar uma consulta médica, ir a uma consulta 

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

bancária, efetuar uma lista de compras e procurar no site e fazer um orçamento e realizar a compra 

mais sensata tendo em conta a relação preço-qualidade. Conseguem confecionar a sua própria 

refeição. 

Devido à saída de jovens e entrada de novos elementos no LIJ o grupo participante foi reduzido mas 

com um elevado grau de motivação e entusiasmo. 
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Erasmus + 

Descrição da atividade 

Intercâmbio de jovens portugueses na Hungria (Budapeste), em parceria com a Associação 

Metaphora (Câmara de Lobos) com o tema No Borders (aceitar as diferentes orientações 

sexuais). 

Destinatários Data Responsável 

Jovem do LIJ, com 17 anos 23 a 31 maio 

2017 

Dr.ª Joana Matos 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover encontro entre 

jovens de diferentes 

nacionalidades e culturas num 

encontro multicultural, 

desenvolvendo competências 

pessoais e sociais. 

- Trabalhar a socialização fora da zona de conforto, num país e 

cultura diferente; 

- Sensibilizar os jovens para as diferentes orientações sexuais e 

trabalhar a aceitação da diferença; 

- Desenvolver o domínio da língua inglesa; 

- Promover a criatividade e dinamismo.  

 

Recursos 

Humanos: não foram necessários. 

Materiais: mala, roupa, bolos de mel, bandeira de Portugal. 

Refeições: snacks. 

Logísticos: transporte para levar e buscar o jovem ao aeroporto. 

Avaliação 

O jovem que integrou este grupo e participou no intercâmbio na Hungria relatou várias dinâmicas 

realizadas e atividades que considerou interessantes e referiu as mensagens e aprendizagens mais 

importantes que reteve e que iam ao encontro dos objetivos deste projeto, integrado no programa 

Europeu Erasmus +, Juventude em Ação. 

O jovem considerou uma boa oportunidade esta Youth Exchange in Hungary, embora tenha 

sentido dificuldade na comunicação na língua comum, que era o inglês.  
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Passeio com os Motards 

Descrição da atividade 

Esta atividade possibilita um dia de convívio entre as crianças e jovens do CAT e do Lar, com 

elementos da Associação de Motards da Ribeira Brava, proporcionando momentos dinâmicos e 

de adrenalina, ao permitir que os mesmos andassem de mota pelo Porto Moniz, São Vicente e 

Ribeira Brava e ainda participar nas atracções do parque de diversões da Ponta do Sol.     

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e LIJ 08-12-2017 Guida Dinis 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de lazer e 

convívio entre crianças e jovens das 

duas valências e destes com os 

motards. 

 

- Promover actividades dinâmicas; 

 - Promover o espírito de grupo, aumentando o 

sentimento de união entre as crianças e jovens; 

- Trabalhar com as crianças e jovens a segurança 

rodoviária. 

Recursos 

Humanos: 1 técnica e 1 AAD. 

Materiais:  À responsabilidade da Associação. 

Refeições:  Sem custos para a instituição. 

Avaliação 

Todas as crianças e jovens gostaram muito do convívio, mostraram-se muito alegres e 

participativas. Portaram-se todos muito bem, colaborando com os adultos, respeitando os 

colegas e cumprindo as regras. No fim agradeceram aos Motards pela oportunidade e solicitaram 

um novo reencontro.   
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3.2  Projetos/Atividades não previstas no Plano de atividades. 

 

 

 

 

Festa da Solidariedade  

Descrição da atividade 

No sentido de dar maior expressão ao setor solidário, a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade e a União das IPSS da Madeira promoverão no dia 2 de Junho a 11ª Edição da Festa da 

Solidariedade. Antes, de 27 de Maio a 1 de Junho, a Chama da Solidariedade percorrerá os concelhos 

da RAM. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e funcionários do 

CSPSSTT 

29-05-2017 Centro Social e Paroquial de São Bento e  

Dr.ª Guida Dinis 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Participar num evento a 

nível nacional; 

- Passagem de um archote 

por todos os concelhos da 

RAM. 

- A Chama da Solidariedade simboliza valores como a união, 

fraternidade e solidariedade, que devem nortear a intervenção das 

varias instituições da comunidade, com o intuito de ajudar o próximo. 

Recursos 

Humanos: utentes e funcionários. 

Materiais: t-shirt branca. 

Refeições: lanche partilhado. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Avaliação 

Na Ribeira Brava, a IPSS organizadora foi o Centro Social e Paroquial de São Bento que mobilizou com 

as diversas IPSS e associações do concelho. A Festa da Solidariedade é um evento a nível nacional da 

qual faz parte a chama da solidariedade que consiste na passagem de archote por todos os concelhos.   

Em cada freguesia houve momentos solenes das entidades e de participação das escolas com cânticos 

e largada de balões. No final do percurso, celebrou-se uma eucaristia e terminou com um espectáculo 

solidário. 

A população vestiu-se de branco e acompanhou o percurso da Chama pelas 4 freguesias do concelho. 

Os utentes da nossa instituição dirigiram-se à praceta da Tabua onde os alunos da escola de 1º ciclo, 

a Tuna de Castanholas e o grupo da Lombada proporcionaram momentos musicais e cantaram o hino 

da solidariedade. Houve discurso das entidades, largada de balões e lanche para a comunidade. 
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II Corrida da Solidariedade para a Inclusão 

Descrição da atividade 

Dado o sucesso da I corrida / marcha da solidariedade no ano transato, a comissão organizadora 

da Casa do Voluntário organizou este ano a segunda edição em conjunto com a ADCF Garota do 

Calhau, a Cruz Vermelha e o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, e a Criamar. Contou com a 

participação da madrinha do evento Manuela Machado e no final da prova houve um 

Espectáculo com o artista José Cid e sua banda no cais 8 no Funchal. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e funcionários do 

CSPSSTT 

05-05-2017 Casa do Voluntário 

Dr.ª Guida Dinis 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Participar num evento a nível 

Regional; 

- Permitir às instituições ter 

visibilidade na sociedade. 

 

- Dar mais passo importante na realização de trabalhos e 

projetos entre as várias instituições de solidariedade social 

- Trabalhar em rede; 

- Partilha de experiências e de conhecimentos; 

- Colaboração entre instituições. 

Recursos 

Humanos: utentes e funcionários. 

Materiais: t-shirt da solidariedade. 

Refeições: lanche partilhado. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Avaliação 

A atividade teve muita adesão por parte das crianças e jovens do CAT e LIJ, participaram na 

corrida/marcha e no fim aproveitou-se o pôr-do-sol a saborear um gelado sundae à beira mar a 

oumúsicamusica do cais. Foi um fim de tarde diferente, as crianças e jovens manifestaram grande 

satisfação nesta fuga à rotina.  
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Voluntariado Juvenil “(RE)Nascer a brincar” 

Descrição da atividade 

O Programa Voluntariado Juvenil assume-se como um instrumento de grande importância ao nível 
do desenvolvimento pessoal, social e comunitário, através da partilha de conhecimentos, praticas, 
perspectivas e intervenções que se traduzem na aquisição de aptidões e competências cruciais na 
formação do jovem. O programa Voluntariado Juvenil, criado no Ano Internacional do Voluntariado 
em 2001, tem protagonizado uma linha estratégica de ação, visível nas entidades e jovens, 
tradutora da importância que esta pratica solidária em prol de causas comuns, representa no 
processo de transformação pessoal. 
Este programa é patrocinado dela Direção Regional de Juventude e Desporto, os jovens colocados 
recebem uma bolsa de compensação de 2€ por hora de efetiva ocupação, no máximo de 30h 
mensais. Os jovens têm também um seguro de acidentes pessoal garantido pela mesma entidade 
e um certificado de participação. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens a partir dos 14 anos do 
LIJ e da comunidade 

4 meses 
Julho a outubro 

Dr.ª Guida Dinis e 
DRJD 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a participação 

cívica dos jovens em ações de 

voluntariado de interesse 

social e comunitário.  

- Incentivar nos jovens o espírito de iniciativa e de solidariedade, 

no âmbito de projetos desenvolvidos por entidades publicas ou 

privadas sem fins lucrativos, que visem a melhoria das 

condições de vida da comunidade. 

Recursos 

Humanos: apoio das AAD. 

Materiais: t-shirt da DRJD. 

Logísticos: envio mensal da assiduidade para a DRJD. 

Avaliação 

Este já é o nosso terceiro projeto e a avaliação que fazemos deste ano é muito positiva tendo 
a instituição a pretensão de se candidatar novamente no próximo ano.  

Este projeto é benéfico para a instituição no sentido que apela ao voluntariado, integrando 
novos elementos na instituição e fomentando o espírito de solidariedade entre participantes e 
utentes. Abre ainda a possibilidade de integrar os jovens da comunidade, fomentando-lhes a 
proatividade, contribuindo com dinâmicas de enriquecimento tanto dos nossos utentes como dos 
nossos colaboradores.  

O projeto (Re)Nascer a brincar teve a duração de 4 meses, de 1 de julho a 31 outubro de 
2017, e contou com a participação de 5 jovens da comunidade. Fortalecer vínculos intergeracionais 
entre crianças, jovens e idosos, de modo a redescobrirem possibilidades de convívio, de trocas, de 
construção coletiva de conhecimentos foi o objectivo primordial deste projeto e sem dúvida foi 
alcançado.  

Realizaram várias atividades lúdicas com as crianças e os idosos como passeios 
intergeracionais, passagem de modelos, jogos tradicionais, campeonato de jogos de mesa, hora do 
conto, entre outras, com a orientação da Educadora de Infância e da Ajudante de Ocupação. 
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Batismo de Voo a Lisboa 

Descrição da atividade 

A ANA-Aeroportos de Portugal no âmbito da sua politica de responsabilidade social ofereceu no 

Natal de 2017 às crianças do Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito, um Batismo de Voo 

mais concretamente uma viagem a Lisboa com estadia de 2 dias com tudo incluído. 

Toda a atividade foi organizada em segredo para o impato nas crianças ser maior. 

Destinatários Data Responsável 

8 crianças do CAT e um jovem 

do LIJ. 

30/11 a 03/12 de 

2017 

Dr.ª Guida Dinis 

ANA Aeroportos 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Andar de avião e conhecer a 

cidade de Lisboa 

- Proporcionar momentos 

inesquecíveis 

- Proporcionar um batismo de voo 

 - Promover o conhecimento e entretenimento educativo 

através das visitas realizadas 

Recursos 

Humanos: acompanhantes ed. Florinda Pombo e Dr.ª Dina Silva 

Materiais: t-shirt da solidariedade. 

Refeições: lanche partilhado. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Avaliação 

 A viagem a Lisboa foi organizada pela Ana Aeroportos, com o intuito de proporcionar às crianças 

da valência de infância e juventude do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua 

um batismo de voo.  

As crianças foram recebidas no aeroporto da Madeira pelo Pai Natal e suas ajudantes duendes, 

que ofereceram uma grande prenda às crianças: uma viagem a Lisboa. O momento foi marcado 

por muita emoção e verdadeiro êxtase. Na ida para o avião, as crianças contaram com a presença 

do Pai Natal.   

Para a maioria das crianças envolvidas na atividade, foi a sua primeira vez a viajar de avião, sendo 

bem visível a felicidade sentida por cada criança, que viveu o momento de modo intenso. 

Chegados a Lisboa, é hora de passear! Os participantes na atividade ficaram alojados num hotel no 

centro de Lisboa, onde tiveram oportunidade de conhecer um pouco da cidade. 

Para além de passear no centro de Lisboa (Baixa, Chiado), as crianças visitaram o Oceanário de 

Lisboa, a Kidzania e andaram de metro.  

Antes de regressar, foi, ainda, proporcionado às crianças uma visita guiada ao aeroporto de Lisboa, 

incluindo o quartel dos bombeiros, sendo que as crianças puderam usufruir de um pequeno 

passeio, pelo aeroporto, no camião dos bombeiros. 

À chegada, era visível o cansaço, mas sobretudo a felicidade e satisfação com toda a experiência 

que vivenciaram.   
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4. VALÊNCIA SÉNIOR   

4.1 Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 

 

 

 

 

Snoezelen- Um mundo Mágico 

Descrição da atividade 

A sala snoezelen é um ambiente multissensorial que permite estimular os sentidos primários tais 

como o toque, o paladar, a visão, o som, o cheiro, sem  recorrer às capacidades intelectuais mas 

sim às capacidades sensoriais de cada participante. 

É um ambiente seguro e acolhedor que permite às crianças e adultos com dificuldades, deficiências 

ou outras limitações, possam usufruir da estimulação sensorial. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Todo o ano Dra. Nolene 

Dr. Vitor 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Incentivar as sensações e as 

respostas sensoriais através 

da estimulação dos diversos 

sentidos. 

-Proporcionar o acesso a uma abordagem “aberta”, versátil e 

flexível a cada participante; 

- Promover a estimulação táctil, visual e auditiva; proporcionar 

momentos de bem-estar e relaxamento. 

Recursos 

Humanos: o técnico responsável 

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

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

Snoezelen Fundação PT”) 

Logísticos: carrinha da instituição, e os gastos com o material extra levados pela técnica 

responsável (opcional) 

Avaliação 

Esta é uma atividade muito apreciada pelos utentes que participam. Os benefícios de relaxamento 

e bem estar são notórios. Os utentes mostram interesse em participar e alguns verbalizam que 

apreciaram a atividade. Tem-se revelado uma experiência muito positiva também pelo facto de 

poder ser direcionada a utentes com diferentes graus de dependência, sendo possível adaptar as 

sessões aos utentes com resultados muito interessantes do ponto de vista do bem estar, 

relaxamento e estimulação geral. 

http://educamais.com/sala-snoezelen/
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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 do CSPSSTT Todo o ano Dra. Nolene 

Dr. Vitor 

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 técnico responsável. 

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

diversas atividades de estimulação individual adaptadas a cada utente. 

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

Avaliação 

 As sessões de estimulação cognitiva não ocorreram com grande frequência por indisponibilidade 

da responsável. Estas sessões serão reajustadas ao grupo de utentes residentes atualmente e após 

avaliação dos mesmos serão preparadas atividades direcionadas às especificidades de cada um. A 

partir de Março de 2017. 
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Comemoração dos Aniversários 

Descrição da atividade 

Além de fazermos questão de assinalar todas as datas significativas que constam no calendário, 

não poderíamos deixar de assinalar os aniversários dos nossos utentes,  através de um pequeno 

convívio onde não falta o bolo de aniversário e os “parabéns a você”. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Todo o ano Ajudante de Ocupação  

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar e assinalar datas 

festivas; 

- Proporcionar aos utentes o 

desenvolvimento da 

autoestima. 

-Celebrar o dia de aniversário. 

- Promover o convívio com os familiares e pessoas significativas. 

Recursos 

Humanos: Técnicos e funcionários de serviço na instituição. 

Materiais: Velas e máquina fotográfica. 

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

Financeiros: Custo de 180 euros. 

Avaliação 

Esta atividade foi sempre bem recebida pelos nossos utentes, notando-se muita satisfação e 

alegria em cada um deles, mas em especial do aniversariante.  

Foram sempre momentos agradáveis para todos os aniversariantes, pois, muitas vezes 

conseguiu-se aproximar o utente da família. 

Ginástica 
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Descrição da atividade 

Esta atividade é realizada três vezes por semana. Os benefícios são vários nomeadamente: 

prevenção de doenças crónicas, melhoria cardiovascular, controlo da tensão arterial e do 

colesterol, prevenção de quedas, melhoria da flexibilidade, equilíbrio e elasticidade, da força e 

resistência, prevenção de dores, , controlo do peso e evita o envelhecimento prematuro. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT segunda, quinta 

e sábado 

Ajudante de Ocupação e Terapeuta 

Alejandra 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Promover as capacidades e 

habilidades motoras do idoso; 

-Desenvolver as capacidades 

motoras de modo a manter e 

estimular as capacidades 

físicas. 

- Desenvolver as capacidades físicas de modo a facilidade a 

mobilização e a motricidade; 

- Fomentar a consciência das capacidades funcionais. 

 

Recursos 

Humanos: As responsáveis. 

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

Financeiros: Não à 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. 

Passeio às origens 

Descrição da atividade 
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Esta atividade consiste em levar os idosos às suas origens, isto é, uma vez por semana 

rotativamente visitamos o local onde cada idoso nasceu, cresceu, criou raízes, isto é: os locais 

significativos que trazem memorias atingas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 4ªfeira Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Proporcionar momentos de 

lazer fora da instituição; 

- Permitir o convívio e o 

fortalecimento de laços 

afetivos 

 

-Proporcionar a oportunidade dos utentes visitarem os locais de 

origem que há muito não eram visitados 

- Propiciar a recordação de vivências e emoções fundamentais 

para o bem-estar dos utente 

 

Recursos 

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Refeições: Sumos, sandes e fruta. 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: 50€ para as refeições. 

Avaliação 

É com muita emoção e alegria que os idosos participam nestes passeios que lhes proporciona 

momentos de grande nostalgia, saudade e muitas lembranças  do passado .   

Ida às compras 

Descrição da atividade 
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De forma a promovermos a independência dos nossos utentes uma vez por mês vamos às 

compras com eles. É uma atividade simples de grande valor para eles uma vez que se sentem 

capazes e autónomos.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Mensalmente 

4ªfeira 

Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Proporcionar aos utentes 

experiências que favoreçam a 

sua vertente sócio afetiva; 

- Promover atividades que 

estimulem a autoestima e 

autoconfiança. 

- Promover a socialização; 

- Permitir que os utentes adquirem alguns bens a seu gosto. 

 

Recursos 

Humanos: Ajudante de Ocupação e motorista. 

Materiais: Máquina fotográfica. 

Logísticos: Transporte: Carrinha da Instituição. 

Financeiros: Os despendidos com a carrinha e o pessoal. 

Avaliação 

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

contribuir para que estes preservem a sua autonomia. 

Expressão Plástica 
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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 do CSPSSTT 3ªFeira e 4ºFeira Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Desenvolver e estimular a 

imaginação e a criatividade 

através da expressão plástica. 

- Desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a 

estimulação das capacidades cognitivas. 

Recursos 

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

revistas, linhas, lãs, agulhas entre outros). 

Humanos: Carmina de Jesus 

Financeiros: Prevê-se um gasto de 60€ em material 

Avaliação 

 Estes trabalhos são desenvolvidos pelos idosos que ainda tem alguma destreza para os trabalhos 

manuais. Os mesmos ao efetuar estes trabalhos sentem que ainda são uteis, fazendo com muito 

gosto, alegria e entusiasmo. 
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Eucaristia, Terço e Ensaios 

Descrição da atividade 

Faz parte da nossa cultura institucional mantermos os hábitos religiosos bastante presentes. 

Sendo assim, celebramos uma eucaristia todas as semanas (4ªfeira) na capela da instituição, e 

rezamos o terço, três vezes por semana. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Eucaristia 

terço ( três vezes 

por semana) ao 

longo do ano. 

Ajudante de Ocupação  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Contribui para o bem-estar 

dos idosos a nível espiritual. 

- Proporcionar aos idosos momentos de oração e reflexão.  

 

Recursos 

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

Humanos: Senhor Padre e Carmina de Jesus 

Financeiros: Não foram despendidos quaisquer valores com esta atividade 

Avaliação 

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

havendo assim uma grande manifestação de fé e devoção. Este é um dia esperado por todos com 

muito carinho, pois a oração e a reflexão espiritual é sentida como fundamental e como momento 

de manifestação de fé e de encontro com Deus. 

Jogos Seniores 

Descrição da atividade 
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É normal a promoção de atividades que visam não só a estimulação intelectual como também 

reviver memórias. Sendo assim a bisca, damas, Dómnino, cassino, são jogos que os idosos gostam 

de jogar. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Ao longo do ano 

sexta-feira 

Carmina de Jesus 

(Ajudante de Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Desenvolver e estimular a 

concentração, a memória e as 

capacidades de raciocínio. 

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

comunicar e discutir saudavelmente. 

 

Recursos 

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

adivinhas e provérbios; 

Humanos: Os responsáveis 

Financeiros: Não se preveem custos 

Avaliação 

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

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

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

capacidades e competências. Regra geral o resultado é muito positivo. 

Musica 

Descrição da atividade 

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

despiques, e a musica tradicional madeirense ao som da guitarra é uma das principais atividades.  
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Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Ao longo do ano 

sexta-feira 

Carmina de Jesus 

(Ajudante de Ocupação) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Desenvolver o ouvido 

musical, o sentido rítmico, o 

reconhecimento e reprodução 

de frases musicais. 

- Proporcionar aos idosos momentos de alegria. 

- Estimular a memória auditiva 

Recursos 

Materiais: Instrumentos musicais. 

Humanos: Carmina de Jesus. 

Financeiros: Não se preveem gastos com esta atividade. 

Avaliação 

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

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

juventude. 

Outdoor 

Descrição da atividade 
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A atividade consistia em reunir todos os funcionários das duas valências (infância e de idosos) 

para um passeio ao ar livre, com convívio saudável, acrescentando um tempo de aprendizagem e 

reflexão, isto é, com tempo de formação sobre desenvolvimento de competências pessoais. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSSTT Maio Dra. Nolene 

Dra. Joana 

Dr. Vitor 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover situações de lazer 

e de convívio que estimulem a 

socialização e a partilha; 

- Valorizar o património 

natural; 

- Preservar a  Natureza.. 

 

-Participar em atividades lúdicas; 

- Promover o convívio/socialização; 

- Promover o estreitamento dos laços sócio afetivos; 

- Estimular a consciência ambiental. 

 

Recursos 

         

Logísticos: Autocarro do CSSM ou Câmara Municipal da Ribeira Brava 

Materiais: roupa apropriada e maquina fotográfica; 

Refeição: Almoço e Lanche; 

Humanos: Funcionários e Motorista da instituição e Formador 

Financeiros: 25€. 

Avaliação 

O grupo todo participou nas atividades propostas, contudo alguns elementos do grupo não 

gostaram das tarefas, fazendo crítica ao facto de serem muito parecidas às atividades escolares, 

pois tinham de escrever e desenhar.  

A partilha surgiu, mas com alguma reserva no momento da formação, contudo, fora do momento 

de formação houve muita interação e partilha de comer e bebidas entre os funcionários que se 

demonstraram alegres e satisfeitos com o passeio e com o convívio.    

No que diz respeito à aprendizagem, apenas alguns elementos que estavam despertos para o tema, 

fizeram questão de dizer que aprenderam muito e que o momento de formação fez todo o sentido.  

Formações 

Descrição da atividade 
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Foram levadas a cabo várias formações, indo de encontro ás necessidades apresentadas pelos 

funcionários nomeadamente: gestão de stress, trabalho em equipa, resiliência; luto, gestão de 

conflitos 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSSTT Ao longo do ano 

 

Dr. Vítor Henriques (Psicólogo) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Dotar os funcionários de 

conhecimentos uteis para a 

sua vida profissional/pessoal 

 -Abordar temas sensíveis que carecem de reflexão; 

- Transmitir conhecimentos pertinentes para uma maior gestão 

emocional; 

- Maximizar os recursos de cada um; 

Recursos 

Materiais: Pc, projetor e algum material de apoio á apresentação. 

Humanos: O técnico. 

Financeiros: Não se preveem custos. 

Logísticos: Sala Polivalente. 

Avaliação 

 Através das formações foi possível passar alguns conhecimentos base aos colaboradores 

maximizando assim  as suas potencialidades e diminuir as suas frustrações laborais  (pessoais). 

COPSOQ 

Descrição da atividade 



Relatório de Atividades 2017 CSPSSTT 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROJETO ANUAL 

Dando continuidade ao projeto de 2016, em 2017 manteve-se a diretriz de juntar 

todos os colaboradores das diferentes valências, em quatro grandes equipas.  

O COPSOQ é um dos instrumentos internacionalmente reconhecidos para avaliação de riscos 

psicossociais nos contextos laborais. É um instrumento de avaliação desenvolvido para utilização 

em contextos organizacionais, visando a realização de intervenções consistentes no contexto 

laboral de cariz preventivo, tendo também como objetivo promover o desenvolvimento da 

investigação. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSSTT Ao longo do ano 

 

Dr. Vítor Henriques (Psicólogo) 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Avaliar a satisfação laboral - Perceber os níveis de satisfação laboral 

- Diminuir a insatisfação laboral; 

Aumentar a satisfação laboral; 

Recursos 

Materiais: o Teste COPSOQ, canetas e papel. 

Humanos: O técnico. 

Financeiros: Não se preveem gastos com esta atividade. 

Avaliação 

   O COPSOQ aborda várias dimensões do local de trabalho, nomeadamente as exigências do 

trabalho, organização e conteúdo do trabalho, relações interpessoais e liderança, trabalho e vida 

privada, valores no local de trabalho, comportamento ofensivo e saúde e bem-estar. Adesão dos 

funcionários foi muito boa, mostrando interesse e empenho ao longo do processo. 
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Conservamos as equipas que tinham sido constituídas aleatoriamente no ano 

transato, assim sendo, as equipas A, B, C e D ficaram responsáveis pelas atividades a 

desenvolver em cada trimestre. Posteriormente cada equipa elegeu os seus 

representantes, nas categorias de capitão e sub-capitão. Cada equipa teve autonomia no 

planeamento das atividades trimestrais.  

 O desafio constituiu-se essencialmente em permitir o desenvolvimento da 

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

criatividade e participação ativa de cada membro na sua equipa.  

Este projeto pretende também fomentar competências como o trabalho de equipa 

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

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

que terão de reunir e organizar as atividades para o trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EQUIPA A – Meses: Janeiro, Fevereiro e Março. 

 

Dia de Reis 

Descrição da atividade 
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Alguns colaboradores, devidamente trajados, foram cantar os reis no Lar e no CAT.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do CSPSSTT 06-01-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reviver as tradições; 

- Promover um momento de Animação 

Musical.  

- Fomentar a celebração da data festiva entre 

crianças, jovens, idosos e colaboradores; 

- Reviver cantigas tradicionais. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: instrumentos musicais, coroas e trajes alusivos ao tema.  

Avaliação 

A fim de reviver as tradições e de estimular o convívio, os colaboradores recriaram as personagens as 

personagens no dia festivo e andaram pelas valências de infância e sénior a cantar os reis. Foi notória 

a alegria dos idosos cantarolando e relembrando canções e batendo palmas. 

Constatamos que esta foi uma atividade muito apreciada pela população mais idosa e menos 

entusiástica pelos mais novos. 

Dia de Santo Amaro 

Descrição da atividade 

Ter um lanche diferente do dia-a-dia, com doçaria típica e animação musical. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 15-01-2017 Equipa A 
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Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a celebração do dia do Santo amaro 

entre crianças, jovens, idosos e colaboradores. 

- Reviver cantigas tradicionais;  

- Proporcionar momentos de distração. 

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Instrumentos musicais, roupas alusivas ao Santo Amaro. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: 20 €. 

Avaliação 

De modo a reviver e dinamizar a tradições, os colaboradores vestiram-se a rigor e visitaram as 

crianças, jovens e idosos. Foram cantadas músicas do Santo Amaro acompanhadas de vários 

instrumentos musicais com as suas “vassourinhas para varrer os armários”. Foi visível a surpresa e o 

encantamento de quem assistia. Para finalizar a actividade foi feito um lanche onde os colaboradores 

confraternizaram com as crianças, jovens e idosos e saborearam a doçaria típica desta época. 

Dia do Riso 

Descrição da atividade 

A actividade iniciou-se no turno da noite onde os colaboradores colocaram anedotas nos 

cacifos das funcionárias. 

Pretendia-se assim estimular uma noite divertida em que os funcionários partilhassem as 

suas anedotas e fomentar a boa disposição. 
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Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 18-01-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de descontracção e 

riso. 

- Estimular as emoções; 

- Partilha de momentos engraçados e facilitar 

o riso. 

Recursos 

Humanos: equipa A. 

Materiais: papel e caneta.  

Avaliação 

A Atividade foi muito bem recebida pelos colaboradores. 

Favoreceu uma noite muito bem passada onde os participantes puderam partilhar as suas 

anedotas e surgiram momentos de entusiasmo e boas gargalhadas. 

Dia de São Valentim 

Descrição da atividade 

Para comemorar o dia da amizade foi promovido um intercambio entre o CSPSSTT e o infantário “O 

Balão” onde as crianças e utentes da instituição visitaram este estabelecimento de ensino. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 14-02-2017 Equipa A 
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Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o correio da amizade; 

- Fomentar a intergeracionalidade. 

- Facilitar a troca de mensagens entre jovens 

e colaboradores da casa de acolhimento; 

- Promover a amizade e bem estar entre 

utentes da instituição e o infantário “O 

Balão”. 

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: feltro, fitas e cartolina. 

Logísticos: carrinha. 

Financeiros: 20€. 

Avaliação 

A atividade foi muito gratificante, as crianças e idosos foram surpreendidos pelo professor de música 

que dinamizou momentos de canto e encanto. Os idosos estavam encantados com as crianças 

interagindo com elas. 

De modo a deixarmos uma recordação da nossa visita, os utentes elaboraram uma pequena 

lembrança para as crianças do infantário, um pequeno coração sensorial em feltro. 

Também foi realizado o correio da amizade, onde colaboradores, crianças e idosos puderam trocar 

pequenas mensagens entre si. 

Baile de Carnaval 

Descrição da atividade 

O baile de carnaval foi um evento em que incentivamos os colaboradores e a comunidade em geral 

a usar disfarces de carnaval e que se divirtam num ambiente descontraído e que dancem ao som 

de boa música carnavalesca. 

Para aguçar a criatividade organizou-se um concurso para os três melhores disfarces. 

Destinatários Data Responsável 
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Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT e comunidade em 

geral 

28-02-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Organizar um Baile de 

Carnaval com animação, 

oferta de malassadas e 

concurso “Melhor Disfarce”. 

- Promover o convívio entre utentes e colaboradores; 

- Abrir as portas da instituição à comunidade; 

- Estimular a criatividade. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Cartolinas, fitas, e trajes de carnaval. 

Refeições: malassadas e outras doçarias. 

Logísticos: sala ampla e sistema de som. Apoio da casa do povo da tábua. 

Avaliação 

O Baile de Carnaval teve uma grande adesão por parte da valência de infância, seniores, 

colaboradores e amigos. Os colaboradores e alguns elementos da comunidade vestiram-se a rigor 

na casa do povo. Seguidamente realizaram um pequeno desfile da casa do povo até à casa de 

acolhimento. 

Houve espaço para dança com música carnavalesca, onde utentes, crianças e colaboradores 

surpreenderam com as suas danças e divertiram-se. 

Foram servidas malassadas, sumos e outras doçarias e guloseimas da época.  

No fim, procedeu-se ao concurso de disfarce onde foram contemplados os três melhores fatos. 

Dia da Mulher 

Descrição da atividade 

A comemoração do Dia Internacional da Mulher baseou-se num jantar num restaurante onde as 

mulheres eram as protagonistas com o propósito de festejar o seu dia. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradoras do CSPSSTT 08-03-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 
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- Celebrar o dia da Mulher. - Promover o convívio entre as colaboradoras do 

CSPSSTT. 

Recursos 

Humanos: Colaboradoras do CSPSSTT. 

Materiais: Cartolina. 

Refeições: jantar. 

Logísticos: restaurante. 

Avaliação 

O balanço desta atividade foi muito positivo, onde o convívio e a boa disposição foram uma 

constante. 

No fim do jantar as colaboradoras foram surpreendidas com uma mensagem motivacional. 

Caminhada – Levada da Lombada 

Descrição da atividade 

A actividade baseia-se numa caminhada com inicio na igreja da e termina no cabo da levada. 

No final do percurso foi servido o almoço – ementa regional - em que cada colaborador contribuiu com 

um pequeno valor. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do CSPSSTT 11-03-2017 Equipa A 
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Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Organizar uma caminhada; 

- Confraternizar num almoço fora do contexto 

laboral. 

-Promover o convívio entre utentes de 

colaboradores do CSPSSTT; 

- Fomentar hábitos saudáveis; 

- Conhecer a beleza natural da nossa ilha. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: almoço espetada. 

Financeiros: 100€. 

Avaliação 

Foi uma actividade em todos os participantes manifestaram o seu agrado. 

Num grupo maioritariamente de colaboradores, juntou-se um jovem do LIJ e uma idosa. 

A paisagem natural, os cheiros e a natureza foram contempladas por cada um na sua caminhada. 

O almoço convívio foi feito no cabo da levada onde houve um momentos de partilha e confraternização 

entre colaboradores e utentes. Ficou o desejo da realização de mais caminhadas. 

Eu e o Corpo 

Descrição da atividade 

Foi convidada uma professora de yoga para se deslocar á instituição a fim de proporcionar uma 

atividade diferente. Foi realizada uma aula de yoga, onde a dança e a meditação estiveram presente.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do CSPSSTT 17-03-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 
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- Realizar terapia através do Yoga, 

meditação e da dança.  

- Estimular a expressão corporal e as funções 

psicomotoras; 

- Desenvolver a criatividade e espontaneidade. 

Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: sistema de som. 

Logísticos: Sala Polivalente da Instituição. 

Avaliação 

Infelizmente esta actividade não contou com grande adesão dos colaboradores. 

Os participantes foram maioritariamente os utentes que revelaram o seu agrado por este misto de 

terapias. Solicitaram que esta actividade se repetisse. 

Dia do Pai 

Descrição da atividade 

Com o intuito de celebrar o dia do pai, foi realizado um levantamento prévio das ementas favoritas 
dos utentes que são pai. 
Neste dia estes pais foram surpreendidos com o seu prato predilecto. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes pais do CSPSSTT 19-03-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 



Relatório de Atividades 2017 CSPSSTT 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confecção de um almoço especial para os 

pais; 

- Comemorar o Dia do Pai. 

- Proporcionar aos pais uma refeição exclusiva. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: Almoço. 

Avaliação 

O feedback desta atividade foi muito bom por parte dos pais da nossa casa de acolhimento. 
Foi com muito agrado e vontade que se deliciaram com os sue pratos favoritos. 
Solicitaram que se repetisse esta actividade. 

Dia da Árvore 

Descrição da atividade 

A actividade consistiu num passeio intergeracional à Ponta do Pargo. 

O programa incluía a visita ao farol dessa freguesia, almoço convívio e jogos tradicionais. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 21-03-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Proporcionar aos participantes um 

passeio à Ponta do Pargo, 

-Promover o convívio entre valências de infância e sénior; 

- Conhecer a nossa ilha; 
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- Promover os laços intergeracionais. - Fomentar o contato com a natureza. 

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: cartas, domino e bolas. 

Refeições: Almoço. 

Logísticos: carrinha do CSPSSTT. 

Avaliação 

Os objectivos desta Atividades foram atingidos com grande sucesso nomeadamente na promoção dos 

laços intergeracionais. 

Durante a saída foi proporcionado a uma utente visitar a sua casa, situação que a deixou muito feliz e 

emocionada.  

As crianças e idosos estiveram a conviver e tiveram a oportunidade de conhecer o farol da Ponta do 

Pargo onde puderam deslumbrar-se com a beleza natural do local e almoçar numa área de piquenique 

em plena serra. 

Foram realizados jogos de mesa, de cartas e de dominó, onde colaboradores e utentes puderam 

competir de forma saudável. 

Todos os participantes divertiram-se referindo que foi uma Atividades muito engraçada e um dia muito 

bem passado. 

Caminhada - Ribeira da Tabua 

Descrição da atividade 

Esta atividade baseou-se na realização de um passeio convívio. O programa incluía uma caminhada 

onde os participantes puderam deslumbrar-se com a beleza natural absolutamente surpreendente 

e encantar-se com os damasqueiros e ameixieiras em flor. No final foi confeccionada e servida a 

espetada regional tipicamente madeirense. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

25-03-2017 Equipa A 
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7. EQUIPA C– Meses: Abril, Maio e Junho. 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Organizar uma caminhada; 

- Confraternizar num almoço 

fora do contexto laboral. 

-Promover o convívio entre utentes de colaboradores do 

CSPSSTT; 

- Fomentar hábitos saudáveis; 

- Conhecer a beleza natural da nossa ilha. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: almoço espetada. 

Avaliação 

Infelizmente esta actividade não contou com grande adesão dos colaboradores. 

No entanto, quem participou manifestaram o seu agrado e o seu feedback foi muito positivo. 

O almoço convívio foi feito na Ribeira da Tabua onde os participantes partilharam momentos de 

confraternização e boa disposição. 

O grupo revelou o desejo da realização de mais caminhadas deste género. 

Balamento 

Descrição da atividade 

A atividade previa uma inscrição a pares, para jogarem ao jogo regional do Balamento sendo que 

quem perdia oferecia um saco de amêndoas a quem ganhava.   

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

De 01-04-2017    

a 16-04-2018 

Equipa C 
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Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Organizar uma atividade 

acessível a todos os 

colaboradores;                    

- Fomentar os hábitos 

regionais. 

-Promover o convívio entre  os colaboradores do CSPSSTT. 

 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT  

Avaliação 

Foram vários os colaboradores que se inscreveram, participando no jogo do Balamento. Na folha 

de inscrição anotaram, diariamente, quem ganhava o desafio, sendo que no fim o que colaborador 

que perdeu ofereceu ao vencedor uma caixinha de amêndoas de Páscoa. Os colaboradores que se 

inscreveram mostraram satisfação e alegria por participar. Os que não se inscreveram no jogo, 

também participaram de alguma maneira, ajudando alguns jogadores a ganhar o desafio contra os 

seus pares, mostrando espírito de camaradagem e coesão de equipa. 

Dia Mundial da Atividade fisica 

Descrição da atividade 

Atividades físicas organizadas pela fisioterapeuta da instituição, havendo um momento de 

ginástica para os utentes (idosos com crianças e jovens) e colaboradores. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

06-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar utentes e 

colaboradores do CSPSSTT 

- Perceber que pequenos hábitos podem ter muito influencia na 

saúde; 
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para a importância de hábitos 

saudáveis; 

- Promover o bem estar físico e psicológico; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT 

Materiais: Espaço para a sessão e algum material de ginástica existente na instituição;  

Avaliação 

Os idosos, jovens, crianças e colaboradores mostraram satisfação e interesse em participar, mas 

onde se verificou uma maior adesão foi junto dos utentes sendo que os colaboradores tiver menor 

participação, dada a exigências do horário de serviço, mas os que participaram mostraram muito 

agrado e dinamismo na atividade.  

Dia Mundial da Saúde 

Descrição da atividade 

A enfermeira e fisioterapeuta da instituição, que faziam parte da Equipa C, organizaram uma sessão 

de sensibilização sobre a postura corporal, para os colaboradores do CSPSST da Tabua, informando 

sobre como prevenir lesões posturais, exemplificando com exercícios de relaxamento, essenciais 

para a saúde física e mental dos trabalhadores desta casa.  

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 07-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 
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-Promover boas práticas de 

postura; 

-Sensibilizar os colaboradores 

do CSPSSTT para a 

importância do exercício físico 

- Exercitar exercícios de relaxamento; 

- Saber como prevenir lesões posturais. 

  

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Espaço para a sessão e algum material de ginástica existente na instituição. 

Avaliação 

Houve uma adesão significativa, com elementos de todos os sectores (serviços gerais, lavandaria, 

ação direta, motorista, secretaria e técnicos) onde todos mostraram um grande interesse pela 

formação teórica e prática, participando ativamente. 

Passeio Intergeracional 

Descrição da atividade 

Um passeio que previa juntar as duas gerações de utentes, idosos e crianças, num passeio com 

atividades dinâmicas e uma refeição comum. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

11-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Passeio intergeracional para 

fomentar a criação de laços 

entre crianças e idosos; 

- Promover o espirito de união e entre ajuda num espaço e 

contexto diferente; 

- Proporcionar um dia de convívio e diversão; 
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Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Adereços para realizar as refeições, material didático (jogos). 

Refeições: Almoço e lanche. 

Logísticos: Autocarro requisitado á segurança social. 

Avaliação 

As crianças, jovens e idosos que participaram neste passeio com piquenique e jogos tradicionais, 

mostraram grande satisfação por passar momentos todos juntos num ambiente diferente, no meio 

da natureza e animais. Referiram que apesar do clima não ter sido o melhor, a diversão e 

companheirismo foi muito proveitoso.    

Dia do Beijo 

Descrição da atividade 

A equipa C distribuiu um miminho (colar de lã com uns lábios em cartolina) por todos os 

colaboradores, crianças e idosos do CSPSST da Tabua, deixando assinalado assim o dia do beijo 

com uma mensagem de carinho.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

13-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar os laços de 

amizade. 

- Promover os laços de camaradagem;                                               

- Incentivar o bom espírito de equipa. 
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Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: lã, cartolina, lápis de cor. 

Financiamento: 10 euros. 

Avaliação 

As crianças, jovens e idosos que participaram neste passeio com piquenique e jogos tradicionais, 

mostraram grande satisfação por passar momentos todos juntos num ambiente diferente, no meio 

da natureza e animais. Referiram que apesar do clima não ter sido o melhor, a diversão e 

companheirismo foi muito proveitoso.    

Dia de Pascoa  

Descrição da atividade 

A equipa C organizou o lanche intergeracional de Páscoa, juntando as duas gerações residentes na 

instituição, à volta da mesa na sala de refeições comum, promovendo antes um jogo de caça ao 

ovo escondido no jardim do Lar.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

16-04-2017 Equipa c 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a comemoração 

das épocas festivas; 

- Promover o relembrar de memórias e a partilha; 

- Promover a celebração da época festiva entre os utentes, jovens 

e colaboradores do CSPSSTT; 

- Proporcionar o convívio e a partilha intergeracional.  
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Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: Doçaria alusiva à época. 

Materiais: material para trabalhos manuais (preferencialmente material reciclado). 

Financeiros: 100 euros. 

Avaliação 

Foi visível a satisfação das crianças, jovens e idosos no convívio e ao receberem um cestinho com 

amêndoas, mas ainda mais no momento da busca do ovo de chocolate escondido no jardim, onde 

as crianças ajudaram os idosos com mobilidade reduzida a encontrarem o seu ovo de chocolate, 

partilhando no fim uns com os outros os seus doces e sorrisos. 

Dia do Livro 

Descrição da atividade 

A atividade consiste numa animação, denominada “Hora do Conto” com Festinhas & Companhia, 

onde são apresentados às duas gerações residentes (crianças e idosos) três livros e são realizadas 

atividades sobre os temas, incluindo depois pinturas faciais.  

Incluiu ainda tempo para desfrutarem de insufláveis e modelagem de balões.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

21-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Promover o gosto pela 

leitura; 

-Promover a intergeracionalidade; 

-Proporcionar um dia de diversão aos utentes do CSPSSTT; 

Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 
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Materiais: livros de contos, pinturas faciais, insufláveis. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: sala de estar do 1ºandar, e espaço livre da instituição. 

Avaliação 

As crianças e jovens desfrutaram muito desta atividade, sendo participativos e animados. Os idosos 

por seu lado gostaram da atividade mas consideraram mais direccionada para as crianças, mesmo 

na Hora do Conto, sentiram que algumas das histórias eram infantis, mas gostaram e assistiram 

até ao fim.  

Dia da Liberdade 

Descrição da atividade 

Visita ao Museu Story Center, com crianças, jovens e idosos, para conhecer mais sobre a história 

da nossa ilha e passarem um resto de tarde em convívio num lanche oferecido pelo museu. No dia 

25 de Abril, crianças e idosos, juntam-se para realizarem um cartaz alusivo ao tema da Revolução 

de Abril e seu significado, havendo transmissão de saber da geração mais velha para a mais nova.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

24-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o encontro 

intergeracional entre crianças 

e idosos; 

- Proporcionar momentos de partilha entre utentes e 

colaboradores do CSPSSTT; 

-Dar a conhecer a história da Madeira; 
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- Comemorar o dia da 

Liberdade. 

- Momentos de convívio. 

 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: Transporte. 

Avaliação 

Os participantes apreciaram muito a visita interativa ao Museu Story Center, mostrando-se 

participativos e satisfeitos com o que viram. Revelaram também alegria no convívio realizado no 

terraço do museu, à volta de um lanche oferecido pelos responsáveis do museu.  

Dia da Amizade 

Descrição da atividade 

Promover um momento de descontração e convívio entre os colaboradores da instituição, 

fortalecendo os laços entre os mesmos, ajudando a repor energia positiva, num fim de tarde 

relaxante, com o pôr-do-sol no Paúl do Mar.   

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 28-04-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comtemplar a beleza da 

Natureza; 

- Promover o convívio e o fortalecimento de laços entre os 

vários colaboradores; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT 

Avaliação 
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Houve pouca adesão a esta atividade para funcionários, porém as que compareceram ostentaram 

muita satisfação e união, mostrando que estavam a desfrutar realmente do momento informal e 

relaxante, apreciando a energia positiva e a diversão que se instalou. 

Jogo do Amigo Secreto 

Descrição da atividade 

Os colaboradores que querem jogar inscrevem-se e depois tiram um papelinho de um saco com 

um nome, que será o seu amigo secreto, a quem devem deixar mensagens ao longo do mês para 

o cativarem. No fim do mês há um lanche na instituição com todos os participantes onde devem 

ser revelados os amigos secretos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

Durante o mês 

de Maio 

Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dinamizar a instituição -Promover a criação de laços; 

-Envolver toda a instituição; 

-Convívio e espirito de equipa; 

Recursos 
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Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Diversos matériais de escritório (papel, lápis, cartolina etc). 

Refeições: Lanche. 

Financeiros: 10€. 

Avaliação 

Nesta atividade houve muitos colaboradores a participar, com uma adesão muito significativa e 

uma participação envolvente e motivante, que gerou uma ligação positiva entre os pares de amigos 

secretos, promovendo a relação mais próxima entre colaboradores de diferentes sectores das duas 

valências, sendo também revelada muita criatividade e empenho.  

O lanche foi um momento alegre e de união, onde algumas colaboradoras ofereceram mais mimos 

ao seu amigo secreto, havendo ainda a entrega de uma pequena prenda (íman com frase de 

agradecimento) da Equipa C a todos os colaboradores que participaram neste jogo. 

Festa da Flor 

Descrição da atividade 

Crianças e idosos vão ao Muro da Esperança colocar uma flor e ver as ruas da cidade do Funchal 

como estavam enfeitadas para a festa da Flor.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

04-05-2017 Equipa A 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover as tradições da 

Ilha da Madeira; 

- Promover a intergeracionalidade; 

- Fomentar a partilha; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Logísticos: Transporte. 

Avaliação 

Os participantes gostaram da atividade, manifestando vontade de prolongar o tempo de passeio 

e convívio.  
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Dia da Mãe 

Descrição da atividade 

Oferta, pela Equipa C, de uma flor feita em feltro com um bombom para todas as colaboradoras 

que são mães e realização de um lanche para as idosas que são mães, com uma mensagem na fatia 

de bolo e ainda oferta de um leque feito com material reciclado. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

07-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Valorizar e mimar as mães 

que vivem e trabalham nesta 

“casa”. 

- Tornar o dia das mães mais especial; 

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

agradecendo o seu papel na sociedade. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Feltro, bombons, papel, lápis, diverso material reciclado. 

Refeições: Lanche. 

Financeiros: 50 euros 
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Avaliação 

As mães (idosas e colaboradoras) agradeceram o gesto e mimo, mostrando agrado pelo mesmo.  

Concurso “Quem Sabe, Sabe” 

Descrição da atividade 

Jogo com perguntas de cultura geral para as duas gerações residentes (crianças/jovens e idosos) e 

ainda colaboradores. Estes juntam-se em equipas com elementos das diferentes idades e o que 

responder a mais perguntas certas ganha um prémio simbólico, assim como as restantes equipas 

recebem uma oferta de participação (doces).  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

09-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o dinamismo 

institucional; 

-Realçar a importância da 

cultura geral entre os mais 

jovens. 

-Promover a intergeracionalidade. 

 

Recursos 
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Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Computador e projetor. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: Sala polivalente. 

Avaliação 

Participaram muitas crianças e idosos e alguns colaboradores, num total de 4 equipas, mostrando-

se muito dinâmicos e motivados para ganhar, havendo uma boa interajuda entre as duas gerações, 

uma vez que algumas questões eram mais fáceis para os idosos e outras mais direcionadas aos 

mais novos.  

Dia da Família 

Descrição da atividade 

Teatro sobre o tema da Família e lanche convívio para as famílias dos idosos e das crianças/jovens 

acolhidos. As famílias são convidadas a comparecer e a lanchar com os seus familiares, tirando no 

fim uma foto em família junto das letras que dizem DIA DA FAMÍLIA. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes, colaboradores e 

familiares do CSPSSTT 

14-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Dar significado a uma data 

fundamental para a 

instituição; 

- Fomentar os laços familiares entre as famílias e os utentes; 

- Plantar sorrisos; 

Recursos 

Humanos: Utentes, colaboradores e familiares do CSPSSTT. 

Materiais: Algum material didático (lápis, papel, materiais reciclados). 
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Refeições: lanche. 

Logísticos: Sala Polivalente.  

Financeiros: 80 euros. 

Avaliação 

As famílias dos idosos aderiram e compareceram de forma significativa e no caso dos jovens 

algumas compareceram e as que não tiveram a visita da sua família biológica, acabou festejando a 

dada com as funcionárias e colegas de Lar, a quem disseram que consideravam ser a sua família. O 

teatro correu bem e foi alvo de algumas reflexões e o lanche foi pacifico e facilitou os laços 

familiares.  
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Dia do Relaxamento 

Descrição da atividade 

Aula de Yoga para crianças, jovens e colaboradores que queiram participar, com uma professora 

convidada.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

19-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Dar a conhecer o conceito do 

yoga; 

- Relaxamento; 

-Fomentar o gosto por atividades físicas. 

Recursos 

Humanos: Professora de yoga. 

Materiais: colchões de ginástica. 

Logísticos: Sala Polivalente. 

Avaliação 

A participação foi significativa, sendo que os jovens e adultos mostraram satisfação com a 

atividade, revelando vontade de voltar a repetir.   

Jantar Temático – Jantar do Chapéu 
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Dia do Abraço 

Descrição da atividade 

Distribuição de 5 cartões com fio para colocar ao pescoço, com frases sobre o abraço. Quem está 

com o cartão ao pescoço dá abraços a outra pessoa e passa o cartão para o pescoço do outro, 

repetindo sempre o mesmo, criando uma corrente de abraços entre colaboradores e utentes desta 

casa.   

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

22-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Dinamizar a instituição; 

- Criar laços de amizade;  

- Fomentar os laços de amizade entre utentes e colaboradores 

do CSPSSTT; 

Recursos 

Humanos:  Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: cartões, fio, papel, lápis. 

Financeiros: 5€ 

Avaliação 

Todas os colaboradores, jovens e idosos que tiveram o privilégio de ter o cartão ao pescoço leram 

a frase (ex.: Hoje já recebeu um abraço? Ofereça também o seu a outra pessoa!”) e participaram 

abraçando outra pessoa e passando o colar a essa pessoa, passando por muitas pessoas da 

instituição, reforçando os laços e a união entre todos.  

Descrição da atividade 

Jantar do Chapéu só para os colaboradores da instituição, onde cada um teria de levar um chapéu 

original para o jantar e no fim são premiados os 3 mais originais, tendo como júri os funcionários 

do restaurante que avaliavam de acordo com o seu gosto. O objetivo era divertir e unir os 

colaboradores, com um jogo, onde não havia sentimento de competição.  

Destinatários Data Responsável 

colaboradores do CSPSSTT 26-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Convívio entre funcionários - Criar laços de amizade entre os  colaboradores do CSPSSTT 

-Fomentar o bom espirito de equipa 

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: cada colaborador pagou o seu jantar. 

Logísticos: cada colaborador foi de transporte próprio. 

Materiais: prémios para os três chapéus mais originais.  

Financeiros: 10€ . 

Avaliação 

A adesão foi muito significativa, participando vários colaboradores que interagiram de forma muito 

alegre e espontânea, dançando ao som da música ao vivo e com a entrega de prémios do chapéu 

mais original. O feedback foi muito positivo. 
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Dia Internacional do Brincar 

Descrição da atividade 

Jogos espalhados pelos corredores do lar, para fazer lembrar a infância e a importância de brincar, 

seja lá qual for a idade. Inclui o jogo da macaca colado no chão, o jogo do Quantos-queres, jogo do 

galo colado nas portas dos corredores, entre outros, para fazer colaboradores, utentes e visitas 

pararem e brincarem uns minutos, ajudando a descontrair um pouco. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

28-05-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Reaprender a brincar com os 

jogos tradicionais; 

- Dinamizar a instituição; 

- Fazer sorrisos; 

- Fomentar a boa disposição; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: material didático usado para a construção dos jogos (fita cola, cartolinas, lápis,                     

entre outros). 

Logísticos: Toda a Instituição. 

Financeiros: 10€. 

Avaliação 

As crianças e jovens foram as que mais usufruíram desta atividade, sendo alguns colaboradores 

jogaram também ao jogo da macaca.  
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Jogo do Puzzle 

Descrição da atividade 

O jogo baseia-se na distribuição de uma peça de puzzle (80cm x 80cm) a cada colaborador da casa, 

onde estes deviam desenhar a sua mão e enfeitá-la ao seu gosto, deixando uma mensagem. Em 

cada peça tinha uma letra e cada colaborador tinha a tarefa de encontrar o seu lugar no puzzle.  

Juntando todas as letras, surgia uma frase, que seria então lida por todos: “JUNTOS SOMOS UMA 

FAMÍLIA E ESTAS SÃO AS MÃOS QUE COLABORAM NESTA CASA DIA E NOITE!” só com a colaboração 

e união de todos é possível descobrir a frase escondida, sendo esta a mensagem principal. 

Além destas peças do puzzle, há ainda umas mãos recortadas em cartolina que são distribuídas 

pelos colaboradores temporários desta casa (voluntários, PODs, etc.) que após decorá-las e 

escrever uma mensagem nela devem colar na moldura do quadro gigante do puzzle, como se 

estivessem a ajudar a unir a equipa da casa toda. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT Mês de Junho Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dinamizar a instituição. - Fomentar o espirito de união; 

- Apelar á criatividade de cada um 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT 

Materiais: Papel cenário, fita cola, lápis de cor, cartolina, material decorativo, madeira. 

Logísticos: Toda a instituição. 

Financeiros: 25€.  

Avaliação 

Dos 64 colaboradores, apenas 2 não quiseram participar nesta atividade, havendo assim uma 

adesão em grande escala, surgindo trabalhos lindíssimos, com imensa criatividade e mensagens 

muito positivas e que apelavam à união e bom ambiente entre a equipa global. Dos 14 

colaboradores temporários que estavam nessa altura a trabalhar na instituição, todos participaram 

e fizeram trabalhos muito interessantes, com muita originalidade, obtendo-se um balanço geral 

muito positivo, ficando expondo o trabalho final de toda a casa.  

Dia da Criança 
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Descrição da atividade 

Momentos de diversão com pinturas faciais e corporais, mais jogos divertidos, com palhaços e 

animais domésticos para as crianças, jovens e idosos conviverem todos juntos. O lanche servido no 

espaço Polivalente, onde a diversão decorria.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

1-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar uma data 

importante;  

- Mimar as nossas crianças. 

- Promover momentos de convívio alegre e divertido entre 

utentes e colaboradores no Lar; 

- Estabelecer proximidade entre utentes e colaboradores 

através da partilha de momentos/recordações felizes das suas 

infâncias. 

 

Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: pinturas faciais, jogos didáticos. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: Sala Polivalente. 

Financeiros: Sem custos. 

Avaliação 

As crianças e jovens adoraram a tarde bem passada junto com os idosos e com as diversas 

diversões. Participaram em tudo e mostraram-se muito satisfeitos. Os idosos também estavam 

bem-dispostos e participaram no que conseguiam.  
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Dia do Ambiente 

Descrição da atividade 

Realização de um caminho com diferentes elementos da natureza para os utentes e colaboradores 

passarem por cima descalços e de olhos vendados, para saborearem o contato com a natureza de 

forma mais direta, imitando um “Caminho de Pés Descalços” como temos nos Prazeres (Calheta). 

 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

5-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar os utentes e 

colaboradores para as 

questões importantes do 

ambiente, poupança de água, 

eletricidade, reciclagem, etc. 

- Informar através de cartazes e panfletos os utentes e 

colaboradores sobre regras de boas práticas para cuidar do 

ambiente; 

- Levar os colaboradores a se envolverem com a causa de 

proteção ambiental e a assumir comportamentos responsáveis 

como; a separação do lixo, a poupança dos recursos como a água 

e eletricidade. 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa C. 

Materiais: pedras, folhas, areia, água e outros elementos da natureza. 

Logísticos: espaço exterior da instituição. 

Financeiros: Sem custos. 

Avaliação 

As crianças, idosos e colaboradores aderiram muito bem a esta atividade, participando alguns mais 

do que uma vez, repetindo a experiência. Mostraram interesse em sentir a natureza de uma forma 

diferente, num dia normal. 

Festa da Santíssima Trindade- Tapete de Flores 

Descrição da atividade 
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A equipa convidou outros colaboradores e utentes que quisessem participar na realização do 

tapete de flores, na estrada em frente ao Lar da Tabua, para a festa da SS. Trindade, que estava a 

acontecer nesse fim-de-semana.   

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

11-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Participar na Festa da 

Santíssima Trindade da Tabua 

- Manter as tradições; 

- Promover a participação dos colaboradores, idosos e crianças 

num atividade da paróquia. 

Recursos 

 Humanos: elementos da Equipa C. 

Logísticos: Recolha das flores e verdura ao longo dos caminhos e na instituição; desfolha nos 

espaços da instituição e o enfeitar do percurso delimitado ao sítio da praia. 

Financeiros: Sem custos. 

Avaliação 

A maioria dos colaboradores que participou nesta atividade eram da equipa C, porém alguns outros 

elementos se juntaram e colaboraram de forma ativa e satisfeita. O resultado final estava 

visivelmente bonito e do agrado de todos.  

 Festival do Atlântico 

Descrição da atividade 
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Ida ao Funchal, com crianças e idosos, para ver o fogo de artifício do festival do Atlântico.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

17-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar o convívio e boa 

relação entre utentes e entre 

colaboradores. 

- Proporcionar uma atividade diferente aos utentes, incluindo-os 

nas comemorações regionais e culturais do seu distrito; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Não houve. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: Transporte da instituição. 

Financeiros: 10€. 

Avaliação 

As crianças apreciaram muito o festival, o fogo e a música e o lanche, falando da experiência a 

outros colegas e funcionários que não foram. 

Almoço de São João e Marchas 

Descrição da atividade 
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A equipa C preparou e ensaiou uma marcha de São João com os seus elementos, os jovens e alguns 

idosos e apresentou-a no almoço deste dia, no jardim do Lar, para os restantes utentes, 

colaboradores e elementos da direção. Convidaram ainda uma colaboradora que é cantora a 

participar e a cantar com o seu colega pianista, para os convidados que almoçavam nesse dia. 

 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

24-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar os Santos 

Populares. 

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

entre os utentes, colaboradores e grupo convidado para as 

marchas. 

 

Recursos 

Humanos: Elementos da equipa C 

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

Refeições: Almoço de S. João 

Logísticos: Transporte para o grupo convidado e espaço exterior para o almoço e marchas 

Financeiros: 30 euros 

Avaliação 

A apresentação da marcha correu muito bem e todos gostaram de assistir, dando os parabéns à 

equipa pela organização e pela animação. Muitos aproveitaram para dançar e cantar, sendo um 

momento alegre e de descontração entre colegas e as duas gerações  de residentes. 

Festa  de São Pedro- Ribeira Brava 

Descrição da atividade 

A equipa C preparou e ensaiou uma marcha de São João com os seus elementos, os jovens e alguns 

idosos e apresentou-a no almoço deste dia, no jardim do Lar, para os restantes utentes, 
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colaboradores e elementos da direção. Convidaram ainda uma colaboradora que é cantora a 

participar e a cantar com o seu colega pianista, para os convidados que almoçavam nesse dia. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

26-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar as marchas de 

São Pedro 

- Promover o convívio 

- Criar lanços entre colaboradores e utentes; 

- Participar nos costume culturais locais e promover a inclusão 

social dos jovens acolhidos. 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa C. 

Materiais: não foram necessários. 

Refeições: sem necessidade. 

Logísticos: transporte da instituição. 

Avaliação 

Alguns jovens foram com elementos da equipa C à festa de São Pedro na Ribeira Brava, referindo 

que estava animado e que foi um prazer participar nas festividades locais e conhecer melhor a 

cultura e costumas da sua atual zona de residência.  

Nós somos parte do puzzle 

Descrição da atividade 
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8. EQUIPA D – Meses: Julho, Agosto e Setembro. 

Para finalizar o mês da união e do jogo do puzzle, foi organizado um lanche para os colaboradores, 

onde todos receberam um chaveiro com uma peça pequena de puzzle, onde dizia: “Eu faço parte 

deste puzzle! Unidos fazemos sentido!” em forma de agradecimento por terem participado no 

jogo do puzzle e celebrar a união da grande equipa.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

30-06-2017 Equipa C 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-União -Criar laços entre os colaboradores 

- Fomentar a partilha 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa C. 

Materiais: Folhas eva, argolas de chaveiros, tesoura, marcadores, folhas, impressora, PC. 

Refeições: Lanche.  

Logísticos: Sala polivalente da instituição. 

Financeiros: 25€. 

Avaliação 

O lanche correu muito bem, com alguns colaboradores, embora não muitos, pois estavam em 

serviço ou de folga, contudo mais tarde todos receberam o seu chaveiro e agradeceram o gesto, 

dando uso ao mesmo.  

Ida à Praia 

Descrição da atividade 
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Um dia passado na praia para confraternizar e para estreitar laços de companheirismo, aliado ás 

gargalhadas e às brincadeiras das crianças. 

O Almoço e o lanche foram no local 

Destinatários Data Responsável 

Utentes, crianças a partir dos 

6 anos e colaboradores do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

15-08-2017 Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de 

lazer e de convívio que 

estimulam a socialização 

intergeracional 

- Fomentar o gosto pelo mar e pelas atividades exteriores; 

- Desenvolver o convívio e a socialização 

Recursos 

 Humanos: Elementos da Equipa D 

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

maquina fotográfica. 

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

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

Logísticos: Carrinha, carro da instituição e carros particulares. 

Financeiros: 60 euros (alimentação e transporte). 

 

Avaliação 

Foi uma atividade com bastante adesão na qual os colaboradores da instituição aderiram tendo 

levado inclusive os seus familiares. Foi um dia divertido, cheio de brincadeira no qual miúdos e 

graúdos brincaram descontraidamente.  

Festa do Senhor 

Descrição da atividade 
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A equipa convidou outros colaboradores e utentes que quisessem participar na realização do 

tapete de flores, na estrada em frente ao Lar da Tabua, para a festa da SS. Trindade, que estava a 

acontecer nesse fim-de-semana.   

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

11-06-2017 Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Participar na Festa da 

Santíssima Trindade da Tabua. 

- Manter as tradições; 

- Promover a participação dos colaboradores, idosos e crianças 

num atividade da paróquia. 

Recursos 

 Humanos: elementos da Equipa D. 

Logísticos: Recolha das flores e verdura ao longo dos caminhos e na instituição; desfolha nos 

espaços da instituição e o enfeitar do percurso delimitado ao sítio da praia. 

Financeiros: Sem custos. 

Avaliação 

A maioria dos colaboradores que participou nesta atividade eram da equipa D, porém alguns 

outros elementos se juntaram e colaboraram de forma ativa e satisfeita. O resultado final estava 

visivelmente bonito e do agrado de todos.  
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Dia dos Avós 

Descrição da atividade 

A atividade iniciou-se com a Missa e contou com a participação das crianças que estavam em casa 

e os utentes da Valência Sénior. Na parte da tarde decorou-se o refeitório com arranjos florais e 

elementos decorativos elaborados pela equipa. O Bolo foi decorado e montado com a ajuda dos 

responsáveis. Da parte da tarde realizou-se um lanche convívio intergeracional. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes, crianças e jovens do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

26 de Julho Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover momentos de 

lazer e de convívio que 

estimulam a socialização 

intergeracional 

- Desenvolver as competências de socialização e convívio 

- Proporcionar o estreitamento de laços socio afetivos 

- Comemorar o dia dos avós 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa D responsáveis pela atividade. 

Materiais: Tecidos, elementos decorativos, papel crepe. 

Refeições: Bolo, sumo e aperitivos. 

Financeiros:  40 euros  

Avaliação 

 A atividade foi muito bem conseguida. Houve adesão por parte de todos e sentiu-se que tanto 

pela parte da equipa organizadora como da parte de todos os que participaram foi visível o 

verdadeiro sentido de entrega e partilha esperado neste dia. 

Jogos de Verão  

Descrição da atividade 
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Esta atividade contou com uma participação intergeracional e foi dividida em dois momentos, com 

atividades no interior e exterior da instituição. Na sala da Valência Sénior decorreram os jogos de 

tabuleiro. No exterior decorreram  os jogos tradicionais e atividades mais dinâmicas e que 

envolviam atividade física.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

9 de setembro Equipa D 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover os laços 

Intergeracionais; 

- Promover o espirito de 

competição saudável. 

- Promover a partilha e a troca de saberes 

- Ocupar os tempos livros dos utentes; 

- Promover o respeito pelas regras de jogo e participação em 

grupo. 

Recursos 

Humanos: Equipa D. 

Materiais: Máquina fotográfica; mesas, cadeiras, cordas, tubos, bolas, jogos de tabuleiro, 

prémios e jogos. 

Refeições: Lanche (bolo, sumo e bolachas). 

Logísticos: Constituição das Equipas mistas (crianças, idosos e colaboradores). 

 Avaliação 

A atividade decorreu adentro do esperado, com a participação e o envolvimento de todos. Os 

objetivos foram atingidos tendo se verificado muitos momentos de partilha, entreajuda e convívio 

intergeracional. 

Passeio intergeracional 

Descrição da atividade 
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Foi realizado um passeio intergeracional no qual coabitaram crianças, jovens e idosos. Visita-mos 
vários pontos turístico da madeira nomeadamente o Cristo Rei e findamos o passeio na Pena de 
Agua, onde se almoçou e lanchou. Aproveitamos ainda as excelentes condições lúdicas que o local 
para vários jogos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 
Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

Verão Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover os laços 

Intergeracionais; 

- Promover o convívio. 

- Promover a partilha e a troca de saberes. 

- Ocupar os tempos livros dos utentes; 

 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa D responsáveis pela atividade. 

Refeições: Almoço e Lanche. 

Financeiros: 40 euros  

Logísticos: Transporte da Segurança Social do Funchal 

Avaliação 

A atividade foi muito bem conseguida. Houve envolvência por parte de todos e sentiu-se que tanto 
pela parte da equipa organizadora como da parte de todos os que participaram foi visível o 
verdadeiro sentido de entrega e partilha esperado neste dia. 

Levada 

Descrição da atividade 

De forma a mantermos as tradições regionais e ao mesmo tempo comtemplar as maravilhosas 

vistas que a ilha da madeira tem, foi realizada a levada dos cedros. 
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Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

8 Julho Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Estimular as actividades ao ar 

livre;  

- Estimular o gosto pelo lazer 

-Favorecer o conhecimento de diversas zonas da Madeira; 

-Promover o contato entre gerações. 

 

Recursos 

  Humanos: Equipa D e motorista; 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica; 

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

Logísticos: Carrinha da instituição e carros particulares. 

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

Indicadores de Avaliação 

Foi uma atividade com uma boa aderência na qual os colaboradores levaram inclusive familiares 

para participarem igualmente na atividade. Foi uma atividade bem disposta, em que o 

companheirismo e a boa disposição foram uma constante. 

Amassar Pão 

Descrição da atividade 
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9. EQUIPA B– Meses: Outubro, Novembro e Dezembro. 

 

 

Esta atividade tradicional, transporta-nos a muito de nós para tempos passados em que o fabrico 

do pão era feito de forma artesanal. E é essa “reconstrução” que esta atividade pretende recriar 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

04-09-2017 Equipa D 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover um momento de 

aprendizagem diferente do 

habitual.  

 

- Proporcionar a transmissão de conhecimento/tradições; 

- Propiciar um momento de socialização; 

- Fomentar o gosto pela cultura tradicional. 

Recursos 

  Humanos: Equipa D ; 

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

Refeições: Almoço e lanche; 

Logísticos: Carrinha da instituição; 

Financeiros: custo de 50 euros. 

Avaliação 

É uma atividade com uma boa adesão em que a partilha de conhecimentos e de memorias foi 

uma constante.  

Dia do Idoso 

Descrição da atividade 
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Esta atividade teve como intuito comemorar o Dia internacional do Idoso e Dia Mundial da 

Música.  

Realizou-se um lanche com animação de um grupo de tocadores de acordeão.  

Foi entregue uma pequena lembrança aos idosos da nossa instituição no fim da atuação. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 01-10-2017 Equipa B 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebração do dia do Idoso 

- Sensibilizar para a vivência 

- Promove convivência aos idosos e os seus familiares   

- Promover animação 

Recursos 

 Humanos: Equipa B 

Materiais: Mesas e cadeiras 

Refeições: Lanche  

Logísticos: Sala do 1º piso e refeitório 

Financeiros: 30 euros 

Avaliação 

Neste dia foi comemorado o Dia internacional do Idoso e Dia Mundial da Música. Houve momentos 

de grande animação musical para os utentes e seus familiares. Alguns participaram alegre e 

efusivamente nos cantares tradicionais tocados pelos acordeões. No final desta animação foi 

entregue uma pequena lembrança aos idosos e foi servido um pequeno lanche para todos os 

utentes e animadores. 

Árvore da Esperança 

Descrição da atividade 

Esta actividade baseia-se essencialmente na reflexão sobre o que é mesmo importante na vida 

de cada um. Se só pudesse pedir um desejo/valor para o próximo ano qual seria? Na realidade 

o que fizemos foi montar uma arvore no hall de entrada / receção e distribuímos uma folha 
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colorida a cada colaborador da instituição para escreverem as suas mensagem de esperança e 

os votos para o ano 2018. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT Outubro 

Novembro 

Dezembro  

Equipa B 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a união 

 -Promover as emoções 

-Promover a criatividade 

- Promover a troca de emoções 

-Promover a partilha de sentimentos 

 

Recursos 

  Humanos: Equipa B 

Materiais: arvore e folhas coloridas  

Logísticos: Hall de entrada da instituição 

Financeiros: 10 euros 

Avaliação 

Os colaboradores manifestaram interesse em participar deixando as suas mensagens de 

esperança e decorando a nossa Árvore da Esperança. No final a nossa arvore, que inicialmente 

encontrava-se despida, ficou cheia de cor e de esperança com as folhas coloridas e suas 

mensagens. Deu uma nova imagem ao hall de entrada. 

II Edição do Arraial Cultural 

Descrição da atividade 

O que se pretende com um evento desta natureza é basicamente promover um “open day” na nossa 

Casa de Acolhimento de forma a permitir que a comunidade nos visite e conheça o trabalho 

desenvolvido e dinamizado nas valências de Infância e Sénior, promovendo o intercâmbio 
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intergeracional, desenvolvendo parcerias locais e realizar atividades de animação sociocultural 

direccionados a crianças/jovens e idosos e restante comunidade envolvente. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do Centro 

Social e Paroquial da S.S Trindade da 

Tabua 

22 de Outubro Equipa B 

Colaboradores do CSPSST 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Realizar um open day do CSPSST à 

comunidade local, com intuito de criar 

uma rede de parcerias e de resposta 

local que viabilizasse um arraial típico 

madeirense dentro das nossas 

instalações. 

- Dar a conhecer o trabalho por nós desenvolvido e 

integrar as Instituições parceiras. 

- Angariar fundos para atividades. 

Recursos 

 Humanos: Colaboradores do CSPSST, voluntários, parceiros, jovens CAT/LIJ, agrupamento de 

escuteiros da Ribeira Brava e animadores da Macroanima;  

Materiais: Cadeiras+mesas+roulote ECM; cadeiras+mesas da CSPSST; palco e sistema de som 

DeltaSom e Eletrosom; Iluminações e enfeites a cargo da Eletrosom; equipamentos Macroanima  

Refeições: Sandes+Bolos diversos+Sumos e águas (donativo Brisa Madeira) + caldo verde 

Logísticos 

Parcerias: Delta som; Brisa; Macroanima; Fotocanhas; Rádio Popular FM; RTP-Madeira; Câmara 

Municipal da Ribeira Brava; Junta de Freguesia da Tabua; PSP; Eletrosom; Agrupamento de 

Escuteiros da Ribeira Brava; Farmácia Dragoeiros e Ribeirabravense; Associação Desportiva de 

Campanário; CAT Aconchego; Lar São Bento; ADBRava; Sociedade Portuguesa de Autores; DJ. 

Artistas Musicais: Miro Freitas, João Vinagre, Ana Rita Nunes, Ally Fernandes, Buzico, Banda Impacto, 

Sérgio Tanque, Grupo de Jovens da Lombada, Grupo de Cantares da Ponta de Sol 

Financeiros: Pagamento de licenças (60 euros) + PSP (160 euros) + ECM (125 euros) + Barraca da 

alimentação (100 euros) + Licenças e Alvarás da Câmara Municipal da RB (gratuitamente) = 445 

euros. 

Avaliação 

A abertura do Arraial integrou a participação do Presidente do CSPSST, Padre Johnny Sé Aguiar, com 

a celebração de uma missa na Capela da Instituição. 

Nesta atividade contámos com a colaboração de diversas entidades que, voluntariamente e com 

espírito solidário, prestaram o seu contributo ao CSPSST na dinamização da 2ª edição do Arraial 

Cultural. Tivemos também a cooperação de vários colaboradores, extra-equipa de atividades, que 

prestaram o seu auxílio desde a organização/montagem do espaço, à orientação de convidados, 

dinamização das refeições, apoio nas barracas. 

A Associação Desportiva de Campanário trouxe-nos uma aula de Ginástica, uma aula de hip-hop e 

capoeira para além do seu grupo de idosos – 30 elementos + 3 monitores + 2 elementos de stand.  

Das Casas de Acolhimento convidadas compareceu o CAT Aconchego, representado por 7 

elementos; os Escuteiros representados por 9 elementos; Lar São Bento representado por 6 
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elementos e a Macroanima por 6 elementos. A Fotocanhas realizou a cobertura fotográfica do 

arraial, período diurno e noturno.  

Tivemos a presença da Dr.ª Leontina Santos a divulgar o evento no Programa Madeira Viva da RTP 

Madeira.  

A 2ª edição do Arraial Cultural foi com o objetivo primodial de realizar um open day do CSPSST à  

comunidade local, com intuito de criar uma rede de parcerias e de resposta local, com efeito, 

procedeu-se ao convite de Instituições locais, Empresas locais, Autarquia e a comunidade em geral. 

Todos aceitaram prontamente o nosso convite tornando a nossa atividade um sucesso e um projeto 

de continuidade.  

Celebração do Pão por Deus 

Descrição da atividade 

Com este evento incentiva-se a continuação das tradições e da cultura madeirense. No dia 1 de 

novembro realizamos um lanche com iguarias da época como castanhas e nozes além das doçarias 

regionais. No fim do convívio crianças e jovens distribuíram pelos “avós” utentes do CSPSSTT, os 

sacos do pãp-por-deus previamente confeccionados e recheados pela equipa organizadora. 
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Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

01 de Novembro Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração e decoração 

das celebrações referentes ao 

tema do mês a decorrer. 

- Comemorar o Pão por Deus; 

- Promover a partilha entre os elementos desta “família”. 

Recursos 

Humanos: Equipa B; 

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

diverso; 

Refeições: Lanche convívio com idosos e crianças; 

Logísticos: Utilização do refeitório da instituição; 

Financeiros: Prevê-se um custo de 50 euros 

Avaliação 

A atividade foi realizada com sucesso através da confeção dos sacos do Pão-por-Deus, com 

reutilização de tecidos e integração de jovens e idosos na sua confeção. Por conseguinte, foi 

realizado lanche-convívio no refeitório e a distribuição dos sacos pelas crianças aos idosos, que se 

deliciaram com as guloseimas e iguarias desta época, promovendo-se assim o convívio 

intergeracional.  

Festejar o São Martinho 

Descrição da atividade 

No programa da actividade constava a saída da instituição pelas 10:00 transporte assegurado 

pela carrinha do ISSM e chegada ao Chão da Ribeira na freguesia do Seixal cerca de 40 minutos 

depois. Para o almoço foi servido bacalhau assado, batata a murro e salada, para beber foi 

servido sangria, sumo e agua, para sobremesa fruta da época e castanhas assadas na brasa e 

para finalizar café. O regresso à instituição estava previsto pelas 17:00. 

Destinatários Data Responsável 
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Colaboradores do CSPSSTT e 

familiares 

11 de 

Novembro 

Equipa B 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Celebrar o dia de S.Martinho num 

ambiente diferente do seu 

quotidiano. 

- Criar momentos de lazer como 

fatores de promoção de bem-estar 

psico-social  

 - Proporcionar o convívio entre os colaboradores e os seus 

familiares   

- Promover a animação e a socialização entre colegas de 

trabalho num espaço de natureza fora do seu contexto 

laboral.  

Recursos 

  Humanos: Elementos da Equipa 

Materiais: Carrinha, mesas, cadeiras e utensílios de cozinha. 

Refeições: Almoço de S. Martinho 

Logísticos: Carrinha de 19 lugares do ISSM. 

Financeiros: 12 euros 

Avaliação 

Neste dia foi comemorado o dia de S. Martinho com um almoço convívio no Seixal. Houve 

muita participação, muita alegria e animação entre colaboradores e familiares. Houve partilha 

de doçaria caseira e licores.  

Todos ajudaram na confecção do almoço e durante o tempo livre usufruíram da beleza natural 

do Seixal. O feedback dos participantes foi muito positivo e gratificante, não deram conta das 

horas a passar e pediram para repetir este tipo de actividade.  

X Exposição “La Vie” 

Descrição da atividade 

Trata-se da décima Exposição La Vie, que este ano decorreu de 13 a 24 de Novembro, contando 

com a participação de 42 instituições da Região, cujo objectivo é promover e divulgar o 

voluntariado na Região, bem como, dar oportunidades às diversas instituições da Madeira de 

mostrarem o trabalho por elas desenvolvido ao longo do ano. O tema da Exposição deste ano 
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centrou-se no tema “Afetos”. Cada instituição deveria pensar no papel dos colaboradores da 

casa de acolhimento e fazer uma criação livre em técnica e material tendo em conta o tema. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 13 a 24 

novembro 

Guida Dinis 

Florinda Pombo 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Mostrar o trabalho realizado pelos 

colaboradores das IPSS que se envolvem 

na sua missão e ação, nas diferentes áreas 

da vida da RAM. 

- Participar na X Exposição La Vie para dar a 

conhecer o trabalho realizado pela nossa 

instituição. 

Recursos 

Humanos: Florinda Pombo, Nelson Pestana e as crianças e jovens do CAT e LIJ. 

Materiais: escultura em gesso, madeira, ferro, tintas.  

Refeições: não contemplado. 

Logísticos: Carrinha  

Avaliação 

Também organizada pela Casa do Voluntário, que abre o ‘apetite’ para a Feira das Vontades, 

trata-se de uma exposição amadora de grande envergadura, única no género, que decorre uma 

vez mais no centro comercial La Vie, no Funchal. Ao longo dos anos, as instituições têm 

desenvolvido trabalhos, de acordo com os temas propostos, apresentando trabalhos únicos e 

caracterizadores da sua IPSS. No presente ano, o tema foi os ‘Afectos’ e a nossa artista a 

Educadora Florinda criou com o apoio do nosso “faz-tudo” Nelson e claro com a ajuda preciosa 

das nossas crianças e jovens uma escultura representativa de uma criança e um idoso.  

Cada instituição trabalha o tema e apresenta da forma que quer. A inauguração da exposição 

contou com a presença de Augusta Aguiar, presidente da Segurança Social. 

XV Feira das Vontades 

Descrição da atividade 

A Feira das Vontades envolve centenas e centenas de pessoas das várias instituições que actuam 

na Região e que tornam possível um evento cuja décima quinta edição decorre de 16 a 19 de 

Novembro, organizada pela Casa do Voluntário da Madeira. Actualmente, a feira tem a duração 

de quatro dias. Na Feira das Vontades, os cidadãos têm oportunidade de conhecer as instituições, 

através do trabalho apresentado nestes dias, de se informar acerca do trabalho nas instituições e 

de se inscrever como voluntários, entre outras. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e Funcionários do 

CSPSTT 

Novembro Equipa B 
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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 activa 

- Promover o voluntariado 

 -Promover o diálogo e a parceria entre as diferentes 

instituições 

Recursos 

Humanos: Elementos da equipa e colaboradores da instituição 

Materiais: Mesas, cadeiras, caixas. 

Refeições: elaboração de bolos para venda 

Logísticos: barraca cedida pala organização e carrinha do CSPSSTT. 

Avaliação 

Em 2016, realizámos a Feira das Vontades na Avenida Arriaga, a Placa Central tornou a ser palco 

deste evento que movimenta centenas de voluntários e milhares de pessoas que contactam com 

as instituições sociais da Região. Ao todo, este ano, participam 62 instituições da Região. 

A organização e concretização da Feira das Vontades permite que todas as instituições da Região, 

a participar e darem-se a conhecer, seja através da mostra e venda de produtos realizados pelas 

instituições, como também, através de animação de palco ou/e de rua com os seus utentes.  

Para além de promover o voluntariado, este evento também acaba por promover o diálogo e a 

parceria entre as diferentes instituições o que é bastante salutar e produtivo. A presente atividade 

contou com o auxílio de diversos colaboradores e voluntários, sendo fulcral a sua ajuda e 

contribuição não apenas na realização de materiais, na venda em barraca, no transporte como 

também no ensaio das crianças e idosos para apresentação da atividade.  

Crianças e idosos frequentaram a Feira das Vontades e revelaram grande entusiasmo e alegria. 

Quanto aos restantes colaboradores e voluntários, foram imprescindíveis para o sucesso da 

atividade. 
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Decorações de Natal 

Descrição da atividade 

Preparar a casa de acolhimento para o Natal é uma das épocas preferidas de muitos 

colaboradores. É uma época de muita união e amor entre as pessoas e isso deve refletir 

na decoração da casa. A equipa B pensou numa decoração bonita para o Natal sem gastar 

muito, procurando e solicitando a todos material reciclável.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes, colaboradores e familiares e 

visitantes do CSPSSTT. 

Dezembro  Equipa B 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebração do Natal 

-Trazer à casa de acolhimento um 

“cheirinho” de Natal. 

- Prepara a casa para o Natal. 

Promove convivência aos idosos e os seus 

familiares   

- Promover animação 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa 

Materiais: Vários materiais decorativos de Natal. Material reciclável. 

Logísticos: Todos a salas da Instituição, Hall de Entrada e Jardins  

Financeiros: 20€. 

Avaliação 

Ao Longo das primeiras semanas do mês de Dezembro foi realizado trabalhos e decoração das 

instalações do CSPSST, com a interajuda dos colaboradores e utentes da instituição onde houve 

partilha de costumes dos utentes com os colaboradores. Os utentes da instituição partilharam 

saberes com os colaboradores e com os jovens da instituição. 

Jantar de Natal 

Descrição da atividade 

À semelhança dos anos anteriores, o CSPSSTT assinalou a época natalícia com os seus 
colaboradores 
A Época Natalícia é uma boa oportunidade para fomentar o convívio entre todos os 
colaboradores da casa de acolhimento.  
O objectivo é criar um evento memorável e isso requer que todos estejam animados e satisfeitos. 
 

Destinatários Data Responsável 

https://www.vivadecora.com.br/decoracao
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Colaboradores do Centro 
Social e Paroquial da SS 
Trindade 

9 dezembro Equipa B 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- celebrar o Natal. 

- Convivência e partilha de todos os 

elementos da família Intergeracional. 

- Comemorar a época natalícia; 

- Participar em atividades sociais; 

- Estimular o valor da partilha; 

- Estimular a socialização e a interação. 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa 

Logísticos: Restaurante escolhido pelos colaboradores 

Financeiros: 18 euros por pessoa  

Avaliação 

O jantar de Natal, realizado no dia 9 de Dezembro, teve uma boa participação de colaboradores e 

representantes da direcção da instituição. Ao longo do jantar, foi promovido animação com o entoar de 

canções da época cantadas pelos intervenientes do jantar, um grande animação e partilha com elaboração 

e distribuição das prendas realizadas a partir do jogo do amigo secreto. 

A forte adesão proporcionou momentos muito agradáveis de convívio e confraternização  
O momento foi, ainda, pautado pela Mensagem de Boas Festas do presidente do CSPSSTT Sr. Padre 
Johnny de Aguiar. 

Festa de Natal 2017 

Descrição da atividade 

Realizou-se a comemoração da época natalícia, com o intuito de animar os idosos e 

solidificar nas crianças e jovens o gosto pela celebração de datas especiais, neste caso 

relacionadas com a cultura cristã. Esta actividade contou com a colaboração de toda equipa, 

funcionárias, idosos, crianças/jovens e voluntários. 

Para animar a festa foram convidados o grupo dos “Pastores do Monte” 
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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 “avós e netos”. O convívio e a 

interação com grupos e utentes de outras instituições é sempre privilegiado e as visitas e 

convites por parte da comunidade e instituições de cariz social foram bem-vindos e 

apreciadas, contribuindo para alegrar e diversificar o dia-a-dia das nossas crianças e idosos. 

Pelo facto dos nossos idosos apresentarem, na sua maioria, um elevado grau de 

dependência e de heterogeneidade tanto no que se refere às faixas etárias como nas suas 

O Sr. Padre Johnny de Aguiar celebrou a Missa do parto e posteriormente foi servido um 

lanche potenciando o convívio entre os utentes, familiares e elementos da direcção do lar. 

Os idosos e crianças/jovens foram surpreendidos pela presença do “Pai Natal”. 

Destinatários Data Responsável 

- Celebração do Natal 

- Sensibilizar para a vivência 

16 dezembro Equipa B 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebração do Natal 

- Sensibilizar para a vivência natalicia  

- Favorecer o estreitamento de laços familiares.  

- Promover animação e participação em atividades 

culturais e religiosas. 

Recursos 

Humanos: Elementos da Equipa 

Materiais: Mesas, cadeiras. 

Logísticos: Sala polivalente e sala de convívio da instituição 

Financeiros: 250 Euros 

Avaliação 

A festa de Natal, realizado no dia 16 de Dezembro, teve uma boa participação de 

colaboradores e representantes da direcção da instituição. Foi realizada uma missa do parto 

celebrada pelo presidente da instituição, logo de seguida houve animação da festa com um 

grupo de jovens ”Pastores do Monte” onde cantaram uma romagem de Natal e varias 

canções tradicionais mantendo os utentes da instituição e seus familiares bem animados, 

os meninos da instituição e alguns colaboradores cantaram e dramatizaram algumas 

canções de Natal. Promover a partilha e convivência dos utentes com um pequeno lanche 

partilhado pelos colaboradores, familiares e utentes da instituição. Mas a grande animação 

da festa foi a grande chegada do pai Natal que divertiu tanto os jovens como os menos 

jovens da instituição com a entrega de prendas, onde todos deliravam com chamamento 

do seu nome. 



Relatório de Atividades 2017 CSPSSTT 
 

84 
 

competências interpessoais, o desafio constante de toda a equipa foi no sentido de 

organizar e promover também atividades que favoreçam e potenciem as capacidades 

individuais; onde se privilegia a participação de todos mas com um olhar atento no que se 

refere ao treino de competências individualizado. 

Mais uma vez, foi nosso propósito envolver as crianças e jovens, os idosos, as famílias, a 

comunidade e de forma muito especial todos os colaboradores que nas suas equipas 

dinamizaram e prepararam as atividades. Devido ao envolvimento global dos 

colaboradores foi possível dinamizar atividades inovadoras que vieram enriquecer o ano 

de 2017. 

 

 


