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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 desenvolver 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 ao encontro das expectativas dos 

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

O ano de 2018 não foi exceção, além da comemoração dos aniversários, planeámos um 

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

aumentando a autoestima 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. 
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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 

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. 
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1. 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 

 

 

2.2 Quadro de Pessoal 

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 catgracindatito@hotmail.com 

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 

mailto:sstrindade2003@hotmail.com
mailto:catgracindatito@hotmail.com


Relatório de Atividades 2018 CSPSSTT 
 

7 
 

 

2.3 Organograma da Instituição 

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 2018 

 

Brincar e aprender com Gymboree 

Descrição da atividade 

Esta atividade revelou-se muito enriquecedora e gratificante, na medida em que contribuiu para a 

aprendizagem, por parte dos cuidadores, de técnicas e estratégias de estimulação apropriadas à idade das 

crianças.  

Destinatários Data Responsável 

Bebés do CAT  1ª quarta-feira 

do mês – janeiro 

a julho 2018 

 Sofia Castro 

Guida Dinis 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Cada sessão está desenhada 

para 

explorar os sentidos dos bebés e 

apoiar o 

desenvolvimento visual, auditivo 

e táctil. 

          - Ensinar os cuidadores as muitas formas de estimular os bebés e 

providenciar um reportório completo de canções e atividades 

apropriadas à idade. 

         - Estimular o desenvolvimento global dos bebés 

através de atividades de brincadeira e novas 

descobertas, com um programa dividido em seis 

níveis, concebido para apoiar o crescimento da 

criança, respeitando o seu ritmo. Desde a 

estimulação sensorial às propostas de resolução de 

problemas e às histórias. 

Recursos 

Humanos: Esquipa técnica e educativa do CAT. 

Logísticos: Sala ampla. 

Avaliação 

As crianças que participaram nas sessões, apresentavam-se calmos e relaxados, usufruindo assim dos 

benefícios destas sessões. Os adultos presentes, igualmente, manifestaram satisfação, na medida em que 

adquiriram novas estratégias de estimulação aos bebés, adequando às faixas etárias. Em algumas das 

sessões realizadas, foi possível envolver alguns familiares (pais) das crianças, o que também consideramos 

que foi positivo.  
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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 

2018 abrangeram cerca de 40 jovens. 

Destinatários Data Responsável 

Jovens do LIJ com idades 

entre 12 e 18 anos 

De Janeiro a 

Dezembro 2018 

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 CSPSSTT. 

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.     

Projeto de Autonomização  
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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 2018 

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: 250€. 

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 com o intuito de 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. 

“Soprar velas” – Comemorar o seu dia especial de aniversário  

Descrição da atividade 
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Todas as crianças e jovens do CSPSSTT têm a sua festa de aniversário, proporcionando, desta forma, 

um momento especial e de convívio com os colegas da casa de acolhimento, colegas da escola, e 

familiares.  

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT E 

LIJ 

De Janeiro a 

Dezembro 2018 

Equipa técnica CAT e LIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração de um 

evento importante: o seu 

nascimento. 

              - Proporcionar um momento de festividade especial e único; 

             - Cantar os parabéns à criança/jovem; 

             - Promover a visita dos familiares nesta data específica; 

             - Promover a visita dos amigos; 

             - Proporcionar um ambiente de lazer fora do habitual. 

Recursos 

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

Materiais: bolo de aniversário, guloseimas (rebuçados de fruta, gomas, batata frita, chocolates, 

bolachas com creme), sumos, balões, prenda de aniversário, fósforos, vela, faca, talheres, pratos, 

copos, máquina fotográfica.  

Financeiros: 460€ em prendas e 350€ em guloseimas e enfeites. 

Avaliação 

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

o seu bolo de aniversário, guloseimas e, claro, a sua prenda. É um momento de grande satisfação e 

alegria para todos. 

Sensibilização em Suporte Básico de Vida – Primeiros Socorros Pediátricos  

Descrição da atividade 



Relatório de Atividades 2018 CSPSSTT 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Ação de sensibilização no âmbito dos cuidados pediátricos, nomeadamente no que respeita aos 

primeiros socorros (queimaduras, quedas, etc.). Também foi abordado o Suporte Básico de Vida. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do LIJ e CAT 

da Tabua 

16/03/2018 Guida Dinis 

Sofia Castro 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

Sessão projetada para dar 

aos cuidadores da valência 

de infância a confiança 

para poderem atuar em 

situações de acidente ou 

doença súbita na vertente 

pediátrica. 

              - Abordar temas como obstrução da via aérea e intoxicações; 

              - Como tratar feridas, hemorragias e queimaduras; 

              - Elucidar como atuar em caso de trauma e queda; 

              - Ministrar noções essenciais do suporte básico de vida. 

              

 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica e equipa educativa do CAT e LIJ. 

Materiais: cadeiras, datashow, PC. 

Logísticos: sala ampla; Certificado de participação. 

Avaliação 

A atividade decorreu com grande adesão por parte dos colaboradores, sobretudo da valência de 

infância e juventude. Num primeiro momento, contamos com uma parte mais teórica, em que foram 

explicados os procedimentos a seguir, e, no final, um momento mais prático em que foi exemplificado 

como realizar o SBV e a estratégias a adotar. Os colaboradores manifestaram satisfação e interesse 

pela ação, no sentido em que proporcionou aprendizagem assim como permitiu recordar alguns 

conteúdos.   

Casa de Abrigo das Queimadas 

Descrição da Atividade 

No ano 2018, realizamos a atividade de acantonamento, na Casa de Abrigo das Queimadas, em 

Santana, em dois períodos distintos: de 24 a 26 de julho e de 28 a 30 de agosto  participaram cerca de 

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. 
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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, enriquecidos com atividades culturais nomeadamente visitas de estudo, e 

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

Destinatários Data Responsável 

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do LIJ e 

CAT. 

24 a 26 de julho  

28 a 30 de agosto 

Equipa Técnica  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto por 

atividades ao ar livre; 

- Sensibilizar as crianças e 

jovens para a proteção e 

preservação 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 CSPSSTT e um carro ligeiro; Casa de Abrigo da Secretaria Regional do 

Ambiente e dos Recursos Naturais. 

Avaliação 

Durante a estadia, as crianças e jovens, envolveram-se de forma natural, na organização da casa, 

nomeadamente na distribuição de tarefas, assim como auxiliavam os adultos na elaboração e confeção 

das ementas. Foi visível a entreajuda entre os jovens e as crianças mais pequenas, pois os mais velhos 

orientavam e auxiliavam as crianças mais pequenas, em tarefas básicas do quotidiano, como fazer a 

cama, arrumar o quarto. 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. 
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Crianças do LIJ e do CAT 

até 12 anos 

Julho e Agosto 

2018 

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/almoços. 

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 7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Santo – “Férias à rotina” 

Descrição da atividade 

Realizou-se a viagem ao Porto Santo, dando oportunidade às crianças, jovens e idosos de conhecerem 

a ilha, pois alguns dos participantes nunca lá tinham ido. O principal intuito era, de facto, promover 

bons momentos de lazer, convívio e de muita brincadeira. 
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Destinatários Data Responsável 

Crianças, jovens e idosos 

do CAT e Lar da Tabua 

17 a 21 de julho Equipa Técnica CAT e LIJ  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Favorecer o gosto pelas 

atividades ao ar livre e tirar 

umas “férias à rotina”; 

- Facilitar o 

desenvolvimento do 

sentido de autonomia nas 

crianças/jovens; 

- Estimular o gosto pela 

cultura e pelo lazer, por 

oposição ao sedentarismo. 

- Promover uma semana de descontração num ambiente relaxante e 

de praia. 

- Desenvolver o apreço pela ocupação de tempos livres com atividades 

no exterior; 

- Alargar o contacto com outros meios e culturas e despertar para as 

suas vantagens; 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade e autonomia na 

manutenção de uma casa. 

Recursos 

Humanos: Equipa técnica/educativa das valências. 

Materiais: vários. 

Refeições: comida contabilizada para 5 dias e realização de uma ementa, tendo em conta 5 

refeições diárias. 

Logísticos: Transporte marítimo – Lobo Marinho, da Porto Santo Line; viatura ligeira da instituição; 

transporte CMPS.  

Financeiros: 1500€. 

Avaliação 

A atividade correu dentro do que era esperado. Todas as crianças/jovens e idosos que participaram 

adoraram a viagem, e manifestavam a sua satisfação e contentamento ao longo dos dias em que lá 

estiveram. Para além das idas à praia, também tiveram oportunidade de andar de cavalo, conhecer a 

ilha, e visitar a Quinta das Palmeiras. No regresso a casa, era visível o entusiasmo e todos queriam 

partilhar as experiências e peripécias pelas quais passaram. Foi uma atividade muito gratificante.  

 

 

 

 

Festa de Verão 

Descrição da atividade 

No sentido de comemorar as férias e o regresso às aulas, planeou-se uma festa de verão temática, 

em que os participantes usaram acessórios alusivos ao tema (sobretudo de cor branca). 

Destinatários Data Responsável 
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Crianças do LIJ e do CAT  09 de setembro 

2018 

Sofia Castro 

Florinda Pombo  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover um dia 

dinâmico e criativo às 

crianças, incentivando a 

interação entre as crianças 

e os adultos. 

                   - Promover relações saudáveis entre as crianças. 

                   - Promover uma festa temática. 

Recursos 

Humanos: equipa técnica e educativa. 

Materiais: Jogos, materiais para concretização dos acessórios. 

Logísticos: espaços exteriores amplos; Empréstimo de insuflável (com a colaboração da 

Macroanima). 

Financeiros: 40€ 

Refeições: hambúrgueres, sumos, pizzas (de donativo da pizzaria da Ponta do Sol). 

Avaliação 

Todas as crianças se envolveram numa dinâmica positiva de interação entre elas. Técnicos e equipa 

educativa colaboraram com adereços e acessórios alusivos à festa temática, havendo momentos de 

foto-reportagem, piscina e guerra de balões de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorações de Natal 

Descrição da atividade 

Com imaginação e criatividade, a equipa educativa uniu-se e decorou os vários espaços alusivos 

à época natalícia. Para além das decorações, foi também desenvolvido o calendário do advento, 

sendo que em cada dia havia uma surpresa. 

Destinatários Data Responsável 
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Crianças e jovens do CAT e LIJ Dezembro 2018              Marisela, Idalina S., Nélia,  

              Lorene, Carina, Teresa R. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Festejar a época natalícia.  

 

- Promover dinâmicas alusivas à época; 

- Proporcionar diferentes experiências e momentos às 

crianças/jovens. 

Recursos 

Humanos: equipa técnica e educativa do CAT e LIJ. 

Materiais:  materiais reciclados, cola, enfeites de natal, algodão. 

Avaliação 

 As crianças e jovens envolveram-se na decoração da casa, juntamente com a equipa educativa, 

manifestando entusiasmo e interesse em colaborar e em fazer novas decorações, utilizando 

materiais reciclados. Durante o mês de dezembro, o calendário do advento foi a atração mais 

apreciada pelas crianças/jovens, ansiosos por saber qual seria a supresa de cada dia, tendo sido 

promovido saídas exteriores para visitar presépios, vila natal da Ribeira Brava, atelier de culinária, 

caminhadas, histórias para contar em grupo, guloseimas para partilhar, sessões de cinema 

indoor.   

Passeio com os Motards 

Descrição da atividade 

Esta atividade possibilita um dia de convívio entre as crianças e jovens do CAT e do LIJ, 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 no Funchal.     

Destinatários Data Responsável 

Crianças e jovens do CAT e LIJ 16-12-2018 Guida Dinis 
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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 manifestaram satisfação, alegria e participaram ativamente nas 

atividades proporcionadas. Todos os que participaram, colaboraram com os adultos, respeitaram 

os colegas e cumpriram as regras. O almoço foi servido na sede dos motards, na ribeira brava, 

seguindo-se, depois, com a ida ao parque de diversões no Funchal. 

No fim do dia, no regresso a casa, as crianças e jovens agradeceram aos Motards pela 

oportunidade verbalizaram que gostaram da atividade, manifestando interesse em repetir.   
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3.2 ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espetada à madeirense 

Descrição da atividade 

Sendo a espetada madeirense sem dúvida, o prato regional mais conhecido e consumido em festas e romarias 

das ilhas da Madeira e Porto Santo, os funcionários e utentes  do CSPSSTT  promoveram uma almoço 

diferente que foi a confeção de uma espetada à madeirense, com a colaboração da padaria “Delícia 

Caseira”. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 04-02-2018 Dina e Florinda 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o convívio intergeracional. 

- Promover experiências em diferentes ambientes. 

- Proporcionar aos utentes um jantar 

diferente. 

- Contactar com diferentes realidades.  

Recursos 

Humanos: os responsáveis. 

Materiais: rádio, músicas.   

Logísticos: carrinha. 

Financeiros: 30€. 

Avaliação 

A atividade foi muito gratificante, sendo que todos os participantes mostraram agrado e satisfação 

com a mesma. Durante o jantar, saborearam a comida com muito gosto, verbalizando elogios ao 

mesmo. 
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Dia Mundial da Atividade física 

Descrição da atividade 

O dia 6 de Abril  é o dia internacional da Atividade Física, e tentamos sensibilizar toda a comunidade para a 

prática de atividade física, assim como mostrar os benefícios do exercício físico. 

Atividade física organizada pela equipa de saúde 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 

06-04-2018 Joana, Alejandra 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Sensibilizar para hábitos de 

vida saudáveis. 

- Perceber que pequenos hábitos podem ter muito influência na 

saúde; 

- Promover o bem-estar físico e psicológico; 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT 

Materiais: material de ginástica existente na instituição. 

Logísticos: espaço para realizar a atividade (sala ampla). 

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 tiveram 

menor participação, dadas a exigências do horário de serviço, mas os que participaram mostraram 

muito agrado e dinamismo na atividade.  
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Dia Mundial da Saúde 

Descrição da atividade 

A enfermeira e fisioterapeuta da instituição, 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 Alejandra, Natacha 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-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: Material de ginástica existente na instituição. 

Logísticos:  Espaço para a sessão (sala ampla). 

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. 

 Festival do Atlântico 

Descrição da atividade 
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O Festival do Atlântico é um evento realizado na cidade do Funchal, todos os sábados à noite, durante o 

mês de Junho. Trata-se de um espetáculo pirotécnico acompanhado de outros eventos culturais, como é o 

Festival Raízes do Atlântico e a Semana Regional das Artes 

Neste sentido planeamos uma 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 

16-06-2018 Titas do LIJ e CAT 

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. 

Caminhada- Levada Paúl da Serra 

Descrição da atividade 
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Com um misto de paisagens e características do terreno, esta caminhada é uma verdadeira aventura pela 

natureza. Ao longo do caminho, podemos deleitar-nos com as magníficas vistas panorâmicas de todo o 

envolvente e desfrutar da natureza no seu estado mais puro, sentindo a sua frescura a envolver-nos, num 

caminho revigorante que estimula todos os sentidos. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

25-07-2018 Fátima C, Lídia, Lurdes, Maria C. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Conviver e fomentar a união 

de equipa; 

- Usufruir de um passeio agradável; 

- Proporcionar momentos de convívio e de boa disposição entre 

os colaboradores; 

Recursos 

 Humanos: colaboradores do CSPSST 

Logísticos: Viaturas próprias; 

Financeiros: Não se registaram 

Avaliação 

À semelhança de outras levadas a cabo, esta é uma atividade que proporciona um convívio 

agradável e muito apreciado por todos. A atividade contou com uma boa adesão onde a boa 

disposição e o espírito de equipa esiveram sempre presentes. 

Levada- Caminhada Ribeira da Janela 

Descrição da atividade 

Uma levada excelente que tem o seu início nos Lamaceiros, no Porto Moniz. Ao longo dos seus 13 

quilómetros de extensão, a levada conduz os caminhantes para o interior único do vale da Ribeira 
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da Janela. Pelo caminho surgem vários túneis cuja passagem é uma experiência diferente que não 

dispensa a sua atenção. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT. 

12-09-2018 Esmeralda, Fátima C, Gertrudes, Finesa 

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:  Colaboradores do Centro Social e Paroquial da S.S Trindade da Tabua 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica; 

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

Logísticos: Carrinha da instituição e carros particulares. 

Financeiros: 100 € (alimentação e transporte). 

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. 
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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 carateriza-se por ser 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. 

Trata-se de porporcionar um ambiente seguro e acolhedor que permite às crianças e adultos com 

dificuldades, deficiências ou outras limitações, possam usufruir da estimulação sensorial.  

Para além de os utentes do CSPSSTT frequentarem o CAO, na Ribeira Brava, uma vez por semana, 

a instituição tem apostado na estimulação dos seus utentes, criando condições internas, para fazer 

Snoezlen, dirigindo especial atenção aos utentes com maiores dificuldades de locomoção, 

nomeadamente os acamados. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT janeiro a 

dezembro 2018 

Dra. Nolene 

Dr. Vitor 

Fisioterapeuta Alejandra 

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: três técnicos (os responsáveis pela actividade). 

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, feixes de luz, colunas de água  etc. 

Logísticos: Quando a sessão é feita no exterior da instituição solicita-se o transporte da instituição, 

quando é feito internamente é efetuada nos quartos dos utentes.     

Financeiro: 466,14€ 

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. 

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  janeiro a 

dezembro 2018 

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: Os técnicos responsáveis. 

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 devido à escassez de 

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

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

Plano de intervenção feito e posto em prática em 2019. 

http://educamais.com/sala-snoezelen/
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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: 180€ 

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. 
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Ginástica 

Descrição da atividade 

Refletindo sobre os diversos benefícios, sendo eles: prevenção de doenças crónicas, melhoria do 

sistema cardiovascular, controlo da tensão arterial e do colestrol, prevenção de quedas, melhoria 

da flexibilidade, equilíbrio e elasticidade, da força e resistência, prevenção de dores, controlo de 

peso, e evita o evelhecimento prematuro. A atividade da ginástica é realizada, neste sentido, três 

vezes por semana. 

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 há 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. 
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Passeio às origens 

Descrição da atividade 

Atividade desenvolvida com o intuito de levar os idosos às suas origens, isto é, uma vez por semana 

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

significativos que trazem memórias antigas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Semanalmente 

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 proporcionam 

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

contentamento e satisfação pela atividade.  
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Ida às compras 

Descrição da atividade 

De forma a promovermos a independência dos nossos utentes uma vez por mês vamos às compras 

com eles. É uma atividade simples 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. 
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Expressão Plástica 

Descrição da atividade 

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

independentemente das suas limitações. É usual a pintura, o desenho assim como vários trabalhos 

manuais alusivos às 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 úteis, 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. 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. 
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Jogos Seniores 

Descrição da atividade 

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

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

de jogar. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Diariamente 

 

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, partilha, cooperação , 

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. 

Avaliação 

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

de participar e têm um espírito de interação e no final dos jogos gostam sempre de ganhar. 

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

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

Descrição da atividade 

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

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

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT Ao longo do ano 

 

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. 

Avaliação 

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

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

juventude. 
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Formações 

Descrição da atividade 

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 

 

Os vários técnicos da instituição, 

dependendo da área da formação. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Dotar os funcionários de 

conhecimentos úteis 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 à apresentação. 

Humanos: os responsáveis. 

Logísticos: Sala ampla. 

Avaliação 

 Através das formações foi possível passar alguns conhecimentos base aos colaboradores, 

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

Descrição da atividade 

É tradição da instituição recriar, ao máximo, o ambiente familiar junto dos nossos utentes, e como 

não há Natal sem as iluminações de Natal, promovemos um passeio ao Funchal e periferia de forma 

a que a nossa população sénior pudesse ver a “Magia do Natal”. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 19 de Dezembro 

 

Dr. Vítor Henriques  

Dr. José  

Animadora Cultural 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Ver a decoração Natalícia - Recriar tradições familiares; 

- Fomentar alegria e o espírito Natalício; 

Recursos 

Materiais: Lanche (bolo+sumo+sandes). 

Humanos: Os responsáveis pela Atividade. 

Logísticos: carrinha da instituição. 

Financeiros: 50€ 

Avaliação 

 Foi uma atividade diferente uma vez que “foi um passeio” à noite o que causa sempre alguma 

desconfiança nos idosos uma vez que lhes alterar as rotinas que já estão habituados, contudo  

puderam presenciar as decorações de Natal,  de forma alegre onde houve partilha de memórias e 

de saberes. 
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Presépios 

Descrição da atividade 

Sendo uma população bastante religiosa e indo de encontro à época festiva que atravessámos, foi 

de grande significado para os idosos a realização de um pequeno roteiro pela região de forma a 

que pudessem ver vários presépios e documentar na primeira pessoa as tradições dos seus locais 

de sempre. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 20/12/2018 

 

Animadora Cultural 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-  Relembrar memórias e 

tradições antigas. 

-  Viver o Natal; 

- Fomentar as tradições e a 

 satisfação pessoal de cada idoso. 

Recursos 

Materiais: Lanche (bolo+sumo+sandes) 

Humanos: Animadora Cultural 

Logisticos: Transporte da Instituição 

 Financeiros: 50€. 

Avaliação 

 Foi uma atividade com bastante significado para os idosos uma vez que reviveram as tradições em 

que participavam nos seus locais de origem. 

Foi um passeio alegre onde houve partilha de memorias e de saberes. 
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4.2 ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de Reis 

Descrição da atividade 

Os colaboradores, trajados com indumentárias alusivas aos reis, cantaram os reis no Lar e no CAT, 

cumprindo desta forma mais uma tradição.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do CSPSSTT 06-01-2018 Carmina e Idalina 

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 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 a atividade foi muito apreciada pela população mais idosa e menos entusiástica 

para os mais novos. 
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4.3 ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO 

Dia de Santo Amaro 

Descrição da atividade 

Na ilha da Madeira celebra-se o dia de Santo Amaro (15 de Janeiro) de maneira particularmente 

festiva e cerimoniosa, colocando-se na mesa iguarias idênticas às do dia de Natal. Desta forma e para 

cumprir a tradição foi feito um Lanche apetrechado com doçaria regional alusiva à época, juntamente 

com animação musical. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 15-01-2018 Carmina e Idalina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebrar o dia do Santo Amaro, promovendo o 

convívio entre gerações (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 as 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 assim como com as suas “vassourinhas para varrer os armários”. Foi vis ível a 

surpresa e o encantamento de quem assistia. Para finalizar a atividade foi feito um lanche onde os 

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

época. 
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Arraial das Candeias 

Descrição da atividade 

A tradição, pouco conhecida da maioria dos madeirenses, realiza-se anualmente, a 2 de fevereiro, 

na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no sítio da Candelária, na freguesia da Tabua. É 

organizada pelo povo da localidade e, em alguns anos, por festeiros. 

Sendo uma festividade da região realizamos um jantar-convívio, que contou com a participação de 

colaboradores e amigos.  

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 01-02-2018 Conceição Sousa 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Fomentar a participação nas tradições locais. 

- Convívio saudável entre colaboradores.  

 

- Promover o bem-estar entre colaboradores. 

- Fortalecer o espírito de entre ajuda entre 

colaboradores. 

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT e amigos. 

Avaliação 

A atividade decorreu num ambiente de arraial típico madeirense, em que colaboradores e amigos 

puderam conviver e divertir-se. O jantar (espetada, semilhas e pão caseiro) realizou-se numa das 

barracas, e os participantes manifestaram vontade de repetir.    
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Baile: É Carnaval, ninguém leva a mal. 

Descrição da atividade 

Não perdendo as raízes do carnaval e a seu significado, o Carnaval ou entrudo são os três 

dias de festas que precedem a quarta feira de cinzas. Tendo em conta a intergeracionalidade da nossa 

instituição realizou-se uma missa dirigida pelo Sr. Padre Johnny, complementando mais tarde o dia com um 

baile de Carnaval. Foi um evento em que incentivamos os colaboradores e utentes a usar disfarces 

de carnaval e a usufruir de momentos divertidos num ambiente descontraído, dançando ao som 

de boa música carnavalesca. 

Para aguçar a criatividade organizou-se um concurso para o melhor disfarce. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT  

12-02-2018 Alejandra Ferreira, Alexandra Malhão, Nélia 

Fernandes, Nancy Pestana e Fátima Varela. 

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. 

Lanche: malassadas e outras doçarias. 

Logísticos: sala ampla e sistema de som.   

Financeiros: 50€. 

Avaliação 

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

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

e realizaram um pequeno desfile, finalizando com o concurso dos três melhores disfarces.  

Houve espaço para dança com música carnavalesca, e também foram servidas malassadas, sumos 

e outras doçarias e guloseimas da época.  
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4.4 ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO 

 Dia da Amizade 

Descrição da atividade 

O Dia dos Namorados é uma data com significado especial entre os namorados, contudo o seu significado 

refere-se à união e ao gostar.  Por esses serem valores fundamentais também no local de trabalho 

promovemos o assinalar da data com diversas decorações na instituição alusiva ao dia assim como com 

o correio da amizade entre utentes, familiares e colaboradores. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes do CSPSSTT 14-02-2018 Marta Branco, Nathalahé 

Vieira, Idalina Santana e 

Teresa Rodrigues. 

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; 

- Reforçar laços.  

Recursos 

Humanos: colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: feltro, fitas e cartolina. 

Financeiros: 20€. 

Avaliação 

A atividade foi muito gratificante, as crianças e idosos foram surpreendidos pelas mensagens 

trocadas entre si, o que dinamizou momentos de grande encanto. Os idosos estavam encantados 

com as crianças interagindo com estas. 
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Dia Internacional da Mulher 

Descrição da atividade 

O dia 8 de março é marcado por várias conquistas femininas, como tal, e sendo uma instituição 

mariotariamente feminina a data foi assinalada com um a partilha de pequenos miminhos para 

todas as mulheres da instituição (utentes e colaboradoras). Foi também, confecionada uma 

sobremesa para partilhar com as utentes e funcionárias. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradoras CSPSSTT 08-03-2018 Marisela, Evelyn, Nathalahé.  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

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

CSPSSTT. 

Recursos 

Humanos: Colaboradoras do CSPSSTT. 

Materiais: Cartolinas; bombons. 

Logísticos: computador; impressora. 

Financeiros: 20€, aproximadamente. 

Avaliação 

O balanço desta atividade foi muito positivo, tanto as utentes como as colaboradoras 

manifestaram alegria pelo miminho recebido e pelo momento de convívio. 
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Jantar do Dia da Mulher 

Descrição da atividade 

Jantar-convívio alusivo ao dia da mulher, para celebrar o dia e promover o convívio entre as 

colaboradoras (outdoor). Realizou-se, igualmente, a entrega de uma flor  a cada mulher.  

Destinatários Data Responsável 

Colaboradoras CSPSSTT 08-03-2018 Cláudia, Joana, Carina  

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

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

CSPSSTT. 

Recursos 

Humanos: Colaboradoras do CSPSSTT. 

Avaliação 

A atividade decorreu com muita animação e boa disposição entre todos as participantes. 
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Dia do Pai 

Descrição da atividade 

No dia 19 de Março comemora-se o dia do Pai, que foi uma data criada para fortalecer os laços familiares e o 

respeito por aqueles que nos deram a vida. Sendo assim, para assinalar o dia  foi feito um lanche especial 
para os pais da casa.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes pais do CSPSSTT 19-03-2018 Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemorar o Dia do Pai. - Proporcionar aos pais um miminho. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: fitas, papel celofane , cartolina. 

Logísticos: Videoprojetor, computador.  

Refeições: Lanche (bolo de arroz; bombons). 

Financeiros: 20€. 

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 seus pratos favoritos. Solicitaram que se repetisse 
esta atividade. 
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Caminhada – Levada do Caldeirão Verde 

Descrição da atividade 

A Ilha da Madeira oferece-nos fantásticos quadros pintados pela natureza, e como tal as levadas são umas das 

atividades mais famosas da ilha. Neste sentido foi realizada uma caminhada na referida levada, em plena 

harmonia com a natureza, envolvidos por uma grande variedade de espécies endémicas de flora e fauna do 

Arquipélago onde o bom ambiente grupal foi uma constante. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do CSPSSTT; 

Comunidade. 

24-03-2018 Fátima Caboz, Lucinda, Sandra N. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Contemplar a beleza natural da ilha; 

- Confraternizar fora do contexto laboral. 

-Promover o convívio entre utentes de 

colaboradores do CSPSSTT; 

- Fomentar hábitos saudáveis. 

Recursos 

Humanos: Colaboradores do CSPSSTT. 

Avaliação 

Foi uma actividade em todos os participantes manifestaram o seu agrado, usufruindo das paisagens e 

da natureza. Num grupo maioritariamente de colaboradores, juntou-se um jovem do LIJ. 
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Balamento 

Descrição da atividade 

Trata-se de uma espécie de jogo em que se usa a palavra «Balamento» e quem perde tem que oferecer um 

ovo de chocolate ou amêndoas ao vencedor. A atividade previa uma inscrição a pares e decorreu dentro da 

instituição. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

De 19-03-2018    

a 29-03-2018 

Florinda e Alexandra 

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 participantes que se inscreveram, participando no jogo do Balamento. Na folha de 

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

perdeu ofereceu ao vencedor uma caixinha de amêndoas/ovo de Páscoa. Os participantes 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. 
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4.5 ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de Páscoa  

Descrição da atividade 

Sendo a Páscoa uma celebração católica em que se assinala a ressurreição de Cristo após sua morte e 

crucificação, e de forma assinalar a data foi organizado um pequeno lanche intergeracional, 

promovendo, assim, o convívio entre gerações. Ocorreu também, um jogo de caça ao ovo 

escondido no jardim do Lar.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

01-04-2018 Florinda e Alexandra 

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.  

Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Refeições: lanche (broas, bolos, sumo, sandes), ovos da páscoa, amêndoas. 

Materiais:  cartolina, cores, cola, tesoura para fazer os cestos da Páscoa. 

Financeiros: 25€ euros. 

Avaliação 

Notou-se a satisfação de crianças, jovens, e utentes do CSPSSTT, principalmente aquando da 

atividade da busca ao ovo, que estava escondido no jardim. As crianças/jovens auxiliaram os 

utentes da valência sénior, com mobilidade reduzida, a encontrarem o seu ovo. Existiram 

momentos de grande confraternização e muitos sorrisos. 
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Desfile da Flor 

Descrição da atividade 

Utentes e colaboradores participaram no desfile da festa da flor realizado na vila da Ribeira Brava. 

Os fatos utilizados foram elaborados pelos colaboradores, utilizando materiais reciclados. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

25-04-2018 Carmina, Florinda, Nolene 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Manter as tradições 

culturais; 

- Celebrar a festa da flor. 

- Participar nos festejos da festa da flor; 

-Proporcionar momentos de alegria e convívio aos residentes 

Recursos 

Humanos: Utentes e colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Tecidos, cola, cartolinas. 

Refeições: Lanche. 

Logísticos: Transporte cedido pela Câmara Municipal da Ribeira Brava. 

Avaliação 

As crianças, jovens e idosos que participaram no desfile manifestaram satisfação, sendo que  uma 

das utentes participantes recebeu um prémio alusivo a um dos melhores fatos participantes no 

desfile. 
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4.6 ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Mãe 

Descrição da atividade 

O dia da mãe foi uma data criada para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram 

a vida. Sendo assim, para assinalar o dia  realizou-se um lanche convívio com as mães utentes e 
colaboradoras do CSPSSTT. Ao longo da tarde, puderam usufruir de pinturas faciais, atividades de 
expressão plástica e outras surpresas. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradoras do 

CSPSSTT 

06-05-2018 Florinda, Isabel, Nathalahé 

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€ 

Avaliação 

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

Dia da Família 
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Descrição da atividade 

O dia 20 de Maio foi a data escolhida pela Assembleia Geral da ONU, para assinalar o Dia da Família. 

Realizou-se um lanche convívio, no qual estiveram presentes os residentess (idosos, crianças e 

jovens), os seus familiares e colaboradores do CSPSSTT. Existiram momentos de partilha, de boa 

disposição e sobretudo de troca de afetos. Para além disso, houve a atuação do Grupo Folclore da 

Ribeira Brava, pinturas faciais e um desfile da flor. 

Destinatários Data Responsável 

Residentes (idosos e crianças) 

no C.S.P.SS. T. da Tabua e seus 

familiares; colaboradores 

20-05-2018 Nolene, Alexandra, Alejandra 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover os laços afetivos 

entre as famílias. 

- Promover um espaço de encontro e convívio entre os residentes 

da instituição e seus familiares e colaboradores, que fazem parte 

desta família. 

Recursos 

Humanos: Utentes, colaboradores e familiares do CSPSSTT. 

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

Refeições: lanche. 

Logísticos: Sala Polivalente.  

Financeiros: 120€. 

Avaliação 

A atividade decorreu durante toda a tarde, salientando-se, principalmente, a satisfação da 

população sénior aquando da atuação do grupo folclore. Houve partilha de alegrias, memórias, e 

muita boa disposição.  
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Festa da SS. Trindade 

Descrição da atividade 

No dia 27 de Maio cumpre-se a festa tradicional da Tabua que reúne sempre grande número de 
pessoas. Os colaboradores e utentes do  CSPSST empenham-se na construção  de tapetes florais. 

Destinatários Data Responsável 

Residentes (idosos e crianças) 

no CSPSST da Tabua e seus 

familiares; colaboradores. 

27-05-2018 Sandra M., Dra. Leontina, Sandra N., Maria L. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração e decoração 

das celebrações. 

- Comemorar a padroeira da Freguesia; 

Promover a partilha de Vivências; 

Recursos 

Humanos: colaboradores da casa de acolhimento. 

Materiais: moldes para elaborar o tapete, flores diversas, farelo simples e colorido. 

Logísticos Recolha das flores e verdura ao longo dos caminhos e na instituição; desfolhadas flores 

nos espaços da instituição e o enfeitar do percurso delimitado ao sítio da Praia; recolha de farelo 

e coloração do mesmo. 

Avaliação 

Na preparação das flores são transmitidos saberes pela comunidade sénior, aos jovens e 

adolescentes do Centro. Na elaboração do tapete floral foi dado asas à criatividade de toda a 

comunidade do centro na escolha da colocação das flores.  
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4.7 ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Criança 

Descrição da atividade 

No dia 1 de Junho assinala-se o Dia Mundial da Criança, dia esse em que as crianças são mimadas de forma 

especial. Desta forma, foram organizadas atividades de modo a celebrar o dia. 

Promovemos momentos de diversão com pinturas faciais e corporais, 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 

01-06-2018 Equipa Técnica e Educativa 

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: 50€. 

Avaliação 

As crianças e jovens adoraram a tarde bem passada junto com os idosos e com as várias diversões. 

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

dispostos e participaram em algumas atividades.  



Relatório de Atividades 2018 CSPSSTT 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outdoor “Team-Building” 

Descrição da atividade 

A atividade consistiu em reunir todos os funcionários das duas valências (infância e de idosos) para 

uma formação em contexto exterior, para fomentar a aprendizagem e reflexão, isto é, com tempo 

de formação sobre trabalho em equipa, cooperação e “ajuda ao próximo”. 

Destinatários Data Responsável 

Funcionários do CSPSSTT   4 e 7 de junho Dra. Nolene 

Dra. Joana 

Dr. Vítor 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover o desenvolvimento 

de competências sociais e 

emocionais, de coesão, 

conhecimento e trabalho de 

equipa através de atividades 

divertidas ao ar livre. 

 

- Proporcionar formação e treino das competências de gestão 

emocional, coesão e trabalho de equipa; 

- Promover situações de lazer e de convívio que estimulem a 

socialização e a partilha. 

 

Recursos 

Humanos: Colaboradores; formadores. 

Logísticos: Autocarro do ISSM. 

Materiais: roupa apropriada e máquina fotográfica. 

Refeição: Almoço e Lanche. 

Financeiros: 200€. 

Avaliação 

O grupo todo participou nas atividades propostas, com empenho e alegria integrando todos os 

elementos da equipa em prol de um objetivo final (conclusão da tarefa.) 

É uma atividade que fomenta o espírito de união e o “crer” coletivo que foram os principais 

objetivos dos formadores. 
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Almoço de São João e Marcha 

Descrição da atividade 

Preparou-se e ensaiou-se 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, animando, desta forma, os convidados, utentes e 

colaboradores durante o almoço. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

23-06-2018 Guida, Sandra Marina e Marlene 

 

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: responsáveis pela atividade; colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Mesas, cadeiras, toalhas, pratos, talheres. 

Refeições: Almoço de S. João (atum, semilhas, batata doce, maçarocas, pimpinela, feijão, 

abóbora verde, fruta, sumos). 

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

Financeiros: 70€ 

Avaliação 

Na preparação dos enfeites e decorações do espaço houve intercâmbio entre os 

jovens/adolescentes e colaboradores. 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. 
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4.7 ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos a banhos” 

Descrição da atividade 

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 

Verão Titas do LIJ e do CAT 

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:  Colaboradores do CSPSSTT 

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€ (alimentação e transporte). 

Avaliação 

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

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

graúdos brincaram descontraidamente.  



Relatório de Atividades 2018 CSPSSTT 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa do Santissimo Sacramento 

Descrição da atividade 

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 

8 de Julho 2018 Sandra M, Dra. Leontina, Sandra N, Maria L, 

Ana R. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Participar na Festa da 

Santíssima Trindade da Tabua 

- Manter as tradições; 

- Promover a participação dos colaboradores, idosos e crianças 

numa atividade da paróquia. 

Recursos 

 Humanos:  Utentes e colaboradores do CSPSSTT 

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 

Foi uma atividade em que muitos colaboradores e utentes se envolveram, proporcionando 

momento de intra-ajuda e partilha saudável entre todos os participantes. 

Na elaboração do tapete floral foi dado asas á criatividade de toda a comunidade do centro na 

escolha da colocação das flores. 
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4.8 ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO 

Dia dos Avós 

Descrição da atividade 

No dia 26 de Julho comemora-se o dia dos avós, que foi uma data escolhida por ser o dia em que a Igreja 

celebra a festa de Sant'Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Cristo. 

A celebração do dia dos avós foi feita através de vários eventos e de atividades que prestam homenagem e 

que pretendem demonstrar carinho e apreço a todos os avós. 

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 pelos colaboradores, e depois realizou-se um lanche convívio 

intergeracional, tendo sido confecionado um bolo para o efeito. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes, crianças e jovens do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

26-07-2018 Antonia, Brígida, Maria T. 

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: Os responsáveis pela atividade 

Materiais: Tecidos, elementos decorativos, papel crepe. 

Refeições: Bolo, sumo e aperitivos. 

Financeiros:  40€. 

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. 
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Passeio/Piquenique intergeracional 

Descrição da atividade 

Com o objetivo de proporcionar um passeio intergeracional, no qual participariam crianças, jovens 
e idosos. A intenção seria de visitar vários pontos turísticos da Madeira nomeadamente o Cristo 
Rei e findar o passeio em Água de Pena, onde se realizaria o almoço e lanche.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 
Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

Verão Odília Baltazar e Brígida 

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: responsáveis pela atividade, colaboradores. 

Refeições: Almoço e Lanche. 

Financeiros: 40€ 

Logísticos: transporte da Instituição (carrinha). 

Avaliação 

A atividade não foi realizada devido à falta de disponibilidade dos colaboradores. 
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4.9 ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amassar Pão 

Descrição da atividade 

Esta atividade tradicional, consistia em recriar tradições antigas, nomeadamente, o fabrico do pão 

que era feito de forma artesanal.  

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

Centro Social e Paroquial da 

S.S Trindade da Tabua 

4 Setembro2018 Idalina. 

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: Colaboradores do CSPSSTT. 

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

Refeições: Almoço e lanche; 

Logísticos: Carrinha da instituição; 

Financeiros: 50€. 

Avaliação 

A atividade não se concretizou, pelo facto da responsável pela atividade não se encontrar ao 

serviço, por motivos de saúde. 
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Levada do Porto da Cruz 

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 do Porto da Luz. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT. 

08-09-2018 Fátima C., Gertrudes, Esmeralda 

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:  colaboradores do CSPSSTT. 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica. 

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

Logísticos: Carrinha da instituição e carros particulares. 

Financeiros: 100€. 

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. 
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Caminhada e Piquenique no Jogo da Bola  

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 do Porto da Luz. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT; 

familiares e amigos. 

16-09-2018 Sandra. M, Dina, Nelson, Teresa F. 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Promover a partilha/ 

convívio entre colaboradores 

e familiares. 

-Promover a união e a apartilha de saberes/vivências; 

- Promover a atividade física; 

 

Recursos 

 Humanos:  Colaboradores do Centro Social e Paroquial da S.S Trindade da Tabua 

Materiais: Roupa apropriada para o passeio, máquina fotográfica; 

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

Logísticos: Carrinha da instituição e carros particulares. 

Financeiros: 100€ (alimentação e transporte). 

Avaliação 

Na preparação do almoço convívio houve muita partilha de saberes entre os colaboradores; Nesta 

atividade foi servido um almoço típico madeirense (espetada regional, pão caseiro, semilhas, 

salada). De frisar o convívio e a dinâmica bastante positiva de todo o grupo. 
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4.10 ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da Música 

Descrição da atividade 

Foi realizado um lanche convívio para os utentes e familiares. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e familiares 01-10-2018 Carmina 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebração do dia do idoso. - Proporcionar convivência aos idosos e seus familiares; 

- Promover momentos de animação para utentes e 

familiares. 

Recursos 

 Humanos: Colaboradores. 

Materiais: Mesas, cadeiras, flores, cartolinas e fitas. 

Logísticos: decoração e preparação de uma prenda simbólica para entregar aos idosos. 

Financeiros: 100€. 

Avaliação 

Realizou-se um lanche convívio para os utentes e familiares, de modo a celebrar esta data. Foi 

agradável o convívio e visível a satisfação dos familiares.  
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III 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 

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 

20-10-2018 Equipa Responsável 

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; Music link; 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; Lar São Bento; ADBRava; Sociedade Portuguesa de Autores; DJ. 

Artistas Musicais: Pequenos Avessos, Duo L&M, Sidónio Silva, Anima Party, Los 4 Zumba, Pedro 

Garcia, Paul P, José Alberto Reis, Eletro Band, Winston, MusicLovers, Grupo de Jovens da Lombada, 

Grupo de Cantares da Ponta de Sol. 

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

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

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 3ª edição do Arraial 

Cultural. Tivemos também a cooperação de vários colaboradores, extra-equipa de atividades, que 
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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 para todos, e estiveve 

presente também o seu grupo de idosos – 30 elementos + 3 monitores + 2 elementos de stand.  

Das instituições convidadas compareceu o Lar de São Francisco e o Lar de Santa Teresinha, 

representado por 7 elementos; os Escuteiros representados por 9 elementos; Lar São Bento 

representado por 6 elementos e a Macroanima por 6 elementos. A Fotocanhas realizou a cobertura 

fotográfica do arraial, período diurno e noturno, assim como teve um stand de apresentação dos 

seus serviços.  

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

Madeira.  

A 3ª 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.  
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4.11 ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e colaboradores do 

CSPSSTT 

01-11-2018 Sandra M. 

 

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: Responsáveis pela atividade. 

Refeições: Lanche convívio com idosos e crianças. 

Logísticos: Utilização do refeitório da instituição. 

Financeiros: 50€ 

Avaliação 

A atividade foi realizada com sucesso através da realização de um lanche convívio alusivo à época, 

também, com direito a guloseimas. 

Festejar o São Martinho 
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Descrição da atividade 

Este dia é uma das celebrações que marcam o outono e a tradição exige celebrar-se a data com um 

magusto. Como tal fez-se um lanche alusivo para assinalar a data. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e Colaboradores do 

CSPSSTT 

11-11-2018 Animadora Cultural 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

-Celebrar o dia de S. 

 - 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:  Colaboradores do CSPSSTT.  

Refeições: Lanche de S. Martinho. 

Financeiros: 50€. 

Avaliação 

 A atividade não foi realizada por indisponibilidade logística. 
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XI Exposição “La Vie” 

Descrição da atividade 

A Exposição La Vie 2018 decorreu entre os dias 12 e 23 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 centrou-se no 

tema “Por de trás das portas”. Cada instituição deveria pensar no papel dos voluntários da casa 

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

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 12 a 23 de 

novembro 

Sofia Castro, Dina Silva, 

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: madeira, ferro, tintas, peça de roupa e brinquedo de criança, boné e bengala de idoso.  

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 ‘Por de trás das portas’, tendo sido 

criada uma porta intergeracional, representatita das nossas crianças e idosos. A porta foi 

construída pelo Nelson e decorada pelos colaboradores. Na porta, foi também pintado um 

excerto do hino da instituição. 

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 sexta edição decorreu de 15 a 18 de 
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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 das instituições e 

de se inscrever como voluntários, entre outras. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes e Colaboradores do 

CSPSTT 

15 a 18 de 

novembro 2018 

Sofia Castro, Florinda Pombo, 

Dina Silva 

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 e utentes da instituição. 

Materiais: Mesas, cadeiras, caixas, tintas 

Refeições: bolos para venda. 

Logísticos: barraca cedida pala organização; carrinha do CSPSSTT. 

Avaliação 

Em 2018, 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. 

Jantar de Natal de colaboradores e direcção do CSPSST 

Descrição da atividade 
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4.12 ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO 

De forma a comemorarmos o Natal a Instituição ofereceu aos seus funcionários um jantar de natal 

cheio de animação e de surpresas. 

Destinatários Data Responsável 

Colaboradores do CSPSSTT 24-11-2018 Dra. Leontina, Florinda; Sofia; Dina; Sandra. 

M; Nelson. 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Comemoração das 

celebrações referentes ao 

Natal; 

- Promover momentos de 

convívio e bem-estar entre os 

colaboradores. 

- Comemorar o Natal; 

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

Recursos 

Humanos: Todos os colaboradores do CSPSSTT e elementos da direção. 

Materiais: Materiais decorativos alusivos á época, mesas e materiais de cozinha. 

Refeições: Jantar convívio entre membros da direção e colaboradores da instituição.  

Logísticos:  Instalações da Instituição. 

Financeiros: 300€. 

Avaliação 

A atividade correu com colaboração dos colaboradores e membros da direção promovendo a 

convivência e animação/ diversão com os cantares tradicionais da época natalícia. Foi um convívio 

muito apreciado pelos participantes, e foi visível a boa disposição e animação. 

Decorações de Natal 
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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 reflet e-se 

nas decorações da casa. A equipa organizadora pensou numa decoração bonita para o Natal 

sem despender muitos recursos económicos, procurando e solicitando a todos materiais 

reciclados. 

Destinatários Data Responsável 

Utentes, colaboradores e familiares e 

visitantes do CSPSSTT. 

Dezembro  Animadora Cultural 

Titas do CAT E LIJ 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

- Celebração do Natal 

-Trazer à casa de acolhimento um 

“cheirinho” de Natal. 

- Preparar a casa para o Natal. 

- Promover convivência aos idosos e os seus 

familiares;   

- Promover animação. 

Recursos 

Humanos:  colaboradores e utentes do CSPSSTT. 

Materiais: Vários materiais decorativos de Natal; material reciclável. 

Logísticos: Todos a salas da Instituição, hall de entrada e espaços exteriores. 

Financeiros: 20€. 

Avaliação 

Ao Longo das primeiras semanas do mês de dezembro foram desenvolvidos trabalhos de 

decoração das instalações do CSPSST, com a interajuda dos colaboradores e utentes da instituição 

onde houve partilha de costumes entre utentes e colaboradores. Os utentes da instituição 

partilharam saberes com os colaboradores e com os jovens da instituição. 

Festa de Natal 2018 

Descrição da atividade 

https://www.vivadecora.com.br/decoracao
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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, 

funcionários, idosos, crianças/jovens e voluntários. 

Para animar a festa foi também convidado o Grupo Coral Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, 

assim como as crianças/jovens e utentes do CSPSSTT também participaram na animação da 

festa. 

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 

Utentes, Crianças/jovens, 

Colaboradores do CSPSSTT. 

18 dezembro Dra. Leontina, Florinda; Sofia; 

Dina; Carmina; Idalina; Sandra. 

M; Nelson. 

 

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: Responsáveis da atividade, colaboradores do CSPSSTT, utentes. 

Materiais: Mesas, cadeiras. 

Logísticos: Sala polivalente e sala de convívio da instituição. 

Financeiros: 250€. 

Avaliação 

A festa de Natal, realizado no dia 18 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 o 

Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, cantaram uma romagem de Natal e várias 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. 
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5. PROJETO ANUAL 

Dando continuidade ao trabalho concretizado nos anos anteriores, o ano 2018 foi 

recheado de boas atividades. Daí que os colaboradores procuraram envolver-se nas 

mesmas, inscrevendo-se e ficando responsáveis por planear e concretizar as atividades.   

Dando continuidade ao projeto de 2017, em 2018 manteve-se a diretriz de juntar 

todos os colaboradores das diferentes valências. 

O desafio constituiu-se essencialmente em permitir o desenvolvimento da 

autonomia, iniciativa e interajuda entre os colaboradores, permitindo o uso livre de 

criatividade e participação ativa de cada um.  

Este projeto pretende também fomentar competências como o trabalho de equipa 

e a liderança, uma vez que em cada atividade são envolvidos colaboradores de ambas as 

valências que constituem o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 
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Conclusão 

No presente relatório foram contempladas, como tem sido habitual, atividades que 

permitem assinalar datas importantes, festividades tradicionais e religiosas, uma vez que 

permitem um maior envolvimento por parte dos nossos utentes. O convívio e a interação 

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

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

contribuindo para alegrar e diversificar o dia a dia dos utentes do Lar de Idosos. 

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

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

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

organizar e promover também atividades que favoreçam e potenciem as capacidades 

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

refere ao treino de competências individualizado. 

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

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

dinamizaram e prepararam as atividades. Devido ao envolvimento global dos 

colaboradores foi possível dinamizar atividades inovadoras que vieram enriquecer o ano 

de 2018. 

 

 


