Plano de Atividades
2019
Aprovado a __ de _____________ de 2018

A Direção__________________________

Introdução
O plano anual de atividades é um documento guia das práticas a desenvolver ao
longo do ano numa instituição. Deve conter a planificação e organização das atividades
a realizar, bem como os objetivos e recursos necessários para a execução das mesmas.
Como habitual em anos anteriores, para o ano de 2019, é essencial planificar as
atividades de modo a que a interação dos utentes seja organizada e preparada
antecipadamente, contribuindo assim para uma melhoria do desenvolvimento social e
pessoal de cada um deles.
Pretende-se assim, com o desenvolver das atividades planeadas, potenciar a
autonomia e estimular as competências e capacidades individuais dos utentes, levando
a uma vivência saudável no decorrer do processo de envelhecimento individual.
Deve ser salientado que, ao longo desta planificação, as atividades estarão
delineadas de acordo com as preferências dos utentes de todas as respostas sociais,
promovendo assim um plano mais individualizado e focado em explorar e desenvolver
as capacidades e competências pessoais dos nossos utentes, tais como a participação e
a intervenção dos mesmos nas decisões sobre as suas rotinas diárias. Iremos ainda
evidenciar algumas datas comemorativos que serão transversais a todas as respostas
sociais.
A Associação Pôr do Sol, através das suas respostas sociais pretende –
essencialmente – melhorar a qualidade de vida dos seus utentes, bem como contribuir
para o bem-estar biopsicossocial de cada um. Esperamos que esta instituição seja um
lugar – para os utentes, a família e a comunidade – em que possam, através da partilha
de vivências e emoções, encontrar uma forma de deixarem a única herança que perdura
– “a capacidade de amar e ser amado”.

“O amor é a única coisa que cresce
à medida que se reparte.”
O Principezinho
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Objetivos Gerais do Plano Anual de Atividades
Com esta planificação das atividades para o ano 2019, propomos:
Ser capazes de compreender e estimular – de modo individual – as
capacidades cognitivas, necessidades e motivações dos utentes.
Dinamizar atividades que vão ao encontro dos interesses dos utentes,
promovendo a sua participação na planificação, dinamização e execução das mesmas.
Prevenir

as

incapacidades

e

estabilizar/retardar

o

processo

de

envelhecimento, de modo a promover um aumento na qualidade de vida de cada um
dos utentes.
Proporcionar momentos de convívio entre os utentes de todas as respostas
sociais, combatendo a solidão e privilegiando a interação entre os utentes, as suas
famílias e a comunidade em geral.
Aumentar a autoestima e a valorização pessoal de cada um.
Promover momentos de distração e animação como forma de combate à
depressão.
Prevenir a desorientação espacial e temporal.
Estimular a coordenação e capacidade de concentração de cada um.
Desenvolver a imaginação e criatividade individual e grupal.
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Planificação das Atividades
Para que todas as respostas sociais tenham acesso às atividades promovidas no
âmbito da animação sociocultural, a animadora irá deslocar-se a casa dos utentes da
resposta social de apoio domiciliário, de forma a percecionar quais os interesses e gostos
pessoais desses mesmos utentes para que – em atividades futuras – seja mais fácil
integrá-los nas atividades que decorrerão na Instituição.
Esta planificação será apresentada essencialmente através de esquemas e
tabelas, com a indicação dos dias comemorativos/temáticos e algumas das atividades
que se realizarão ao longo desses dias, identificando também quais as respostas sociais
que participarão nessas mesmas atividades.
De modo a explicar a dinâmica diária da instituição, será utilizado uma tabela,
que demonstra as rotinas que fazem parte do quotidiano dos utentes das respostas
sociais de Centro de Dia e da Estrutura Residencial para Idosos.
Como anteriormente referido, os utentes participaram ativamente na escolha
das suas rotinas, incluindo os dias temáticos/comemorativos que serão explorados ao
longo do ano.
Numa fase final desta planificação, serão apresentados exemplos de atividades
cognitivas, psicomotoras e sociais e lúdicas.
Nesta fase inicial da planificação, serão apresentadas as rotinas diárias propostas
para os utentes das respostas sociais de Centro de Dia e de ERPI.
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Rotinas Diárias dos Utentes na Sala de Estar do Centro de Dia
Alguns dos utentes residentes na ERPI, permanecem na sala de estar do centro
de dia, partilhando desse modo, as atividades desenvolvidas ao longo do dia.

Horário

Atividade

09h30-10h30

Atividade Espiritual
Atividades Programadas

10h30-11h45

(consonância com o cronograma semanal)

12h30-14h30

Visualização da programação televisiva:
crónica criminal, jornal da tarde e sos24
Atividades enquadradas nas

14h30-15h45

Comemorações Temáticas

Rotinas Diárias dos Utentes na Sala de Estar da Estrutura Residencial
para Idosos
Para além da rotina apresentada anteriormente, após a hora do lanche (16h00),
os utentes residentes na ERPI são encaminhados para a sala de estar do piso inferior.
Nesse espaço desenvolvem atividades direcionadas – essencialmente – para o
desenvolvimento cognitivo e combate à perda de capacidades e competências de
motricidade fina. É assim, dedicada 1h diária (entre as 17h00 e as 18h00) apenas para
este tipo de atividade, com este grupo específico de utentes.

Atividades Programadas
Os utentes terão ao seu dispor diversas atividades para ocuparem o seu tempo.
As mesmas centram-se em diferentes temáticas, tais como:
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Atividades Espirituais: onde os utentes terão um tempo para se dedicarem
à devoção, reza do terço, visualização de cerimónias de cariz religioso.
Atividades sociais e lúdicas: onde se procurará promover o relaxamento e a
imaginação, bem como a criatividade e a partilha de emoções.
Atividade Física: onde trabalharão a motricidade fina e grossa, as suas
capacidades de locomoção, de flexibilidade, de fortalecimento muscular e de
mobilidade das articulações. Serão também trabalhadas questões ao nível da
respiração, onde os utentes reaprenderão a controlá-la.
Atividades de Desenvolvimento Neuropsicológico: onde será focado
essencialmente o treino de competências sociais, comunicativas e cognitivas como o
cálculo, o raciocínio lógico, a atenção e a linguagem.
Saúde, Beleza e Bem-Estar: onde se proporcionará aos utentes, que assim o
desejarem, a medição da tensão arterial e a higienização das unhas, bem como respetiva
manicure. Estas ações serão realizadas semanalmente.
Atividades Cinematográficas: caracterizadas por sessões de cinema ou
visualização de documentários.
Atividades de Animação Sensoriomotora: onde será trabalhada a
capacidade individual sobre as noções do corpo, do objeto e dos outros.
Atividades da Vida Quotidiana: onde haverá um acompanhamento da
animadora aos utentes na realização de tarefas importantes para os mesmos (exemplo:
pequenas compras).
Atividades de lazer: onde se proporcionarão saídas da instituição a destinos
específicos (jardins, museus, praias, entre outros) e escolhidos pelos utentes.
Todos os meses, o professor de ginástica do Programa Movimento e Bem-Estar,
irá dinamizar uma aula com exercícios específicos e direcionados para as condicionantes
motoras dos utentes de Centro de Dia e ERPI.
Uma vez por mês será dedicado um dia para os utentes realizarem as suas
compras pessoais. Para que isso seja realizável, é elaborada uma lista com os produtos
que os utentes gostariam de adquirir e, num dia pré-estabelecido, a animadora deslocase com os utentes em questão, ao exterior da instituição para que essas compras sejam
efetuadas.
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Será ainda realizado um passeio mensal com os utentes de todas as respostas
sociais. Este passeio consistirá num destino escolhido pelos utentes, mas que terá um
objetivo específico associado a cada saída.

Cronograma Semanal
Os utentes das respostas sociais – ERPI e Centro de Dia – demonstraram
interesse em diferentes atividades, que seriam desenvolvidas todas as manhãs, no
horário das atividades programadas.

10h30 às 11h15
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

11h15 às 11h45

Atividade de Saúde, Beleza e Bem-Estar:
higienização/manicure das unhas

Ateliers de pintura, escrita ou
trabalhos manuais

Atividades cognitivas

Atividades sociais e lúdicas

Atividade Física

Atividade de Saúde, Beleza e Bem-Estar:
medição da tensão arterial

Atividades de Desenvolvimento

Atividades de Animação

Neuropsicológico

Sensoriomotora

Para a realização destas e de outras atividades – não integradas na comemoração
dos dias temáticos – estima-se ser necessário um orçamento anual de 100€.

Calendarização das Atividades Comemorativas/Temáticas
Como referido anteriormente, ao longo do ano serão evidenciados alguns dias
com uma temática específica. Nos dias anteriores e no próprio dia serão elaboradas
atividades de modo a celebrarem a temática do dia em questão.
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Assim, em seguida, serão apresentados os dias temáticos, bem como algumas
das atividades, os seus objetivos e os recursos necessários para execução das mesmas.

Janeiro
Durante o mês de janeiro serão evidenciados 3 dias temáticos:
Dia Internacional do Obrigado – dia 11 de janeiro
Dia Internacional do Riso – dia 18 de janeiro
Festa das Fogaceiras – 20 de janeiro

Dia Internacional do Obrigado – dia 11 de janeiro
Os utentes de Centro de Dia e os residentes na ERPI, irão realizar – assim como
outras – as seguintes atividades:

Atividades
Debate sobre a
temática –
brainstorming sobre
locais, situações,

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X

 Promover o
desenvolvimento cognitivo
 Estimular o treino de
competências comunicativas

diferenças geracionais  Trabalhar competências
onde se enquadra a

pessoais, tais como o respeito

palavra “Obrigado”

pela opinião do outro
 Trabalhar a motricidade
fina, as suas capacidades

Construção de postais
de Agradecimento

Colas,

flexibilidade, de

Cartolinas,

fortalecimento muscular e de

Marcadores,

mobilidade das articulações

Tintas,

 Promover capacidades

Materiais de

linguísticas, estimulando a

Decoração

5,00€ em
cartolinas e
alguns
materiais de
decoração

escrita
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Dia Internacional do Riso – dia 18 de janeiro
Os utentes de Centro de Dia e os residentes na ERPI, irão realizar algumas
atividades neste dia, entre elas, as seguintes:

Atividades

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

 Promover momentos
Quem tem piada
afinal?
(Partilha de Anedotas e
Adivinhas)

de bem-estar e lazer
 Estimular
competências cognitivas,

Será utilizado

Folhas

material

impressas

existente na
instituição

particularmente a
capacidade de memória

Sessão
Cinematográfica –
filme de comédia

Filme, Projetor,

Será utilizado

 Promover momentos

Tela branca,

material

de lazer de bem-estar

Computador

existente na

Portátil

instituição

 Promover
competências cognitivas
Distinção de

 Estimular capacidade

expressões

de concentração, atenção
e distinção de diferentes

Expressões
faciais

5,00€ para

impressas,

cartolinas e

tesouras,

colas

cartolinas, colas

expressões faciais

Festa das Fogaceiras – 20 de janeiro
Os utentes do apoio domiciliário serão convidados a participar na construção do
Vestido para a Festa das Fogaceiras. Este vestido representará a instituição na exposição
à comunidade e, desse modo, deverá contar com a participação da maioria dos utentes da
Instituição.
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Fevereiro
Durante o mês de fevereiro serão evidenciados 3 dias temáticos:
Dia Mundial da Nutella – 5 de fevereiro
Dia dos Afetos– 14 de fevereiro
Dia do Pensamento – 22 de fevereiro

Dia Mundial da Nutella – dia 5 de fevereiro
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a colaborar nas
atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas são:

Atividades

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

 Promover a transmissão
Sumo e os

as folhas de

ingredientes

massa

necessários para

folhada e

 Promover a partilha de

a confeção de

creme de

histórias e conhecimentos

tartes de nutella

barrar de

de saberes
Atelier de
culinária

15,00€ para

 Estimular a motricidade
fina

avelã
 Promover momentos de
Sessão fotográfica

animação e bem-estar no
grupo

Máquina

Será utilizado

Fotográfica e

material

folhas para

existente na

imprimir

instituição

 Estimular a criatividade
Atelier de escrita

 Promover a cooperação

– construção de

entre os utentes letrados e

pequenos poemas

7,50€ para
Papel colorido,

resma
(500folhas)

canetas

não letrados

de

papel
colorido

Trabalhos

 Trabalhar a motricidade

manuais –

fina

Colas,

Será utilizado

cartolinas,

material
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 Promover momentos de

purpurinas,

existente na

partilha e convívio

canetas e

instituição

fotografias e os

 Motivar os utentes para a

tesouras

poemas escritos

execução de manualidades

construção de um
painel com as

pelos utentes

Dia dos Afetos – 14 de fevereiro
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
serão:

Atividades

Atelier de
manualidades

Objetivos da atividade

materiais

Financeiros

Cartolinas,

competências motoras

material de

(motricidade fina) e

pintura, colas,

cognitivas (criatividade,

purpurinas,

compreensão de tarefas)

envelopes

 Incentivar o combate

– incluído numa

ao sedentarismo

instituição

Recursos

 Trabalhar

“Abraços grátis”

saída da

Recursos

 Promover o convívio

Carrinha, lanche,
Cartolinas com
lema da atividade

Será utilizado
material
existente na
instituição

1,50€ em
cartolinas

com a comunidade
 Promover a partilha de
saberes

Atelier de

 Estimular para o

Ingredientes para
a confeção das

5,00€ para a

bolachas e

compra dos

entre os utentes destas

saquinhos para as

saquinhos

duas valências com os

colocar e enviar

Culinária –

sentimento de oferenda

confeção de

 Promover uma ligação

bolachas em
forma de coração

utentes do Apoio
Domiciliário
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 Promover a ligação
entre os utentes das
Visita aos utentes
de Apoio
Domiciliário

diferentes respostas
socias
 Entrega das bolachas

Carrinha,

X

bolachas

confecionadas no Atelier
de Culinária

Dia do Pensamento – 22 de fevereiro
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
serão:

Atividades
Tertúlia sobre os
primeiros pensamentos

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X

X

X

 Estimular o
desenvolvimento cognitivo

do dia
 Promover a expressão
Trabalhar as emoções

dos seus pensamentos e
emoções
 Compreender as emoções

Março
Durante o mês de março serão evidenciados 2 dias temáticos:
 Dia Mundial da Água – 22 de março
Dia Nacional dos Centros Históricos – 28 de março
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Dia Mundial da Água – 22 de março
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
serão:

Atividades

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X

Colas, elementos

Será

decorativos,

utilizado

 Promover o diálogo entre
os utentes
 Incentivar ao respeito da
Debate sobre os
benefícios da água

diferença de opiniões
 Estimular para a
compreensão do tema
 Desconstruir mitos

Manualidades –
construção de um

 Promover o interesse
pelas artes plásticas

painel para o

 Incentivar a criatividade e

Tesouras,

material

refeitório sobre o

sentido de beleza dos utentes

Materiais de

existente na

coloração

instituição

tema

Dia Nacional dos Centros Históricos – 28 de março
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a colaborar nas
atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Para o comemorar será
promovido um passeio ao Centro Histórico de Santa Maria da Feira, dando assim a
conhecer aos utentes uma parte do seu concelho de residência. Durante o dia serão
evidenciadas as diferenças existentes entre a atualidade e as décadas da juventude dos
utentes.
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Abril
Durante o mês de abril serão evidenciados 3 dias temáticos:
 Dia Mundial da Doença de Parkinson – 11 de abril
 Dia Mundial da Voz – 16 de abril
Dia Mundial do Livro – 23 de abril

Dia Mundial da Doença de Parkinson – 11 de abril
Neste dia, é pretendido informar e consciencializar os utentes, as suas famílias e
a comunidade para a existência e impacto desta doença. Desse modo, é necessário
promover a difusão de informação para ser possível dar a conhecê-la à comunidade.
Assim, para este dia será promovida uma semana de trabalhos manuais com o
propósito de construir panfletos e cartazes de divulgação de informação sobre a doença
de Parkinson. Estes panfletos serão distribuídos pelos utentes e seus familiares para
distribuírem pelos seus vizinhos.

Atividades

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Papel impresso,

Será utilizado

 Promover o interesse pelas

cartolinas,

material

artes plásticas

material de

existente na

escrita, colas

instituição

Objetivos da atividade
 Estimular o
desenvolvimento cognitivo

Atelier de
trabalhos
manuais

 Estimular para a
compreensão do tema

Dia Mundial da Voz – 16 de abril
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
serão:
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Atividades

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X

 Promover o
conhecimento e o
desenvolvimento cognitivo
Tertúlia sobre a
temática

 Estimular capacidades de
concentração e da
curiosidade
 Promover o debate sobre
a temática
 Estimular o interesse por
atividades plásticas

Atelier de
manualidades

 Promover o
desenvolvimento cognitivo

Cartolinas,
colas,

3,00€ em

material de

cartolinas

escrita

e sensoriomotor

Dia Mundial do Livro – 23 de abril
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a colaborar nas
atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas serão:

Atividades

Objetivos da atividade

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X

X

X

 Promover o gosto pela
Hora do Conto

leitura
 Estimular o
desenvolvimento cognitivo

Tertúlia sobre a
temática – qual o livro

 Estimular a capacidade
de argumentação

favorito, o que liam

 Promover o debate de

antigamente, o que

opiniões

leem agora
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Na visita mensal da carrinha da biblioteca municipal, os utentes das respostas
sociais – ERPI e Centro de Dia – serão convidados a conhecer a carrinha (em articulação
com o responsável pela carrinha) e a requisitar livros para lerem na Associação.

Maio
Durante o mês de maio serão evidenciados 4 dias temáticos:
 Dia do Sol – 3 de maio
 Dia da Aparição de Nossa Sra. de Fátima aos 3 Pastorinhos – 13 de maio
 Dia Internacional da Família – 15 de maio
Dia Mundial da Pastelaria – 17 de maio

Dia do Sol – 3 de maio
Neste dia, é pretendido informar e consciencializar os utentes, as suas famílias e
a comunidade para os benefícios e malefícios do Sol. Desse modo, os utentes participarão
numa tertúlia que tem como principal objetivo, o debate de ideias e desmistificação das
mesmas, de modo a promover um maior conhecimento sobre a temática trabalhada. No
fim, será construído um painel com ideias que os utentes foram lançando para o grupo e
quais são mitos e quais são verdades.

Dia da Aparição de Nossa Senhora aos 3 Pastorinhos – 13 de maio
Visto os utentes darem grande importância às atividades espirituais, este dia,
assim como todos os dias 13 de cada mês (até outubro), serão dedicados às celebrações
da Aparição de Nossa Senhora.

Dia Internacional da Família – 15 de maio
Neste dia será proporcionado um lanche especial aos utentes que contará com a
presença de alguns familiares. É também esperado que todos os utentes de todas as
respostas sociais estejam presentes. Assim, de modo a contarmos com a presença de
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grande parte dos familiares dos nossos utentes, estes elaborarão um convite em forma de
postal de modo a convidar a família a estar presente neste lanche especial.

Atividades

Atelier de
pintura

Objetivos da atividade


Promover as competências

artísticas


Trabalhar a motricidade fina



Promover a partilha de

emoções relativamente à família,
Atelier

reforçando a sua importância

familiar



Melhorar o relacionamento

interpessoal e estimular o

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Cartolinas,
material de
escrita e pintura

Cartolina,
tesoura, folhas
de papel e caixa
para reciclar

4,00€ em
cartolinas

Será utilizado
material existente
na instituição

diálogo

Dia Mundial da Pastelaria – 17 de maio
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
serão:

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Ingredientes

Será utilizado

necessários para

material

a confeção do

existente na

bolo

instituição

Trabalhar competências de

Pauzinhos de

8,00€ para

precisão manual e enriquecimento

madeira, bolas

comprar os

de lã

materiais

Atividades

Objetivos da atividade


Promover as competências de

Atelier de

coordenação e concentração

Cozinha



Promover a partilha entre os

utentes
Atividade
sensoriomotora



cultural.

Atividade
sensoriomotora

Estimular a motricidade fina, a

Copos de

linguagem e matemática e o

plásticos,

reconhecimento visual das cores e

talheres de

tátil dos utensílios

plástico, tintas e
pincéis

5,00€ para
compra de
copos e talheres
de plástico
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Em comemoração deste dia, e de forma a promover o interesse e a curiosidade
dos utentes, tentaremos dinamizar uma visita à Padaria de Souto visando o contacto
com a realidade atual da panificação.

Junho
Durante o mês de junho serão evidenciados – para além dos Santos Populares
(em que os utentes da resposta social de apoio domiciliário, serão convidados a partilhar
esses dias com os restantes utentes da Associação) – os seguintes 2 dias:
 Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho
 Dia Europeu da Música – dia 21 junho

Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
são:

Atividades

Objetivos da atividade


Tertúlia
“Reciclar –
questões
pertinentes”

Recursos materiais

Recursos
Financeiros

Promover a importância

desta data como marco
histórico para Portugal


Dar a conhecer a

X

X

5 caixas para reciclar,

Será pedido às
auxiliares que
tragam objetos e
será utilizado
material existente
na instituição

importância de reciclar,
reutilizar e reduzir o lixo
produzido


Atividade
plástica

Estimular sensorialmente

(visual, auditivo e tátil)


Estimular a memória, a

linguagem e a coordenação
motora

material de pintura (tintas
e pincéis) e

diferentes

objetos (garrafas plásticas,
vidros, jornais)
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Dia Europeu da Música – 21 de junho
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
são:

Atividades

Objetivos da atividade


Expressão
Musical

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Relacionar a intensidade da

Será utilizado

música e o espaço


Praticar o desenvolvimento

Música gravada

auditivo, a agilidade motriz e a

material
existente na
instituição

lateralidade

Atividade
física

Adaptar o movimento ao ritmo da

música


Será utilizado
Música gravada

Aumentar a capacidade pessoal de

se relacionar com os outros

material
existente na
instituição

Julho
Ao longo do mês de julho evidenciaremos os seguintes dias comemorativos:
Dia Mundial da Alegria – 8 de julho
 Dia Mundial dos Avós – 26 de julho
Dia Internacional do Amigo – 30 de julho

Dia Mundial da Alegria – 8 de julho
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
são:
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Atividades

Objetivos da atividade


Coordenação óculo-manual

Jogo das



Estimular a lateralidade

Cápsulas



Promover o uso da memória

(explorando a
temática)

recente e promoção da interação

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Caixas de cartão,

Será utilizado

cápsulas vazias,

material

cartolinas e

existente na

material de escrita

instituição

social


Promover momentos de bem-

estar e animação
Acerta na
garrafa



Desenvolver a coordenação

motora e visual


Lápis, cordel,
pedras/areia e
garrafões

Promover o equilíbrio

Será utilizado
material
existente na
instituição

dinâmico e a função lúdica

Dia Mundial dos Avós – 26 de julho
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a participar no lanche
que se realizará durante a tarde, de forma a evidenciar a importância do seu papel na vida
dos netos. Será proporcionado um momento de partilha de histórias vivenciadas com os
seus netos ou com os seus avós, durante a sua própria infância.
Num momento do dia será entregue uma lembrança a todos os avós de forma a
homenageá-los nesta data.

Dia Internacional do Amigo – 30 de julho
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
são:

Atividades

Objetivos da atividade

Tertúlia das



Trabalhar a reminiscências

Recordações



Reforçar os laços sociais

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

X

X
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Valorizar o papel da amizade e

das relações interpessoais


Estimular a partilha de emoções

e sentimentos

Quadro da
Amizade

Permitir a expressão de emoções

e sentimentos através da fotografia


Estimular a interação entre os

Máquina
fotográfica, papel
branco,
impressora,

pares

tesouras e patafix

Será utilizado
material
existente na
instituição

Agosto
Durante o mês de agosto serão proporcionados aos utentes diferentes atividades
do âmbito lúdico e social. Os utentes de todas as respostas sociais, serão convidados a
participar na feira medieval, bem como em diferentes passeios, visitas a museus e/ou
parques do concelho de Santa Maria da Feira.
Serão também proporcionadas atividades lúdicas – a todos os utentes das respostas
sociais – no exterior da instituição, aproveitando assim os espaços ajardinados de que a
associação dispões.

Setembro
No mês de setembro – e por este ser um mês de retorno das férias de alguns utentes
– focar-nos-emos na partilha de experiências, sentimentos e emoções vivenciadas pelo
grupo. Serão desenvolvidas, como nos restantes meses, atividades psicomotoras,
cognitivas, sociais e lúdicas, de modo a incentivar o desenvolvimento biopsicossocial de
cada um dos utentes.
Iremos evidenciar o dia mundial do turismo, celebrado no dia 27. Neste dia iremos
procurar partilhar conhecimentos e experiências relativamente a destinos turísticos e
culturais, bem como estimular memórias do passado, revivendo acontecimentos e
valorizando as prosperas histórias de vida que os utentes experienciaram.
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Outubro
No mês de outubro serão evidenciados 4 dias comemorativos. Estas datas são:
 Dia Mundial da Música – 1 de outubro
 Dia Mundial do Animal – 4 de outubro
 Dia Nacional dos Castelos – 7 de outubro
 Dia Mundial do Pão e da Alimentação – 16 de outubro
Caso seja possível, será realizada ainda a desfolhada nas instalações da instituição, numa
data a combinar.

Dia Mundial da Música – 1 de outubro
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a colaborar nas
atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas são:

Atividades

Objetivos da atividade



Promover momentos de alegria e

Qual é a

bem-estar

música?



Estimular as capacidades de atenção,

Recursos

Recursos

materiais

Financeiros

Rádio e CD
com
músicas

concentração e memória auditiva


Mensagem
Cantada

Mostrar como a música pode ser um

veículo para a expressão de sentimentos
e transmissão de mensagens


material
existente na
instituição

Criar alegria e animação através da

música


Será utilizado

Manter e ativar a comunicação,

Rádio,
câmara

Será utilizado

fotográfica,

material

cd com

existente na

mensagens

instituição

cantadas

estimulando a memória e a concentração
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Dia Mundial do Animal – 4 de outubro
Os utentes das respostas sociais – Centro de Dia e ERPI – serão convidados a
colaborar nas atividades que se realizarão integradas neste dia temático. Algumas delas
são:

Atividades

Qual o teu
animal
preferido?

Objetivos da atividade


Recursos

materiais

Financeiros

X

X

Imagens de

Será utilizado

animais

material

impressas e

existente na

plastificadas

instituição

Estimular ao diálogo e partilha de

opiniões


Recursos

Expor sentimentos e emoções

através da partilha de memórias
Animal de
quinta,
doméstico ou
selvagem?



Estimular a atenção e a perceção



Promover momentos de

estimulação cognitiva


Cativar sentimentos de interajuda

no grupo

Ao longo do ano serão dinamizadas ações de angariação de fundos, não só para a
compra de materiais para as atividades diárias, mas também para a aquisição de um
animal de estimação – passarinho – e todos os acessórios (gaiola, comida) necessários.

Dia Nacional dos Castelos – 7 de outubro
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a participar num passeio
ao Castelo de Santa Maria da Feira, de forma a dar a conhecer um monumento importante
para o concelho, bem como tradições antigas que se foram perdendo.

Dia Mundial do Pão e da Alimentação – 16 de outubro

Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a participar num atelier
de panificação. Este atelier vai consistir, não só na confeção de algum alimento, bem
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como na partilha de experiências e memórias das diferentes gerações. De salientar que,
serão ainda explorados os benefícios e os malefícios de alguns alimentos.

Novembro
No mês de novembro serão celebrados 2 comemorativos. Estas datas são:
 Dia Mundial do Cinema – 5 de novembro
 Dia de S. Martinho – 11 de novembro
Ao longo deste mês serão elaboradas todas as decorações natalícias necessárias para a
instituição.

Dia Mundial do Cinema – 5 de novembro
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a participar nas sessões
de cinema protagonizadas ao longo do dia. Os filmes serão selecionados pelos utentes nos
dias anteriores.

Dia de S. Martinho – 11 de novembro
Os utentes de todas as respostas sociais serão convidados a participar no magusto
que será organizado na instituição.

Dezembro
No mês de dezembro será dinamizado um atelier de pastelaria, no dia 4, aberto
aos utentes de todas as respostas sociais, de forma a celebrar o dia da bolacha.
Serão ainda ultimadas as últimas decorações natalícias, bem como a construção
de uma feirinha de natal para serem angariados fundos para a instituição.
Os utentes serão convidados ainda a participar na construção de uma lembrança
natalícia para todos, bem como de uma exposição de trabalhos plásticos no salão do lar.
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Exemplos de atividades
Atividades Psicomotoras
1. Explorar o circuito
Objetivo geral: interação social, competição e espírito de equipa
Objetivo específico: coordenação viso-motora, equilíbrio e orientação espacial
Recursos Materiais: espaço amplo, moldes de pés e mãos em papel colorido e fita cola
Descrição: formam-se equipas de pares e atribui-se a cada par uma cor; depois da
divisão das equipas o dinamizador dá a conhecer o circuito; o objetivo de
cada equipa é seguir os símbolos da sua cor até encontrar 8 mãos da mesma
cor nas paredes. Vence a equipa mais rápida

2. Os copos
Objetivo geral: treino da habilidade motora oral
Objetivo específico: promoção da atenção e concentração. Competências: persistência
e paciência
Recursos Materiais: copos, água, palhinhas e bolas de plástico
Descrição: encher os copos até ao rebordo; alinhar os copos; passar a bola de copo em
copo té ao último.

Atividades Cognitivas
1. Sopa de Letras e/ou Números

2.

Tabelas de correspondência:
Descrição: A cada cor corres pode um símbolo. Na tabela apresentada devem
identificar os símbolos corretos para cada cor.
Áreas estimuladas: raciocínio lógico e atenção

3. Meses e Estações do Ano
Descrição: Associar os 12 meses do ano às 4 estações.
Áreas estimuladas: linguagem e memória
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Atividades Sociais e Lúdicas
1. Frutas do mercado
Descrição: Depois dos séniores se encontrarem dispostos em círculo, a
animadora atribuiu um número a cada sénior em ordem sequencial. A seguir avisa
o grupo qual o número maior existente e dá início a uma chamada que todos devem
responder, sem errar. Por exemplo: no meu mercado tenho 15 frutas. O número 15
diz: “15 não…no seu mercado existem …. E anuncia outro número dentro dos
limites estabelecidos.
Cabe ao proprietário do número nomeado negar a afirmação, indicando outro
número. A dinâmica termina quando um dos números for repetido. Não será
permitido aos participantes anotarem os números que, progressivamente, forem
ditos.
Áreas estimuladas: atenção e foco

2. O meu objeto
Descrição: Os utentes deem estar sentados e vendados. Entregam-se objetos aos
utentes, pedindo que segurem no mesmo durante uns minutos. Passado esse tempo
os objetos são recolhidos e misturados e distribuídos novamente, de forma aleatória.
Este movimento é realizado algumas vezes. Os utentes devem conseguir identificar
se têm o seu objeto inicial ou não. Á medida que vão identificando, vão retirando a
venda e aguardam pelo fim da atividade. No fim, comentam-se as dificuldades
sentidas em grupo.
Áreas estimuladas: desenvolver a perceção tátil e as capacidades de atenção e
concentração
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Orçamento Previsional – Valores Totais

CLASSE 7

RENDIMENTOS

CONTA
72
721
722/728

RUBRICA

TOTAL

PRESTAÇÕES SERVIÇOS
QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)
OUTROS SERVIÇOS

156.601,44
155.116,44
1.485,00

75

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

130.533,62

751

SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

130.533,62

7511
7512
78

ISS, IP

129.663,62

OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

870,00

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

788
7888
79

3.000,00

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

3.000,00

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

TOTAL RENDIMENTOS

CLASSE 6

3.000,00
79,60

290.214,66

GASTOS

CONTA

RUBRICA

TOTAL

61

CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

35.933,07

62

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

44.239,61

622

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

6221

TRABALHOS ESPECIALIZADOS

6224

HONORÁRIOS

6226

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

623

MATERIAIS

20.466,95
2.985,84
13.656,00
3.825,11
1.231,01

6231

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO

412,38

6233

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

618,63

6234
624

ARTIGOS PARA OFERTA
ENERGIA E FLUIDOS

200,00
17.881,76

6241

ELETRICIDADE

4.626,00

6242

COMBUSTÍVEIS

8.404,76

6243

ÁGUA

2.712,00

6248

OUTROS

2.139,00

626
6262

SERVIÇOS DIVERSOS
COMUNICAÇÃO

4.659,89
1.428,12
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6263
6268
63

SEGUROS

3.031,77

OUTROS SERVIÇOS

200,00

GASTOS COM PESSOAL

632
6321
635
6352
636
6362
64
642

194.517,26

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

157.706,78

REMUNERAÇÕES CERTAS

157.706,78

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES
PESSOAL

35.192,08
35.192,08

SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
PESSOAL

1.618,40
1.618,40

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

15.409,09

TOTAL GASTOS

CLASSE 8

15.409,09

290.099,03

RESULTADOS

85

RESULTADOS ANTES IMPOSTOS

115,63

88

RESULTADO LÍQUIDO

115,63

Investimentos:
Não estão previstos investimentos para o período de 2019.

A Direção,
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