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Caros Irmãos

Ao abrigo do atual Compromisso da Misericórdia da Trofa, importa colocar à
apreciação da Assembleia Geral estes dois documentos que se seguem: Plano de
Atividades e Orçamento para o próximo ano de 2019.
A Santa Casa da Misericórdia da Trofa assume uma responsabilidade social que a
obriga a desenvolver esforços e desafios permanentes de inovação para se manter na linha
da frente das respostas aos problemas que a comunidade trofense apresenta.
A estes e outros desafios temos respondido oportuna e ponderadamente,
conciliando o dever de actuar com o dever de acautelar sempre a sustentabilidade,
presente e futura, da nossa Instituição.
Afirmávamos há algum tempo que temos consciência que o sucesso da nossa
missão social depende da atenção que dermos às oportunidades de inovação; à
competência, liderança e mobilização de recursos humanos e ao compromisso que
assumirmos com os fins preconizados.
O ano de 2019 representará, em matéria de Recursos Humanos, a consolidação de
uma forma de estar organizacional que acredita que a excelência das suas equipas de
trabalho se reflectem na qualidade da nossa acção marcada pelo Rigor, Responsabilidade e
Atitude.
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Introdução

Um envelhecimento com sucesso não significa apenas, uma saúde física
funcional, mas também uma participação ativa na sociedade. Com o envelhecimento progressivo da população e com as mudanças das condições de vida das gerações mais novas tem-se verificado nos últimos anos, um aumento da institucionalização dos idosos, principalmente daqueles que perderam a autonomia ou precisam
de apoio nas atividades de vida diária, que a família não pode suportar.
O envelhecimento é um processo natural do ciclo de vida do ser humano, do
qual advém alterações do ponto de vista neurológico e fisiológico, que se repercutem numa diminuição do funcionamento sensorial, cognitivo e motor. Assim, devemos diariamente prevenir e até mesmo retardar o aparecimento destas alterações através da realização de várias atividades e terapias, é necessário que o sénior se mantenha ativo.
Estas atividades e terapias, consideradas não-farmacológicas podem contribuir para tornar a evolução das alterações mais lenta e dar maior autonomia e independência à pessoa, dando logo por isso uma melhor qualidade de vida.
Devemos diariamente encorajar a capacidade criativa e estimular as habilidades destas pessoas. Todos os seres humanos são criativos e têm competências,
apenas precisam de ser valorizados, não só pelas suas contribuições no passado,
mas também pelo que são agora.
As atividades e terapias propostas devem sempre potencializar as capacidades presentes e estimular as competências que estão a degradar-se, para que a
pessoa consiga encontrar ou reencontrar sensações de prazer e bem-estar essenciais para uma vida plena, melhorando assim a sua autoestima e promover uma
autoimagem positiva.
Ver as pessoas como passivas é ignorar por completo os conhecimentos,
experiências e habilidades, talentos e papéis, que foram adquiridos ao longo dos
anos através da educação, do trabalho, da família, da vida entre muitas outras, todas as pessoas possuem uma trajetória vital.
Decorrente de tudo isto surge a necessidade de estruturar e planificar as
atividades a realizar com esta população dando espaço às individualidades de ca-
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da um, construindo-se assim o presente plano Anual de Atividades que tem como
objetivo principal implementar um conjunto de ações direcionadas aos idosos da
Santa Casa da Misericórdia da Trofa, que se encontram em regime de lar e também algumas direcionadas para os utentes que estão em apoio domiciliário. Estas
atividades têm sempre em conta e respeitam os diferentes níveis de autonomia e
dependência de cada um.
Ao longo de toda esta intervenção pretendemos criar condições para que o passado de cada um seja valorizado, o presente seja vivido plenamente e o futuro planeado com tranquilidade.
Este plano entra em vigor em janeiro de 2019 até dezembro de 2019 e a meta para
a concretização do mesmo é cerca de 80% dos idosos participarem nas atividades
de animação sociocultural.
A avaliação deste plano é efetuada através de dados recolhidos ao longo das atividades e registos efetuados.
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Estruturas Residenciais e Serviço de Apoio Domiciliário
As Atividades Socioculturais
O plano de atividades apresenta assim as seguintes áreas de intervenção:

Área /Atividade

Descrição
-Trabalhos em feltro;
-Trabalhos em papel (corte, colagem e

Expressão

pintura)

plástica

- Trabalhos com material reciclado;
Trabalhos com pastas de moldar (barro,
plasticina, fimo, entre outras)

Expressão

Formar um grupo coral, acompanhar

Musical

canções…

Objetivo

Dias/Duração

Visa proporcionar ao idoso a possibilidade de se exprimir através da arte e dos trabalhos manuais,
estimulando a criatividade e a imaginação. As actividades de expressão plástica têm ainda a vantagem de manter e/ou melhorar a motricidade fina, a precisão manual e a coordenação psicomotora.

2 vezes por semana,

Ao realizarem estas atividades evitam o isolamento e o ócio, desenvolvem o sentido crítico, expri-

com a duração de

mindo as suas preferências, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento e enriquecimento

3h por sessão.

de qualidades grupais, coesão, partilha, trabalho em equipa, confiança, relações interpessoais,
iniciativa, expressão e autocontrolo.
A música permite alegrar a vida de qualquer pessoa. Através da música pretende-se incentivar os

2 vez por semana,

utentes para a interacção em grupo, para o convívio e o enriquecimento da cultura de cada um.

com a duração de

Permite potenciar as capacidades cognitivas e uma maior autoestima.

2h por sessão.

As aulas de ginástica geriátrica têm como objetivo assegurar as condições de bem-estar dos uten-

Físicas ou
Motoras

Ginástica geriátrica

tes, promovendo a saúde, o exercício, tentando combater o sedentarismo e desenvolvendo as suas

3 vez por semana,

capacidades físicas e intelectuais através de tarefas simples de movimentação articular e muscular

com a duração de

possibilitando-lhe uma maior qualidade de vida. Redescobrir o corpo, contribuir para a manutenção

60 minutos por

do desempenho cognitivo, possibilitar a socialização e integração e melhorar a auto-imagem e a

sessão.

auto-estima.
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Exercícios de leitura e escrita;
Jogos de reconhecimento olfactivo, táctil
Estimulação Cognitiva e
Sensorial

e auditivo;
Exercícios de reminiscências visuais;
Jogos de vocabulário e léxico;
Jogos de semelhanças e diferenças;

O objectivo é promover e desenvolver a orientação para a realidade, estimular a capacidade de

2 vezes por semana,

memorizar, manter e/ou aumentar a atividade cerebral, retardar os efeitos da perda de memória e

com a duração de

velocidade perceptiva.e prevenir o surgimento de doenças degenerativas.

2h ;

exercício de memória recente, imediata,
episódica e semântica; entre outros…
O espaço cozinha fomenta o contacto com antigas e novas receitas e favorece a utilização dos
Culinária

Jogos de Mesa,
tabuleiro e de
grupo

Boccia

Hortoterapia
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Confeção de doçaria e salgados e recolha
de receitas antigas.

Cartas; Damas; Xadrez; Dominó; Loto;
Jogo do Galo…

alimentos nas suas inúmeras possibilidades, estimulando a criatividade. Promove ainda o saber-

1 vez por semana,

fazer dos utentes, permite a manutenção de algumas rotinas diárias e uma maior autonomia e

com a duração de

autoestima.

2h ;

Estes jogos permitem promover o convívio e a interação entre todos, promover a ocupação dos

1 vezes por semana,

tempos livres, desenvolver o espirito de competição, proporcionando momentos de comunicação e

com a duração de

coesão intergrupal.

1h por sessão.

Jogo do boccia

Esta atividade permite estimular a motricidade fina, desenvolvimento da psicomotricidade, desen-

Técnicas de Jogo

volver o espírito de interajuda e de competição e estimulação da concentração.

Plantação de alguns legumes, flores e
tratamento das mesmas.

Os objetivos desta atividade são trabalhar a estimulação sensosrial, a relação espacial e temporal,
as relações socio afetivas, o sentido de utilidade social, a autonomia no ato de plantar/semear, a
partilha de saberes, promover sentimentos positivos e garantir uma maior qualidade de vida.

1 vez por semana,
com a duração de
45m por sessão
1 vez por semana
durante 2h.
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Realizar todas as tarefas/exercicios inerentes à utilização de um computador
(ligar, abrir diferentes programas, trabalhar com o sistema Microsoft Word,
Novas Tecnologias

entre outras).
Fazer treino de escrita de diferentes
textos, realizar pesquisas na internet e
explorar as redes sociais, para manter

A utilização da informática, e da Internet em particular, pelos idosos pode abrir novas possibilidades de contato com outras pessoas e realidades, nomeadamente aos idosos que por vários motivos
têm dificuldade de locomoção. As sessões de informática irão decorrer com o principal objetivo de

1 vez por semana

ensinar as competências básicas de utilização de um computador, de forma a estimular a memória,

durante 2h.

a atenção e a perceção e incentivar a socialização e contato com a realidade, assim como permitir a
aproximação com os familiares, principalmente com os mais jovens.

contactos com familiares e amigos.
É uma terapia não farmacológica que se
realiza de forma individual, num espaço
reservado e próprio para o efeito e que
Dolly Terapia
(Terapia das Bonecas)

permite ao utente o contacto com uma
boneca e, ao mesmo tempo, poder
realizar todos os cuidados diários que um

Os objetivos desta atividade são: acalmar a pessoa, aliviar a aflição, reduzir a agitação, confusão e
agressividade, permitir à pessoa recordar emoções felizes do passado, oferecer a sensação de

1 vez por semana

conforto e de utilidade, estimular a comunicação e a interação social.

bebé necessita. Destina-se a pessoas
portadores de demência.
Estas atividades compreendem: idas ao
Atividades Culturais

teatro, cinema, museus, exposições,

Estas atividades têm como objetivos promover o contato com o exterior, contrariar o desenraiza-

feiras, parques naturais, intercâmbios e

mento social dos idosos, incrementar a participação ativa dos mesmos, assim como promover o

visitas com fins religiosos a locais sagra-

convívio.

Sempre que apropriado.

dos.
Comemoração de
datas Festivas
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Festas para comemorar os aniversários
de cada idoso, festas religiosas, festas
populares e intercâmbios

Com a finalidade de proporcionar interação, alegria, dinamismo entre os residentes da Instituição e

Sempre que apro-

também dos respetivos familiares e toda a comunidade.

priado.
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Plano de comemorações dos Meses/Dias do ano 2019

Meses
Janeiro
Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho
Agosto
Outubro

Novembro

Dezembro
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A comemorar/atividades
6 - Dia de Reis
25 – Dia do Carteiro
14 - Dia dos Namorados (dia dos afetos)
5 - Carnaval
8 - Dia Internacional da Mulher
19 - Dia do Pai
21 - Dia da Primavera
27- Dia Mundial do Teatro
14 – Dia internacional do Café
18 – Dia internacional dos Monumentos e Sítios
21 – Páscoa / Via Sacra
23 – Dia Mundial do Livro
25 - Dia da Liberdade
29 - Dia Mundial da Dança
1 - Dia do trabalhador
5 - Dia da Mãe
13 - Dia de Maria
18 – Dia Internacional dos Museus
1 - Dia Mundial da Criança
10 - Dia de Portugal
18 – Dia internacional do Piquenique
24 – Dia de São João
26 – Dia Mundial dos Avós
19 – Dia Mundial da Fotografia
1 – Dia Mundial da Música e Dia Internacional do Idoso
16 – Dia Mundial da Alimentação
24 – III Jogos Interinstitucionais
5 – Dia Mundial do Cinema
5 – Dia do Cuidador
11 – Dia de S. Martinho
4 – Dia da Bolacha
5 – Dia Internacional do Voluntariado
25 – Natal
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Designação

Comemoração dos
Aniversários dos Clientes.

Dia de Reis

Dia Do Carteiro
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Descrição

Objetivo geral

Periodicidade

Local

Indicadores

Metas

No dia de aniversário de cada cliente, cantar-se-á, na hora do
lanche, os parabéns. Para tal, haverá um bolo de aniversário e
será convidado a participar na celebração um familiar ou amigo
mais próximo. O aniversariante receberá uma prenda
personalizada. Além disso, haverá decorações relembrando que
naquele dia determinado cliente festeja o seu aniversário.

Preservar a identidade
dos clientes.

Sempre que há
aniversário.

Estrutura
Residêncial
designada por E.R).

N.º de aniversários
comemorados.

100% dos
aniversários
comemorados

Nº de clientes da E.R.

12 clientes da E.R.

Nº de clientes da E.R.

10 Clientes a
participarem na
actividade

Criação de um grupo coral formado por clientes e beneficiários
de RSI e Acção Social que cantarão uma música alusiva aos Reis,
na instituição visitando a secretaria, direcção técnica, equipa de
RSI, lavandaria, cozinha, entre outros. A par disso, os mesmos
clientes cantarão as Janeiras aos meninos da creche e Jardim de
Infância, em residências de utentes do SAD e em mais duas
instituições.

Preservar tradições e
costumes.

6 a 25 de Janeiro de
2019

E:R, creche e JI ,
Centro Social de S.
Mamede,
Associação de
Solidariedade Social
de S. Martinho do
Campo e utentes do
SAD

Efectuar previamente uma recolha de cartas efetuadas pelos
clientes para os seus familiares e neste dia ir com os idosos
fazer o envio nos CTT.

Fomentar a partilha
de sentimentos e
emoções entre os
clientes e familiares.
Estimular a memória,
criatividade e
imaginação.

25 Janeiro

E.R e CTT
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Dia dos Namorados e Afetos

Realização de uma tertúlia com os utentes para falar do amor
da amizade e explorar as reminiscências.

Reconhecer a
importância dos
afetos, desenvolver
competências
artísticas e criativas,
proporcionar
momentos lúdicos,
reforçar a importância
dos afetos, amor e
carinho.

Comemoração do Carnaval.

Realização de um baile carnavalesco, com apresentação de
alguns mascarados.

Proporcionar
momentos de festa e
convívio

4 de Março.

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher.

Realização de uma representação teatral sobre a evolução da
mulher ao longo dos tempos seguida de um chá para mulheres
com um lanche especial para elas. Distribuição d e lembranças
pelas clientes da E.R. confeccionadas pelos nossos clientes.

Comemorar o dia da
mulher.

8 de março.

Comemoração Dia do Pai

Entrega de uma pequena lembrança a todos os pais. No final
um pequeno lanche de convívio entre pais e filhos.

Estreitar os laços
familiares.

19 de Março

E.R.

Nº de clientes da E.R.

40 clientes a
participar na
actividade

21 de Março

E.R.

Nº de clientes da E.R.

30 clientes a
participar na
actividade

27 de Março

E.R.

Nº de clientes da E.R.

14 de Fevereiro.

E.R.

Nº de clientes da E.R.

30 dos clientes a
participarem na
atividade

E.R.

Nº de clientes da E.R.

40 dos clientes a
participarem na
atividade

Nº de clientes da E.R.

40 clientes a
participar na
actividade

E.R

Sensibilizar os idosos
para as questões
relacionadas com o
ambiente.
Dia Mundial da Poesia e
Primavera

Sessão de declamação de poemas por residentes, clientes de
RSI e Acção Social, voluntários e colaboradores.

Dia Mundial do Teatro

Ida ao teatro (se houver agenda cultural) ou convidar uma
instituição /universidade sénior a representar uma peça na
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Desenvolver o
vocabulário, a
destreza verbal e
incentivar a
participação activa.
Promover a
distracção, e contacto
com o meio social e

30 clientes a
participar na
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instituição.

Dia Internacional do Café

Comemoração da época
Pascal

Ir com os clientes até um café local para saborearem um café
num local distinto do habitual.

Realizar uma Via-Sacra. Convidar os clientes e várias entidades
do concelho a colaborarem de forma ativa na preparação e
dinamização das XV estações.

cultural
Potenciar o contacto
com o meio social e
promover momentos
de distração.

Promover a realização
de uma vivência
pascal e promover a
criatividade e
originalidade dos
clientes.

actividade

15 de Abril

Café local

Nº de clientes da E.R.

20 clientes a
participar na
atividade

Recinto exterior da
Instituição

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

1 d Abril a16 de
Abril ensaios;
17 de Abril ensaio
geral
18 de Abril
apresentação ao
público.

Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios

Promover a visita a um monumento ou sítio histórico do
concelho ou redondezas.

Promover o
conhecimento e a
interação social.

18 de Abril

Dependente do
local estipulado

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

Dia Mundial do Livro

Promover uma visita à biblioteca local e articular uma
dinamização de uma sessão de leitura.

Potenciar o contacto
com os livros e o
conhecimento.

23 de Abril

Casa da Cultura da
Trofa

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

Dia da Liberdade

Realização de um “Chá em liberdade”, com discussão de termas
da liberdade.

Relembrar hábitos,
costumes, vivências e
experiências.

26 de Abril

E.R.

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

30 de Abril

E.R.

Nº de clientes da E.R.

40 clientes a
participar na
atividade

Fomentar o convívio.
Relembrar danças.
Dia Mundial da Dança
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Convidar o grupo de dançaterapia do Porto para dinamizarem
uma atividade dedicada à dança.

Desenvolver e
estimular capacidades
físicas e artísticas dos
utentes.
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Realização de uma dinâmica de grupo e alguns jogos sobre as
profissões.

Estimular a
comunicação
interpessoal,
promover o
debate/discussão,
aumentar a
participação e sentido
critico.

2 de Maio

E.R.

Nº de clientes da E.R.

20 clientes a
participar na
atividade

Comemoração do mês de
Maria

Recolha de flores em diferentes locais do concelho, a fim de se
elaborar um tapete para a procissão.

Dar continuidade a
uma prática religiosa
patente no meio
sociocultural onde os
clientes estão
inseridos

1 a 2 de maio.

E.R.

Nº de clientes da E.R.

10 clientes a
participar na
atividade

Comemoração do Dia da
Mãe

Realização de um terço com a participação de mães e filhos.
Entrega de um miminho às senhoras presentes, às clientes das
E.R´s e SAD. No final haverá um lanche convívio para mães e
filhos.

Promover o convívio
familiar.

6 de Maio.

E.R eCapela

Nº de clientes da E.R.

40 clientes a
participar na
atividade

Dia Internacional dos
Museus

Permitir aos clientes a escolha de um museu para poderem
visitar.

Conhecer novos
espaços culturais.

20 de Maio

Museu selecionado

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

Comemoração do Dia da
Criança

Realização de uma pequena dramatização para as valências da
creche e jardim-de-infância da instituição.

Promover as relações
intergeracionais.

30 a 31 de Maio

E.R.

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

Realização de uma tertúlia “O que mudou no meu Portugal”

Orientar os utentes no
tempo, fomentar o
espirito critico e a
participação.

11 de Junho.

E.R.

Nº de clientes da E.R.

20 clientes a
participar na
atividade

Realização de um piquenique à moda antiga num parque de
lazer selecionado pelos idosos.

Promover o convívio e
relembrar hábitos
antigos

19 de Junho

Parque de Lazer
selecionado

Nº de clientes da E.R.

15 clientes a
participar na
atividade

Dia do Trabalhador

Comemoração do Dia de
Portugal

Dia internacional do
Piquenique
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Comemoração dos Santos
Populares

Realização do arraial de S. João, contemplando as tradicionais
marchas S. Joaninas. Será convidado um grupo musical para
animar a festa. Serão convidados os clientes das ERPI´s e SAD,
beneficiários do RSI, familiares dos clientes e ainda instituições
locais . haverá um lanche convívio, com um custo simbólico
para os familiares e outras pessoas externas.

Nº de clientes da E.R.

50 clientes a
participar na
atividade

N.º de clientes da E.R.;

30 clientes;

n.º de netos.

30 netos.

N.º de clientes da E.R.

20 clientes da E.R.

Comemorar o dia de S.
João

24 de Junho.

E.R.

E.R

Promover troca de
experiências entre
avós e netos.

26 de julho.

Avós.

Realização de um torneio de Boccia entre avós e netos. No final,
haverá um lanche convívio na instituição com os participantes e
clientes da E.R..

Dia Mundial da Fotografia.

Realização de uma sessão fotográfica para posterior exposição.

Criar uma exposição,
retratando o passado.

19 de agosto exposição.

Dia Mundial da Música

Atuação do grupo coral formado por clientes e beneficiários de
RSI e Ação Social a outras instituições do concelho.

Desenvolver a
interação
interinstitucional e
promover momentos
de convívio.

Dia Mundial da Alimentação.

Sessão de esclarecimento referente aos hábitos de uma
alimentação saudável. Construção de uma receita saudável com
os clientes.

Esclarecer quais os
hábitos alimentares
mais adequados.

16 de outubro.

Realização de uma tarde de jogos lúdicos com as instituições do
concelho.

Favorecer as relações
interpessoais e
recordar tempos de
outrora.

24 de outubro.

E.R

N.º de clientes da E.R..

40 clientes a
participar na
atividade.

Realização de uma dinâmica entre cuidadoras e clientes e
distribuição de uma pequena lembrança a cada cuidadora.

Reconhecimento do
trabalho diário do
cuidador e estreitar
laços entre clientes e
cuidadoras.

5 de Novembro

E.R

N.º de clientes da E.R..

50 clientes a
participar na
atividade.

Comemoração do Dia dos

Dia Internacional da Terceira
Idade III Jogos
Interinstitucionais

Dia do Cuidador

Mod.199.v01

E.R.

15 clientes da E.R.
1 de Outubro

E.R.

N.º de clientes da E.R.

N.º de clientes da E.R.;

Beneficiários de
RSI e Ação Social.
20 clientes da
E.R.;

E.R.
n.º de clientes do S.A.D..

8 clientes do
S.A.D.
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Dia Mundial do Cinema

Realizar uma tarde de cinema, com um filme de comédia e
distribuição de pipocas e sumo.

Comemoração S. Martinho.

Convívio entre clientes da E.R. e clientes do S.A.D., através da
realização de jogos tradicionais e outras atividades lúdicas. A
par disso, haverá também a tradicional fogueira e o lanche
convívio.

Reviver tradições
populares.

11 de novembro.

Dia da Bolacha

Realização de bolachas para posterior venda das mesmas

Desenvolver
competências e
fomentar o
reencontro com
práticas e hábitos
antigos

4 de Dezembro

Dia do Voluntariado.

Oferta de uma lembrança, elaborada pelos clientes aos
voluntários e realização de um almoço com todos os
voluntários.

Sensibilizar para a
importância do
voluntariado.

5 de dezembro.

Dia da Imaculada Conceição

Realização de uma eucaristia solene em honra da padroeira da
instituição e posterior lanche convívio com clientes, mesários e
outros.

Promover hábitos
religiosos.

8 de Dezembro

Comemoração do Natal.

Realização de um jantar natalício, no qual participarão os
clientes da E.R. e do S.A.D., assim como as suas respetivas
famílias, mediante contrapartida. Oferta de uma lembrança aos
clientes e aos seus familiares.

Mod.199.v01

Promover momentos
de distração.

Fomentar o espírito
natalício.

7 de Novembro

E.R

N.º de clientes da E.R..

N.º de clientes da E.R.;

21 de dezembro.

40 clientes a
participar na
atividade.
40 clientes da
E.R.;

E.R.

E.R.

Local a escolher.

Capela

E.R.

n.º de clientes do S.A.D..

15 clientes do
S.A.D..

N.º de clientes da E.R.;

8 clientes da E.R.;

N.º de clientes a participar na
atividade;

16 clientes da
E.R.;

n.º de lembranças entregues.

22 lembranças.

N.º de clientes da E.R.;

50 clientes da
E.R.;

N.º de clientes residentes e
clientes

100 clientes da
E.R.;

do S.A.D. a participar na
atividade;

15 clientes do
S.A.D.;

n.º de familiares presentes.

100 familiares.
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Responsável
Atividades
Tipo

pela
Designação

Objetivo geral

Periodicidade

Local

Indicadores
Execução

Passeio Anual
Sénior.

Outras Atividades

Descrição

Participação no passeio anual,
dinamizado pela Câmara
Municipal da Trofa.

Visita ao
Santuário de
Fátima.

Visita ao Santuário de Fátima,
dinamizada pela conferência
vicentina da zona.

Torneios de
Boccia.

Realização de torneios de
Boccia, promovidos em
articulação com o professor da
respetiva modalidade. No final,
haverá um lanche convívio,
assim como a entrega de uma
lembrança e/ou diploma.

Passeios
culturais.

Todos os meses serão
promovidas saídas exteriores
a:
Exposições; locais de lazer;
entre outros.

Promover o convívio

Celebrar a fé.

Promover
intercâmbios
interinstitucionais.

A definir.

A definir.

A definir.

A definir.

Santuário de
Fátima.

E.R.e outras
instituições.

Fomentar as relações
interpessoais.

Potenciar o contacto
com o exterior.

Mensalmente.

A definir.

Grau de
participação
dos clientes

Grau de
participação
dos clientes

Grau de
participação
dos clientes

Grau de
participação
dos clientes

Câmara Municipal da
Trofa;
Animação.
Conferência de S.
Vicente de Paulo;
Animação.

Animação.

Animação.
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Rendimento Social de Inserção / Rede Local de Intervenção Social
1.

Projeto “O Meu Cantinho de Terra”*

Objetivos:
- Complementar o orçamento familiar dos utilizadores através da recolha dos produtos cultivados; Melhorar competências pessoais e sociais (rotinas de trabalho e cuidado do
terreno; cumprimento de regras; capacidade de planificação; auto-estima); Promover a aquisição e troca de conhecimentos sobre práticas agrícolas; Sensibilizar para a
importância do meio ambiente e fomentar práticas amigas do ambiente.
Atividades/Calendarização
Acompanhamento/apoio semanal aos
utilizadores no terreno e horta em casa
Reuniões bimestrais de avaliação com
utilizadores
Comemoração do aniversário do
projeto

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realização da 3ª Semana do Ambiente

X

Articulação com creches/jardins-deinfância na plantação/manutenção de
culturas
Implementação/acompanhamento das
atividades relacionadas com cultivo nas
creches e jardins-de-infância
Realização de sementeiras

X

X

X
X

Intercâmbio (visitas; formação;
participação em feiras)
*Articulação com outros projetos: “D’Gostar e Chorar por Mais”

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recursos Materiais: Viaturas da instituição, seguros, água, material necessário para plantação de culturas e a realização de estruturas verticais.
Metas: Realização de 5 reuniões com participação média de 10 famílias;
- Promover 3 visitas de intercâmbio;
- Participação de 3 estabelecimentos escolares no projeto;
- Participação de 10 utilizadores da Horta em formação;
- Angariação de donativos para a BAF;
- Participação de 10 utilizadores em diferentes atividades do projeto.

X

X

X
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2.

Atelier “Linhas e Marias”

Objetivos:
- Elevar a autoestima e melhorar o autoconceito;
- Adquirir novos conhecimentos;
- Valorizar competências.

Atividades/Calendarização
Realização de trabalhos de
costura e croché
Angariação de fundos com os
trabalhos realizados

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Articulação com atelier “Duas de Letra”

Recursos Materiais:
- Linhas, agulhas, tecidos, malhas, entre outros.
Metas:
- Integração de 4 beneficiários do RSI e utentes da RLIS;
- Melhoria da autoestima em 2 beneficiários do RSI e utentes da RLIS;
- 2 Beneficiários do RSI e utentes da RLIS verbalizem aquisição de novos conhecimentos.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.

Atelier “Duas de Letra”*

Objetivos:
- Proporcionar momentos de convívio, partilha de conhecimentos e experiências de vida; Valorizar os saberes específicos de cada indivíduo e promover a interculturalidade e a
intergeracionalidade, através da criação de um espaço aberto à criatividade; Desenvolver competências pessoais e sociais; Adquirir novos conhecimentos; Reduzir o isolamento
social; Aumentar a rede de pertença; Melhorar a autoestima; Estimular sentido crítico.

Atividades/Calendarização

Jan.

Reunião para avaliação/debate de ideias –
definição de atividades
Elaboração de trabalhos manuais

Fev.

Mar.

Abr.

Jun.

Jul.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Visualização de filme

X
X

Lanche convívio
Participação do Técnico

Ago.
X

Realização de jogos diversos
Reflexão sobre as emoções, dinâmicas de
grupo

Maio

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Articulação com outros projetos: “Saúde em Movimento”, “D’Gostar e Chorar por Mais” e “Linhas e Marias”.
Recursos Materiais:
- Papel diverso, tesouras, cola, pistola de cola quente, cartas, jogos de memória/sopa de letras, revistas e jornais, linhas, agulhas, botões, colheres e garfo de plástico, colher de
pau, tecidos diversos, entre outros.
Metas:
- Dinamização de 70 atelieres “Duas de Letra”;
- Integração de 2 novos utentes beneficiários RSI e da RLIS;
- Participação assídua de 6 utentes beneficiários RSI e da RLIS;
- Aquisição/partilha de conhecimentos por parte de 50% dos participantes.
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4.

“Saúde em Movimento”*

Objetivos:
- Integrar gratuitamente e de forma duradoura beneficiários em diferentes modalidades da Academia Aquaplace;
- Promover hábitos de vida saudáveis nos participantes;
- Melhorar a qualidade de vida dos participantes.

Atividades/Calendarização

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Articulação/sinalização à Academia
Municipal Aquaplace para integrar
beneficiários em modalidades
desportivas

X

X

X

X

X

X

Acompanhamento a modalidade

X

X

X

X

X

X

X

Realização de caminhadas
Jogo “2ª Caça ao Tesouro” no Parque
Senhora das Dores com piquenique
Aplicação de inquérito aquando da
entrada e avaliação (6 meses após
integração)

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ago.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

*Articulação com outros projetos: “Duas de Letra”, “D’Gostar e Chorar por Mais” e “Cuidar”
Recursos Materiais:
- Material de desgaste, seguros, produtos para lanche (águas, peças de fruta, barras de cereais, gelatinas) e tshirt´s.
Metas:
- 10 Beneficiários RSI e utentes da RLIS integrem atividades no Aquaplace e caminhadas;
- 20 Beneficiários participem no jogo “2ª Caça ao Tesouro” e no piquenique no Parque Senhora das Dores;
- 5 Beneficiários RSI e utentes da RLIS sejam assíduos à prática desportiva e verbalizem melhorias do seu estado de saúde.

X

X

X
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5.

“Cuidar”*

Objetivos:
- Facilitar a integração no mercado de trabalho através da melhoria da imagem pessoal;
- Aumentar a autoestima;
- Melhorar a autoimagem.

Atividades/Calendarização

Jan.

Articulação com centro de estética
Acompanhamento aos
tratamentos de beleza

X

Fev.

X

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

X

* Articulação com outros projetos “Mundo a Sorrir”, “Saúde em Movimento”.

Recursos Materiais:
- Viaturas e seguros.
Metas:
- Proporcionar o acesso a tratamentos de beleza a 2 beneficiários do RSI e utentes da RLIS;
- 2 Beneficiários do RSI e utentes da RLIS verbalizem sentimentos positivos em relação à sua imagem.

Jul.

Ago.

Set.

X

Out.

Nov.

Dez.
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6.

Projeto ELOS

Objetivos:
- Promover o voluntariado social;
- Participar na melhoria da qualidade de vida dos idosos do SAD;
- Facilitar a integração dos beneficiários desempregados, reativando ou reforçando competências sociais e/ou pessoais;
- Multiplicar as oportunidades de partilha, promovendo uma participação mais ativa na comunidade;
- Promover a intergeracionalidade entre adultos.

Atividades/Calendarização
Reuniões com a técnica
responsável do SAD com vista a
delinear/avaliar atividades
Convite a beneficiários
Organização e implementação da
atividade
Canto das janeiras

Jan.
X

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metas:
- Realização de 4 atividades no âmbito do ELOS;
- Participação de 6 beneficiários RSI e utentes da RLIS;
- Verbalização, por parte de 4 beneficiários, de sentimentos positivos em relação às atividades desenvolvidas, nomeadamente, valorização pessoal e social.
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7.

Parceria “Mundo a Sorrir”

Objetivos:
- Melhorar o estado de saúde e autoestima, recorrendo ao encaminhamento para Protocolo no âmbito da saúde oral entre a Misericórdia da Trofa e a ONG ”Mundo a Sorrir”;
- Facilitar a integração no mercado de trabalho através da melhoria da imagem pessoal.

Atividades/Calendarização
Requisitar quinzenalmente transporte
junto dos Bombeiros
Aplicação de entrevista testemunhal e
inquérito de avaliação
Realização de avaliação anual de
Protocolo com a “Mundo a Sorrir”
Realização de relatório anual de
avaliação para o Grupo PROEF
Sinalização e acompanhamento de
beneficiários com problemas dentários
à ONG “Mundo a Sorrir”
(Acompanhamento obrigatório na
primeira consulta)

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Metas:
- Realização de tratamento dentário a 5 beneficiários do RSI e utentes da RLIS;
- Verificação da melhoria da autoestima e saúde em 3 beneficiários RSI e utentes da RLIS.

X
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8.

Combate à Pobreza/Exclusão Social

Objetivos:
- Promover os objetivos da Equipa de Intervenção Comunitária e Familiar junto da Comunidade, no que respeita ao combate à pobreza/exclusão social;
- Partilhar o conhecimento de novas formas de intervenção social, para melhor responder às problemáticas em causa;
- Divulgar o trabalho realizado pela Equipa de Intervenção Comunitária e Familiar;
- Partilhar boas práticas e sucessos alcançados.
Atividades/Calendarização*

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Articulação com a Casa da Cultura para
a Exposição Fotográfica
Preparação da Exposição Fotográfica
Exposição Fotográfica**
Contacto com os meios de
Comunicação Social e site da Instituição
para divulgação da Exposição
Acompanhamento de beneficiários de
RSI e utentes da RLIS à Exposição
Envio mensal aos parceiros de NLI de
uma foto e um momento/pensamento
de uma atividade dinamizada
Realização de um Seminário
* A definir dataS

**Carece de confirmação da disponibilidade da Casa da Cultura

Recursos Materiais:
- Material de desgaste, Viaturas da Instituição, Seguro e custo com a Exposição.
Metas:
- Realizar 1 exposição fotográfica aberta à comunidade, utilizando um recurso do Concelho;
- 25 Utentes da RLIS e beneficiários RSI conheçam a exposição e o espaço disponibilizado pela Casa da Cultura.
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9.

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”

Objetivos:
- Promover a introspeção e análise de expectativas futuras;
- Desenvolver aspirações dos utentes acompanhados.

Atividades/Calendarização*
Concretização de alguns sonhos
solicitados pelos utentes/beneficiários

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*Conforme necessidades diagnosticadas

Recursos Materiais:
- Viaturas ou algum custo extra para a concretização de algum sonho.
Metas:
- 6 Utentes da RLIS e beneficiários RSI sejam auxiliados na concretização de pelo menos um sonho.
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10.

“Semana do Pensamento”

Objetivos:
- Consciencializar e sensibilizar colaboradores da Misericórdia da Trofa para as questões relacionadas com a pobreza e a exclusão social.
- Fomentar ações de solidariedade social e apoio do outro.

Atividades/Calendarização
Colocar à disposição dos colaboradores
várias frases sobre solidariedade.
Desafiar os colaboradores a praticar um
ato de solidariedade.
Exposição dos atos de solidariedade
concretizado pelos colaboradores.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X
X
X

Recursos Materiais:
- Material de desgaste.
Metas:
- 25 Colaboradores da Instituição sejam sensibilizados para a questão da solidariedade social e que cada um deles realize pelo menos uma ação de apoio a
utentes/beneficiários acompanhados pela Equipa, idosos das ERPI´S e SAD e Colaboradores.
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11.

“Sessão de esclarecimento sobre Tuberculose”

Objetivos:
- Informar e esclarecer os utentes/beneficiários acompanhados pela Equipa e técnicos, sobre os cuidados a adotar perante uma pessoa com tuberculose;
- Potenciar a consciência sobre a necessidade de um tratamento adequado, de forma a evitar riscos e agravamento do estado de saúde da pessoa com tuberculose e das
pessoas que contactam com a mesma.

Atividades/Calendarização
Sessão de esclarecimento dinamizada
por enfermeira da Instituição a
utentes/beneficiários e técnicos

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

X

Recursos Materiais:
- Material de desgaste e informática.
Metas:
- 10 Utentes da RLIS e beneficiários RSI e técnicos aprendam e identifiquem pelo menos um cuidado básico a ter perante uma pessoa infetada com tuberculose.

Dez.
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12.

“Dia da Consciencialização do Stress”

Objetivos:
- Proporcionar um momento de tranquilidade e bem-estar a utentes com problemática de ansiedade evidenciada;
- Promover o autoconhecimento corporal, para desenvolver estratégias de autocontrolo em situações de stress.

Atividades/Calendarização
Sessão de relaxamento na sala
Snoezelen da Instituição

Jan.
X

Fev.

Mar.
X

Abr.

Maio

Jun.

X

Recursos Materiais:
- Nenhum.
Metas:
- 6 Utentes RLIS e beneficiários RSI usufruam da Sala de Snoezelen e verbalizem sensação de bem-estar.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.
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13.

“D´Gostar e Chorar por Mais”

Objetivos:
- Promover a aquisição e a partilha de conhecimentos através do aproveitamento de alimentos e confeção de marmelada, compotas, entre outros;
- Fomentar o convívio e evitar o isolamento social.

Atividades/Calendarização

Jan.

Fev.

Workshops de culinária

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

X

Recursos Materiais:
- Material para confeção de compotas e marmeladas.
Metas:
- 4 Utentes RLIS e beneficiários RSI adquiram novos conhecimentos sobre o reaproveitamento alimentar.

Jul.

Ago.

Set.

Out.
X

Nov.

Dez.
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14.

Comemoração do “Dia Internacional do Obrigado”

Objetivos:
- Assinalar o “Dia Internacional do Obrigado” através de um e-mail para os Parceiros/Técnicos que trabalham diretamente com a Equipa, de forma a relembrar que o
funcionamento em conjunto e uma relação positiva e de proximidade é fundamental no trabalho de intervenção social

Atividades/Calendarização

Jan.

Enviar aos Parceiros/Técnicos um
pensamento sobre o “Dia Internacional
do Obrigado”

X

Fev.

Mar.

Abr.

Recursos Materiais:
- Nenhum.
Metas:
- 2 Parceiros/Técnicos contactados sejam sensibilizados e retornem a mensagem.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.
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15.

“Valorize a VIDA”

Objetivos:
- Promover o incentivo à vida, através de pensamentos otimistas e valorização dos pequenos momentos e atitudes;
- Desenvolver um relacionamento interpessoal positivo.

Atividades/Calendarização
Distribuir uma mensagem (recorrendo a
um texto e/ou objetos) aos
utentes/beneficiários que recorram ao
serviço num dia a definir

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

X

Recursos Materiais:
- Material de desgaste, outros a definir.
Metas:
- 3 Utentes RLIS e beneficiários do RSI verbalizem conseguirem lidar melhor com as adversidades da vida quotidiana.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2018/2019

Creche e Jardim de Infância
MÊS

DATA

ATIVIDADES

OBJETIVOS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
A receção será dinamizada com surpresas ao longo do
dia:
- Criação de ateliês no espaço exterior:
- Pinturas faciais;

 Integrar de forma lúdica e divertida as crianças da instituição;
 Potenciar momentos de interação e de sociabilidade nos vários

- Mural para pintura;
- Exploração do Espaço exterior;

SETEMBRO

espaços da Instituição;
3

Receção às
crianças

 Criar um clima de confiança mútua entre as famílias e a comunidade educativa;
 Promover um bom ambiente escolar e uma adaptação favorável;
 Estimular o desenvolvimento da motricidade global e motricidade
fina;
 Promover a interação escola- família.

- Exploração motora;
A receção será feita no polivalente/sala com a Equipa
Pedagógica de cada sala.
Os pais/familiares (1 familiar por criança), até as 10h30,
brincam livremente na área da sala e no espaço exterior
da instituição, facilitando a adaptação da criança ao novo
espaço.
Oferta de uma caixa dos beijinhos (dentro da caixa a
criança leva todos os beijinhos que gostaria de ter dado
aos pais ao longo daquele dia).

Mod.255.v02
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Reunião com os encarregados de educação na Instituição,
 Reconhecer a importância da Educação como contributo para o
enriquecimento da vida em sociedade;
10 a

Reunião de

14

Pais

 Apresentar a equipa pedagógica aos Pais e Encarregados de
Educação;
 Dar a conhecer o Projeto Educativo (P.E.) e a Matriz Curricular

com a seguinte ordem de trabalhos:
- Realização de uma dinâmica de grupo;
- Apresentação das linhas orientadoras do P. E. e da
matriz curricular da Creche e do Jardim de Infância;

da Instituição.
- Recados gerais da instituição.

Dia
21

Internacional
da Paz

 Sensibilizar as crianças para a necessidade da paz no mundo;

Cada criança juntamente com os pais escreve uma

 Sensibilizar a comunidade educativa para questões relacionadas

mensagem de Paz numa pomba, previamente enviada

com a paz;
 Mobilizar a comunidade educativa para a comemoração deste

para casa. No dia colocam as suas pombas nos galhos de
árvores, que estarão disponíveis na entrada da instituição.

dia.
Palestra sobre
21

Pedagogia
Montessori

 Sensibilizar a comunidade educativa para a introdução do novo
modelo pedagógico introduzido na instituição;
 Incentivar o envolvimento dos encarregados de educação na

Os pais e encarregados de educação poderão assistir a
uma palestra realizada pela Dr.ª Sylvia Sousa, Psicóloga e
Formadora Montessori.

escola.
A equipa pedagógica ensina às crianças do jardim-de26

Dia Mundial do
Surdo

 Sensibilizar as crianças para a diferença;

infância uma canção simples em língua gestual.

 Promover o contacto com a linguagem gestual.

Posteriormente, as crianças do jardim irão representar a
canção em língua gestual, para as crianças da creche.

OUTUBRO

Comemoração
1

do Dia
Internacional
do Idoso
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 Promover momentos de interação entre as crianças da Instituição e os idosos da Santa Casa da Misericórdia da Trofa;
 Potenciar o espirito crítico e criativo das crianças envolvendo os
idosos da Santa Casa e as nossas crianças.

Visita surpresa das crianças aos idosos do Lar da Santa
Casa da Misericórdia da Trofa e entrega de uma
lembrança elaborada pelas crianças.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2018/2019

Durante a semana decorrerá uma recolha de alimentos de
animais, para entregar ao Canil da Trofa.
De 1 a
4

Comemoração
do Dia Mundial
do Animal

 Sensibilizar as crianças para a importância dos animais no contexto social;
 Responsabilizar e sensibilizar as crianças para os cuidados a ter
com os animais.

Nas salas cada Educadora irá sensibilizar as crianças para
os cuidados a ter com os animais.
No dia 4 de outubro, um representante do canil virá cá
para procedermos à entrega dos alimentos recolhidos.

 Promover o contacto com diferentes culturas e tradições;

12

Desfolhada

 Desenvolver o contacto com a Natureza;

Visita a uma Quinta Pedagógica a escolher

 Conhecer as etapas do ciclo da desfolhada (desfolhar o milho,

posteriormente. As crianças farão a desfolhada ou

encontrar o milho rei e conhecer a utilidade do milho do dia-a-

vindimas.

dia);
 Proporcionar momentos de bem-estar e diversão.
 Dotar a instituição de um nível de segurança eficaz;
Data a

Realização de

 Amenizar as consequências de um acidente;

definir

um Simulacro

 Favorecer hábitos de segurança e organizar procedimentos a

Simulação de uma evacuação de emergência.

adotar aquando da evacuação.
 Valorizar o convívio e a socialização entre a comunidade educa24 a

Feira de

26

Outono

tiva;
 Explorar a forma, cor e sabor dos alimentos do Outono;
 Promover o conhecimento de alimentos típicos desta estação do
ano.
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Criação de uma feirinha onde serão vendidos produtos
característicos desta estação do ano e bolos
confecionados pelas crianças.
Colaboração dos pais na recolha dos produtos.
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As crianças virão fantasiadas de casa e posteriormente,

31

Comemoração
do Halloween

 Promover o conhecimento de tradições e costumes de países

deslocar-se-ão ao exterior, realizando a brincadeira
“doçura ou travessura” pela comunidade envolvente.

Anglo-Americanos;
 Vivenciar tempos festivos.

As crianças da creche fazem desfile e brincadeiras na
instituição.

Comemoração
9

de S. Martinho
(Magusto) –

 Preservar os usos e costumes do Património Cultural Português;

Lanche (castanhas e sumo) convívio entre pais e filhos,

 Valorizar o convívio e a tradição popular.

com música ambiente.

crianças e pais
Comemoração
do Dia Mundial
da Cultura
NOVEMBRO

Científica23

Projeto
Pedagógico

Realização de experiências: as crianças do jardim de
 Conhecer o Mundo através da experimentação;

infância preparam antecipadamente experiências para

 Trabalhar a área das ciências.

apresentarem, neste dia, às crianças da creche.

“Pequenos
Cientistas,
Grandes
Descobertas”
 Promover e Incentivar a participação das famílias no processo
De 26
a 30

Exposição:
“Natal com
Recicl’Arte”

educativo;
 Preparar épocas festivas;
 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de exploração e produções plásticas.
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As crianças, com a colaboração dos pais, participam na
decoração da Instituição através da construção/decoração
de pinheiros de Natal, utilizando materiais de desperdício.
Exposição no hall e exterior da Instituição.
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Comemoração
do Dia
11

Internacional
das
Montanhas

 Promover o contacto direto com a Natureza;

Exploração com as crianças no Monte da Sr.ª da

 Explorar os diferentes sentidos através da exploração de ambi-

Assunção. As crianças levam galochas e fatos de chuva,

entes naturais;
 Dominar movimentos que impliquem deslocamentos e equilíbrios
como trepar, correr e saltar;

lupas e material científico para explorar a Natureza
(encontrar animais, comparar diferentes tipos de
vegetação, …)

 Proporcionar momentos de aventura e diversão.
Gesto de

DEZEMBRO

14

solidariedade:
Troca de
Brinquedos

 Promover na escola valores como solidariedade e o afeto;
 Sensibilizar as crianças para a importância da partilha e da reutilização dos brinquedos;

As crianças trazem um brinquedo com que já não brincam
e trocam por outro que é novidade para elas.

 Promover a ligação escola-família.
 Promover o contacto e reflexão sobre práticas teatrais de diferentes estilos, géneros e origens culturais;

15

Festa de Natal

 Realizar atividades que promovam a ligação escola/família;
 Promover momentos de convívio e de festa entre as crianças e

Realização de números musicais e dramáticos
representados pelas crianças: A volta ao Mundo em 24
músicas- Especial Natal

adultos da Instituição.
Visita de
Data a
definir

Estudo ao
espetáculo no
gelo no Mar
Shopping

 Apreciar diferentes manifestações de arte;
 Promover momentos de convívio e sociabilidade entre as crian-

Visualização de uma peça de teatro no gelo.

ças, num ambiente natalício;
 Conhecer elementos característicos do teatro.
 Preservar os usos e os costumes do Património Cultural Portu-

JANEIRO

guês;
7

Cantar as
“Janeiras”

 Interpretar com intencionalidade expressivo-musical: cantos rítmicos e canções;
 Valorizar a música como fator de identidade social e cultural;
 Promover a interação entre escolas.
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Cantar as “Janeiras” pelas diferentes salas de uma Escola
Básica do 1º ciclo.
Construção de coroas pelas crianças.
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Os pais e as crianças, na receção em frente a um espelho
Dia
18

Internacional
do Sorriso

 Promover a boa disposição entre pais e crianças;
 Proporcionar momentos de diversão e alegria;
 Sensibilizar para os benefícios do sorriso.

farão o seu “melhor sorriso”. Os sorrisos serão filmados e
expostos ao final do dia.
Ao final do dia, será também feito para os pais e crianças,
no polivalente sessões de terapia do riso.
Reunião com os encarregados de educação na Instituição,
com a seguinte ordem de trabalhos:

 Reconhecer a importância da Educação como contributo para o
21 a

Reunião de

25

Pais

enriquecimento da vida em sociedade;
 Promover a reflexão acerca das atividades e projetos desenvolvidos/ em desenvolvimento em cada sala.

- Divulgação de atividades realizadas no 1º período;
- Recados gerais da Instituição.
- Visualização de um vídeo.

7e8

Feira de
Sabores

 Valorizar o convívio e a socialização entre a comunidade educativa;

Realização de uma Feira de Sabores (venda de bolos, pão
com chouriço, pizza, sumo e batatas fritas).

 Valorizar os costumes e tradições culturais.

FEVEREIRO

“Pequenos
15

Cientistas,
Grandes
Descobertas”

 Dar a conhecer às crianças o novo projeto educativo;
 Conhecer o Mundo através da experimentação;

Visita ao Centro de Ciência Viva em Vila do Conde.

 Trabalhar a área das ciências.
 Apreciar diferentes manifestações de artes visuais (pintura, desenho, colagem, entre outras);

22

Isto é Arte!!!

 Contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética;
 Fomentar o desenvolvimento de aptidões técnicas e manuais na
produção de obras.
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Exposição no hall de entrada de máscaras carnavalescas
elaboradas pelas crianças com a colaboração dos pais.
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25

Visita à Escola
Primária

As crianças da sala dos 5 anos irão visitar uma escola
 Facilitar a adaptação ao próximo contexto educativo;

primária, no sentido de conhecer o novo contexto escolar

 Desenvolver a interação entre escolas.

do próximo ano letivo.
As crianças virão fantasiadas de casa e posteriormente

1

Festa de

 Festejar o Carnaval;

Carnaval

 Proporcionar momentos de socialização entre as crianças;
 Desenvolver a imaginação e a criatividade.

irão fazer um desfile pelo meio envolvente.
As crianças da creche farão um desfile no espaço exterior
da instituição.
Construção de um puzzle gigante, em forma de carro, com

MARÇO

19

25

Dia do Pai

 Valorizar a figura paterna na comunidade escolar;

peças pré-decoradas em casa pelos pais. O puzzle final

 Educar para os valores com base na Inter-relação familiar.

ficará exposto na instituição.

Atividade de

 Sensibilizar para a importância da preservação ambiental;

Reciclagem

 Sensibilizar as crianças para os cuidados a ter com a Natureza e

Construção de eco pontos na instituição.

com o meio ambiente.
Semana
Aberta
18 a

“Pequenos

22

Cientistas,
Grandes
Descobertas”
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Visita a diferentes estabelecimentos ou locais da
 Promover uma atitude científica;

localidade (padaria, peixaria, campo agrícola) onde as

 Promover um ambiente lúdico de brincadeira e descoberta;

crianças poderão fazer as suas descobertas (processo de

 Despertar o gosto e o prazer de observar, questionar e experi-

fabrico do pão, utilidade do gelo na peixaria, processo de

mentar.

germinação das plantas).
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 Promover o gosto pela leitura;
 Proporcionar momentos de interação e partilha entre a escola e a
Dia Mundial do
De 1 a

Livro – Feira

5

do Livro na
Instituição

família;
 Compreender a importância do livro como fonte de informação e
conhecimento;
 Identificar os elementos que produzem os livros: au-

Feira do livro nas instalações da Instituição, com o apoio
de uma editora.
Dinamização de uma Hora do Conto com diferentes
histórias contadas pelos pais ao longo da semana.

tor/ilustrador/editor;
Desenvolver a interação escola-família.
 Promover a interação com diferentes obras de arte;
 Sensibilizar as crianças para a apreciação crítica de obras de
ABRIL

Comemoração
do Dia
18

Internacional

arte;
 Demonstrar capacidade de atenção e observação;
 Sensibilizar para as temáticas de Arte Contemporânea, da Arqui-

dos

tetura e do Ambiente, desenvolvendo o pensamento crítico e cri-

Monumentos e
Sítios

Visita de estudo ao Museu de Arte Contemporânea –
Jardim Serralves

ativo;
 Reconhecer a educação artística como contributo de uma melhoria da aprendizagem, tendo em conta o ambiente social e cultural
da criança.
 Fomentar o gosto pela atividade física;

19

Dia Mundial da
Bicicleta

 Desenvolver a motricidade global;

Cada criança traz uma bicicleta ou triciclo para a escola e

 Promover momentos de interação e sociabilidade entre as crian-

realizam uma gincana.

ças da instituição.

MAIO

Construção de um puzzle gigante em forma de coração
3
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Dia da Mãe



Valorizar a figura materna na comunidade escolar;

com as peças pré-decoradas em casa pelas crianças e



Educar para os valores com base na Inter-relação familiar.

pelas mães.
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Dia
6

Internacional
do Bombeiro

 Sensibilizar as crianças para aa importância dos bombeiros na
nossa sociedade;
 Dar a conhecer as diferentes utilidades desta profissão;

Visita à nossa instituição dos Bombeiros Voluntários da
Trofa.

 Explorar um camião de bombeiros.
15

Dia Mundial da

 Valorizar a entidade familiar;

Concretização de um pequeno almoço entre família e

 Educar para os valores com base na sua inter-relação familiar.

escola na Instituição.

“Pequenos

 Promover a partilha de conhecimentos;

As crianças da sala dos 5 anos irão à Escola do 1º ciclo

Cientistas,

 Divulgar o Projeto Educativo à comunidade envolvente;

apresentar algumas experiências científicas previamente

 Desenvolver a interação entre escolas.

preparadas na sala.

 Promover a interação escola-família;

As crianças trazem um brinquedo de casa e partilham

 Potenciar momentos de diversão entre crianças;

durante as brincadeiras, ao longo do dia.

Família
Partilha do
Projeto

24

Grandes
Descobertas”
Dia
Internacional
28

do Brincar

 Valorizar a importância da partilha.

31

Dia Mundial da
Criança

 Promover momentos de convívio e sociabilidade entre as crian-

Atividades surpresa realizadas no parque exterior da
Instituição:

ças, num ambiente descontraído;
 Proporcionar às crianças momentos de diversão e alegria;

- Aluguer de insufláveis.

Junho

 Comemorar o final do ano letivo;
7

Passeio Final
de Ano

 Desenvolver a capacidade de atenção e observação pelo mundo
que a rodeia;
 Desenvolver as diferentes emoções.
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Visita ao Lugar dos Afetos em Aveiro.
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 Expressar, através da dança, sentimentos, emoções em diferentes situações;
15

Festa Final de
Ano

 Proporcionar momentos que marquem com alegria, o final de

Realização da festa de fim de ano.

uma etapa escolar;
 Formalizar de forma harmoniosa o encerramento das atividades
letivas.
 Proporcionar atividades lúdicas e divertidas num contexto exte-

24

rior diferente (praia);
Época Balnear
5

 Proporcionar às crianças momentos de convívio e lazer;

Praia.

 Sensibilizar para os cuidados com o sol e regras de segurança
na praia.
Reunião de
pais e
encarregados

8 a 12

de educação e

JULHO

entrega das
avaliações

 Refletir sobre as atividades e projetos desenvolvidos em cada
sala;
 Avaliar e promover a partilha e o intercâmbio com os encarrega-

Reunião com educadores, auxiliares de ação educativa,
pais e encarregados de educação.

dos de educação;
 Avaliar o desenvolvimento do grupo.

escolares.
Comemoração
26

do Dia dos
Avós

 Envolver os avós nas atividades de escola;
 Preservar os usos e os costumes do Património Cultural Portu-

Partilha de um piquenique com os Avós.

guês;
 Potenciar o espirito crítico e criativo das crianças e dos idosos.

15 a
31

Atividades

 Promover atividades de carácter lúdico, de forma a que as crian-

livres

ças se sintam motivadas na aprendizagem e relaxem após um
longo período de escola.
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Estas atividades serão realizadas em forma de ateliês,
contudo a planificação é mais flexível.

Orçamento
Ordinário

Conta de
Exploração

Plano de Atividades e Orçamento 2019

Conta de Exploração Previsional – Memória Justificativa

Dando cumprimento ao inscrito na alínea e) do nº1 do art. 27 do Compromisso desta
Irmandade vem a Mesa Administrativa desta Instituição apresentar o orçamento de
Rendimentos e Gastos para o exercício de 2019.
Para a elaboração do presente orçamento utilizou-se como base de cálculo os valores efetivos
do período de Janeiro a Agosto de 2018, já conhecidos, projetados em termos de doze meses,
acrescidos de 1,3%, taxa de inflação prevista para 2019, corrigidos pontualmente numa ou
noutra rubrica, atendendo a especificidades próprias de determinados Gastos e Rendimentos e
tendo sempre como princípio uma análise prudente.
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Orçamento de Exploração (por naturezas) para o ano de 2019

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)
Juros e gastos similares suportados
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Ano 2019

1 469 716,00
1 190 259,00
-197 935,00
-406 737,00
-2 091 469,00
315 960,00
-68 323,00

211 471,00

-209 178,00
2 293,00
763,00
3 056,00
0,00
3 056,00

O total de Gastos e Rendimentos que se prevêem para o próximo exercício cifram-se em
2.973.642,00 euros e 2.976.698,00 euros, respetivamente. Prevê-se um Resultado Líquido de
3.056,00 euros.

48

Plano de Atividades e Orçamento 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Conta
61
62
63
64
65
66
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Descrição
Custo das mercadorias vendidas e matérias cons.
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Gastos de depreciação e de amortização
Perdas por imparidade
Perdas por reduções de justo valor
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento
Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumentos de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Totais

Descrição
Gastos
Rendimentos

Orçamento
2018

Orçamento
2019

2 968 071,00 2 973 642,00
2 974 532,00 2 976 698,00

Gastos
Rendimentos
197 935,00
406 737,00
2 091 469,00
209 178,00
0,00
0,00
68 323,00
0,00
0,00
1 469 716,00
0,00
0,00
1 190 259,00
0,00
0,00
315 960,00
763,00
2 973 642,00 2 976 698,00

Variação
0,19%
0,07%

A proposta de orçamento para o ano de 2019 face ao orçamento apresentado no exercício
anterior representa um aumento de 0,19% ao nível dos Gastos e 0,07% ao nível dos
Rendimentos.
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ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS
Conta
72
75
78
79

Descrição
Prestações de serviços
Subsídios, doações e legados à exploração
Outros rendimentos e ganhos

Juros, divid. E outros rend.
Total

Valores
1 469 716,00
1 190 259,00
315 960,00
763,00
2 976 698,00

A rubrica com maior peso no total do valor previsto para os Rendimentos é a das Prestações
de Serviços com 49%, seguida dos Subsídios, doações e legados à exploração com 40% e dos
Outros Rendimentos e Ganhos com 11%.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Conta
Descrição
Valores
721 Quotas dos utilizadores, matrículas e mensalidades de utentes
1 415 376,00
722 Quotizações e jóias
10 660,00
727 Reembolso de despesas de utentes
43 680,00
Total
1 469 716,00

A rubrica Prestações de Serviços compreende as importâncias recebidas a título de
mensalidades pelos utentes das várias valências da Misericórdia da Trofa. Abrange também as
quotizações dos Irmãos da Instituição e ainda o rendimento associado ao reembolso das
despesas dos utentes.
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SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Conta
751
752

Descrição
Subsídios do estado e outros entes públicos
Subsídios de outras entidades - RLIS
Total

Valores
1 143 908,00
46 351,00
1 190 259,00

A rubrica Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos respeita às comparticipações
decorrentes dos acordos que a Instituição celebrou com a Segurança Social.
A rubrica Subsídios de Outras Entidades respeita à comparticipação que esperamos obter para
a concretização do projeto Rede Local de Intervenção Social no âmbito de uma candidatura
efetuada ao Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta
781
787
788

Descrição
Rendimentos suplementares
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros
Outros
Total

Valores
15 313,00
31 950,00
268 697,00
315 960,00

A rubrica Rendimentos Suplementares refere-se a verbas inerentes às atividades realizadas
pela Instituição. A rubrica de Rendimentos e Ganhos em Investimentos não Financeiros
respeita às rendas recebidas dos imóveis da Instituição alugados. No que respeita à rubrica
Outros, encontram-se aqui registados os rendimentos decorrentes do reconhecimento dos
subsídios e doações para investimentos. Aqui considera-se também uma verba respeitante a
donativos de particulares que se espera obter no exercício de 2019.
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ORÇAMENTO DE GASTOS

Conta
61
62
63
64
68

Descrição
Custo das merc. vend. e das mat. consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Gastos de depreciação e de amortização
Outros gastos e perdas
Total

Valores
197 935,00
406 737,00
2 091 469,00
209 178,00
68 323,00
2 973 642,00

Da análise do quadro e gráfico acima apresentados constatamos que os Gastos com o Pessoal
se mantêm como os mais representativos, equivalem a 70% do total de Gastos encontrando-se
a seguir a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos com 14%. Estas duas rubricas
representam 84% do total dos Gastos.

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Conta
Descrição
Valores
61
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 197 935,00
Total
197 935,00
Esta conta apresenta as saídas das existências por consumo, no âmbito da actividade da
Instituição, nomeadamente géneros alimentares.
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Conta
622
623
624
625
626
627

Descrição
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluídos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Encargos comutentes
Total

Valores
86 288,00
19 395,00
135 137,00
537,00
139 209,00
26 171,00
406 737,00

As rubricas com maior peso são as de energia e fluídos, serviços diversos e serviços
especializados.
A rubrica energia e fluídos engloba os gastos com electricidade, gás, água, saneamento e
combustíveis.
Na rubrica de serviços diversos merece destaque os gastos com limpeza, higiene e conforto.
No que respeita aos serviços especializados os gastos com maior relevância aí contemplados
são os gastos com trabalhos especializados e conservação e reparação.

GASTOS COM PESSOAL
Conta
632
634
635
636
638

Descrição
Remunerações do pessoal
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidentes do trabalho e doenças profissionais
Outros gastos com pessoal
Total

Valores
1 694 384,00
20 642,00
346 312,00
18 182,00
11 949,00
2 091 469,00

Esta rubrica contempla os gastos com pessoal previstos para 2019 tendo por base o quadro de
pessoal atual. Consideraram-se os gastos decorrentes da integração no quadro da
fisioterapeuta, atualmente em regime de prestação de serviços, e os gastos decorrentes da
admissão a tempo parcial de uma nutricionista.
Importa registar que nestes gastos está incluído o efeito esperado da subida do salário mínimo
nacional para 600 € em 2019 e um aumento salarial para os restantes trabalhadores de 1%.
De registar ainda nesta conta, os gastos com encargos para a segurança social, os seguros e
os outros Gastos com pessoal como é o caso da formação profissional e do vestuário e
calçado.
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GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Conta
641
642

Descrição
Propriedades de investimento
Ativos fixos tangíveis
Total

Valores
0,00
209 178,00
209 178,00

Nestas contas são registadas as depreciações dos ativos fixos tangíveis da Instituição.

OUTROS GASTOS E PERDAS

Conta
68
Outros

Descrição
Total

Valores
68 323,00
68 323,00

Nesta conta estão registados os gastos decorrentes do projecto RLIS. Esta rubrica inclui ainda,
os gastos com o apoio social a carenciados.
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Orçamento de Investi mentos para 2019

TO TAL

Ativo s Fix o s Ta n gíveis
Bens do dominio público
Bens do património histórico, artístico e cultural
Outros ativos fixos tangíveis

316 733,00

316 733,00

Ter r en o s e r ecu r s o s n a tu r a is
Ed if ício s e o u tr a s co n s tr u çõ es
Obra de restauro geral da Estrutura Residencial Lar Alfredo Carriço

177 882,00
177 882,00

Eq u ip a men to b á s ico
Mobiliário para Estrutura Residencial Lar Alfredo Carriço
Diversos equipamentos para as Estruturas Residenciais

76 951,00
66 601,00
10 350,00

Eq u ip a men to d e tr a n s p o r te
Viatura adaptada

37 000,00
37 000,00

Eq u ip a men to a d min is tr a tivo
Equipamento informático

24 000,00
24 000,00

O u tr o s Ativo s f ix o s Ta n gíveis
Equipamentos para Oficinas

900,00
900,00
1

316 733,00

Ativo s I n ta n gíveis
Bens do domínio público
Outros ativos intangíveis
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador
Propriedade industrial
Outros ativos intangíveis
2
I n ves timen to s em C u r s o
I n ves timen to s f in a n ceir o s em cu r s o

159 000,00

P r o p r ied a d es d e in ves timen to em cu r s o
Ativo s f ix o s ta n gíveis em cu r s o
Projeto de construção de uma Estrutura para Demência
Projeto de construção de uma Unidade de Cuidados Continuados
Projeto de adaptação e reabilitação das antigas instalações do LIC
Projeto de adaptação e reabilitação da Casa Assunção
Projeto de adaptação e reabilitação da Casa da entrada
Adaptação das antigas instalações da Est. Resid. LIC a nova Resposta Social
Obra de restauro da Casa do Assunção
Obra de restauro da Casa da entrada

159 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
9 000,00
100 000,00
5 000,00
10 000,00

Ativo s in ta n gíveis em cu r s o
Ad ia n ta men to s p o r co n ta d o p a tr imó n io h is tó r ico , a r tís tico e cu ltu r a l
3
I n ves timen to em ca p ita l f ix o 4=1+2+3

159 000,00
475 733,00

Fundo de Maneio
Necessidades de fundo maneio
Investimento em fundo de maneio
To ta l d e in ves timen to s
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5
6=4+5

475 733,00

