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1.INTRODUÇÃO  

Em cumprimento do disposto na alínea c) do art.º 31º dos Estatutos da Associação Social de Avelãs de Caminho, aprovados em 30 de outubro de 2015, vem a 

Direção submeter à apreciação e aprovação do Conselho Fiscal o Programa de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2017. 

No campo de requalificação do edifício, conseguimos melhorar os espaços da creche através da ampliação da sala parque, ficando um espaço mais acolhedor e capaz 

de satisfazer as necessidades detetadas. Relativamente à requalificação do exterior do edifício, devido às constantes falhas do construtor, esta não foi concluída 

como era da nossa vontade, pelo que foi necessário envolver a advogada e avançar com processo judicial. 

Valorizamos o quadro técnico através da contratação de uma engenheira alimentar, permitindo assim, a implementação e supervisão do plano de HACCP. 

Realizamos ainda um estágio profissional de gerontologia, que permitiu colaborar no desenvolvimento do SGQ, implementação de um programa de estimulação 

cognitiva e a promoção de um envelhecimento ativo e saudável. 

2.ENQUADRAMENTO 

A Associação Social de Avelãs de Caminho, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no lugar e freguesia de Avelãs de 

Caminho, Concelho de Anadia e Distrito de Aveiro. 

Em 1991, por iniciativa da Junta de Freguesia, iniciou-se o projeto. Esta, envidou todos os esforços no sentido de concretizar uma obra que dessa resposta às carências 

sociais de Avelãs de Caminho, dando assim, os primeiros passos para que a A.S.A.C viesse a ser uma realidade. Mais tarde, a 6 de Abril de 1992, foi indigitada uma 

Comissão Instaladora que a 30 de Setembro de 1994 se transformou na primeira Direção. 

A partir daí e, com a colaboração de entidades governamentais, C.R.S.S. de Aveiro, Câmara Municipal de Anadia, alguns industriais e o povo em geral, conseguiu levar-

se a bom termo a realização deste arrojado projeto que contemplava a construção dum edifício onde funcionassem as Respostas sociais de Creche, CATL, Centro de 

Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial Para Idosos. 

Assim, no dia 4 de Janeiro de 1999, o sonho tornou-se realidade e a Instituição começou a funcionar. 
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2.1. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS 

A Estrutura Residencial Para Idosos da Associação dispõe de bastante luz natural; as condições de higiene e segurança são também respeitadas e acompanhadas por 

sinalética e certificados aprovados. 

A capacidade das instalações estabelecidas no acordo de cooperação é de 30 clientes, sendo este o número apoiado e dispondo a instituição, para tal, de um quadro 

de pessoal, capaz de responder a todas as situações a que estes possam estar expostos. Pretende-se proporcionar o máximo de conforto e acompanhamento. 

A resposta social tem ao dispor dos seus clientes vários serviços, tais como alimentação, cuidados de higiene e imagem, enfermagem, fisioterapia, medicina, animação 

sociocultural, educação física e acompanhamento a consultas. 

A Estrutura Residencial Para Idosos tem como principais objetivos: 

- Proporcionar alojamento de forma a garantir ao idoso uma vida confortável, 

respeitando na medida do possível a sua independência, individualidade e 

privacidade. 

- Garantir a prestação de todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades do idoso, designadamente alimentação, cuidados de higiene e imagem, conforto, 

ocupação, apoio médico e enfermagem, tendo em vista a sua autonomia. 

- Fomentar o relacionamento entre utentes, familiares e comunidade em geral. 

 

2.2. CENTRO DE DIA 

O Centro de Dia, constitui pela sua especificidade, uma resposta a ter em conta na perspetiva quer da pessoa idosa, quer da família e até mesmo da própria comunidade. 

Atualmente a ASAC possui acordo com a Segurança Social para 20 clientes, mas com capacidade para 30, aos quais são garantidos a prestação de vários serviços, 

nomeadamente: alimentação, cuidados de higiene e imagem, enfermagem, fisioterapia, medicina, animação sociocultural, educação física e transporte. 

Na generalidade os objetivos dominantes do Centro de Dia, são: 

               -Reintegrar os idosos na comunidade permitindo mantê-lo no seu domicilio; 

              - Alertar as pessoas idosas para um diagnóstico e um tratamento de prevenção; 

              - Avaliar as necessidades das pessoas idosas; 

              - Aconselhar e dar indicações às pessoas idosa e à sua família. 
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2.3. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

A crescente diversidade de medidas e de respostas concretas, de maior proximidade, que têm sido criadas no sentido de facilitar o quotidiano dos idosos e dos seus 

familiares e de proporcionar um conjunto de serviços de âmbito comunitário e domiciliário que retardam ou evitem o recurso à institucionalização, possibilitando-

lhes assim, a permanência no seu meio habitual de vida. 

Com o Serviço de Apoio Domiciliário, prestamos cuidados individualizados e personalizados no domicilio, a pessoas e famílias quando, por motivo de doença, 

deficiência ou outro impedimento, não conseguem assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida 

diária. 

Atualmente possuímos acordo com a segurança social para 12 clientes e capacidade para 20. São garantidos aos clientes os serviços de higiene e imagem, tratamento 

de roupas, confeção e distribuição de refeições, fisioterapia, animação sociocultural e contactos com o exterior. 

Na generalidade, os objetivos dominantes do Serviço de Apoio Domiciliário são: 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

 

2.4. CRECHE 

A CRECHE, é assim, uma realidade e uma necessidade para milhares de famílias. 

É uma resposta social desenvolvida em equipamento que se destina a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos , durante o período 

diário que corresponde ao trabalho dos pais. 

Presentemente, possuímos acordo para 20 crianças, distribuídas pelas seguintes salas: 

- O Berçário que é o espaço destinado à permanência das crianças entre os 4 meses e a aquisição da marcha (12 meses). 

- A sala de atividades (1ano) constituída por um grupo de crianças com idades compreendidas entre a aquisição da marcha e os 24 meses. 

- A sala de atividades (2 anos) constituída por um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 24 e os 36 meses. 

Com esta resposta social, a Instituição tem como objetivos: 
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- Promover o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças através da ativação das suas potencialidades, num clima de segurança efetiva e física, 

respondendo também às suas necessidades bio rítmicas; 

- Estimular o convívio entre as crianças, a fim de promover uma plena interação interpessoal e intergrupal; 

           -Cooperar com as famílias, numa partilha de cuidados e responsabilidades mútuas, em todo o processo de desenvolvimento das crianças; 

           - Colaborar no despiste de qualquer inadaptação ou deficiência, bem como, no seu encaminhamento adequado. 

2.5. CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 

A ASAC apostou nesta resposta social de modo a dinamizar atividades de complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, que retirassem as crianças das 

ruas e das situações de risco, ajudando-as assim, a descobrir e desenvolver as suas capacidades e aptidões, tendo acordo com a segurança social para 25 crianças. 

Temos um salão polivalente e 2 salas de atividades, amplas e com boa luminosidade. Uma delas é dedicada exclusivamente à realização das tarefas escolares, na qual 

se encontram apenas mesas, cadeiras, armários de apoio ao material e, outra onde são desenvolvidas atividades de tempos livres, atividades estas, divididas em 

ateliers: pintura, culinária, dramatização de histórias, etc. 

Estas atividades de lazer e animação, são planeadas sempre com o cuidado de as adequar aos saberes do quotidiano das crianças, fazendo com que elas sejam 

envolvidas no processo de aprendizagem concebido com elas e para elas. 

Com a criação desta Resposta Social, a Associação Social tem como objetivos: 

- Fomentar o desenvolvimento harmonioso e global de todas as crianças, independentemente das suas condições socioeconómicas e culturais; 

- Favorecer o desenvolvimento da criança tendo em conta a continuidade pedagógica entre as atividades dos tempos livres e a escola, numa perspetiva de 

parceria; 

- Proporcionar, dentro do que é possível, uma vasta gama de atividades integradas num projeto global de trabalho onde as crianças possam participar 

ativamente, tendo sempre em conta, as características do grupo. 
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3.MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICAS 

2.1. - MISSÃO 

Prestar serviço de qualidade individualizado, sempre a fazer o bem, antecipando necessidades e expectativas da criança, pessoas em risco e idosos. 

2.2. - VISÃO 

Ser uma instituição de referência inovadora, com espírito de abertura, reconhecida como indispensável pela população que abrange, evoluindo para a 

autossustentabilidade e apostando na criação de novas respostas sociais. 

2.3. - VALORES 

QUALIDADE: prestar um serviço de qualidade indo de encontro às necessidades das partes interessadas. 

SOLIDARIEDADE: estar vigilante em relação às situações de maior carência e atuar por forma a minimizar o sofrimento. 

TRANSPARÊNCIA: trabalhar de forma clara, comunicando às partes interessadas dados relativos ao desempenho da organização na área da qualidade e na área 

económica. 

INTEGRIDADE:  agir de acordo com os valores e regras de conduta, respeitando deveres e direitos de todas as partes interessadas. 

EQUIDADE: tratar todos os clientes, familiares e outras partes interessadas segundo os procedimentos e, na ausência de ação prevista, atuar de acordo com o valor 

da responsabilidade. 

COOPERAÇÃO:  promover o trabalho conjunto de todas as partes interessadas de forma a alcançar objetivos comuns, subjacentes à atuação da organização. 

CONFIDENCIALIDADE: ter acesso à informação estritamente indispensável ao exercício das suas funções e guardar sigilo de todos os fatos e informações relativos à 

vida da organização e dos que respeitem ao direito à privacidade das pessoas, de que tenha conhecimento no seu exercício profissional e por causa dele. 

PARTICIPAÇÃO: criar mecanismos para o envolvimento de todas as partes interessadas na melhoria do desempenho da organização. 

RESPEITO: considerar a individualidade de todas as partes interessadas, aceitando a sua condição e características específicas. Respeitar espaços e tempos afetos ao 

usufruto dos clientes. 

RIGOR: tomar decisões com base em fatos, executando tarefas e registos de acordo com os procedimentos definidos.  

RESPONSABILIDADE: atuar de acordo com missão, as políticas e os requisitos da função que desempenha, justificando as próprias ações.  
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2.4. - POLÍTICAS 

Uma organização excelente é aquela que consegue alcançar os melhores resultados através de uma melhoria permanente dos serviços prestados, que supera todas as 

expetativas dos seus clientes, que é reconhecida por todos e que promove a autossustentabilidade. 

Não é uma tarefa fácil ter uma organização excelente, mas é um grande desafio que deve ser ambicionado por todos os que nelas estão envolvidos. 

Com esse propósito a ASAC definiu um conjunto de politicas mediadoras da sua gestão estratégica e da gestão operacional. 

Politica da Qualidade: a organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e de 

outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade e a melhoria contínua dos processos. 

A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização. 

Política de Confidencialidade; 

Política de Higiene, Saúde e Segurança no trabalho; 

Política das Parcerias; 

Política da Responsabilidade Social; 

Política da Ética; 

Política da Participação; 

Política dos Recursos Humanos; 

Política da Qualidade de Vida. 
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4.OBJETIVOS PARA 2017 

OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Manter formação contínua dos/as colaboradores/as empresas de formação financiada 
aumentar o número de sócios  isentar os novos sócios de joia durante o ano civil de 2017 
Certificação do sistema de gestão da qualidade da instituição com a ISO 
9001/2015 
 

Concluir a implementação do SGQ e solicitar a auditoria externa 

Requalificação das habitações deixadas em testamento pelo sr. José Carrete Candidatura ao Portugal 2020 
Formação modular certificada para desempregados e empregados  Candidatura ao Portugal 2020 

 

 

5.PLANO DE ATIVIDADES 

Através deste plano os técnicos da Associação Social de Avelãs de Caminho, pretendem criar um conjunto de ações que permitam o desenvolvimento pessoal, físico, 

emocional e social dos clientes.  

Nele encontram-se refletidas as atividades previstas a realizar em todas as áreas de atuação da Instituição (sénior e infância) e ao mesmo tempo, criar momentos em 

que o contacto entre as duas gerações seja uma realidade e estes acontecem não só nas datas festivas, como no decorrer do ano de forma espontânea, reforçando a 

partilha e o convívio, permitindo assim, um trabalho em grupo e especializado.  

Este plano de atividades encontra-se organizado de acordo com os seguintes pontos: 

Datas festivas 

Ateliers  

Temáticas mensais 

Projetos 
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5.1 DATAS FESTIVAS 

DATAS FESTIVAS CRECHE CATL ERPI CD SAD 
Aparição de Fátima        
Dia internacional do idoso         
Dia da música          
Dia mundial do animal          
Dia mundial da alimentação           
Dia do sol       
Dia dos Reis           
Dia nacional do pijama       
Natal, Carnaval, Páscoa e Santos Populares            
Dia do Pai           
Dia da Mãe           
Dia dos Avós           
Dia da Mulher           
Dia de S. Valentim           
Dia de S. Martinho           
Dia das bruxas           
Dia do livro       
Dia mundial do ambiente        
Dia mundial da criança        
Dia internacional da família           
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5.3 ATELIERS 

5.3.1. ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Desenvolver e 
estimular a 
imaginação; 

 
Desenvolver a 

motricidade fina, a 
precisão manual; 

 
Promover o trabalho 

em equipa e as 
relações 

interpessoais 

Pintura; 
Costura; 

Trabalhos em feltro, 
tecido e Eva; 

Colagens; 
Modelagem em 
barro e pasta de 

modelar; 
Trabalhos com lã; 

Trabalhos com 
trapilho; 

Trabalhos com 
missangas; 

 

Lãs 
Tecidos 

Enchimentos 
Lápis de cor 

Pincéis 
Tintas 
Barro 

Missangas 
Agulhas 

Pasta de modelar 
Objetos de madeira 

Colas 
Cartolinas 

Eva 
Trapilho 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

 
50% dos clientes de 

ERPI e 80% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

3 Vezes por semana 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 300€ 
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5.3.2. ATELIER DE CULINÁRIA 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Partilhar 
conhecimentos de 
receitas antigas; 

 
Estimular a 

motricidade fina; 
 

Promover o convívio 
entre os clientes; 

Confeção de bolos 
secos, biscoitos e 

cocos 
 

Produtos 
alimentares; 

 
Toucas, aventais, 

formas, colher 
batedeira, balança 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

30% dos clientes de 
ERPI e 50% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

15 em 15 dias 
(sextas feiras) 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 150€ 

 

5.3.3. ATELIER DE ATIVIDADES RELIGIOSAS 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Promover 
momentos de oração 

 
Desenvolver a 
espiritualidade 

 
Potenciar a 

participação da 
comunidade na 

eucaristia 

Rezar o terço 
Objetos religiosos 
(velas, crucifixo, 

capela da 
instituição) 

 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

90% dos clientes de 
ERPI e 90% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

Quartas-feiras 
(tarde) 

 

Celebração da 
eucaristia 

 
Assistir a cerimónias 

religiosas 
 

Uma vez por mês 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 10€ 
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5.3.4. ATELIER DE MÚSICA E DANÇA 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Estimulação dos 
movimentos através 

da música 
 

Reviver cantigas 
antigas 

 
Promover 

momentos de 
distração 

Cantar 
 

Dançar 
 

Discos pedidos 
 
 

Material audiovisual 
Cd`s 

Sistema de som 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

60% dos clientes de 
ERPI e 80% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

  
Duas vezes por mês 

Musicoterapia 

25% dos clientes de 
ERPI e 65% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 200€ 
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5.3.5. ATELIER DE BOCCIA  

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Desenvolvimento da 
psicomotricidade 

 
Estimular a 

motricidade fina 
 

Desenvolver o 
espírito de 

interajuda e de 
competição 

 
Estimulação da 
concentração 

 
Estimular a 
autonomia 

 
Criação de uma 

equipa para 
participar nos 

torneios nacionais 
 

Jogo de Boccia 
 

Apresentação das 
regras do jogo 

 
Kit próprio de jogo 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

50% dos clientes de 
ERPI e 60% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

 
Uma vez  por 

semana 

Inscrição da equipa 
e participação nos 
torneios nacionais 

 

 
Animadora 

 
5 clientes CD/ERPI 

100% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

Ainda não 
disponível 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 100€ 
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5.3.6. ATELIER DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Estimulação da 
memória 

 
Trabalhar a atenção 

e concentração 
 

Retardar os efeitos 
da perda da 

memória 
 

Valorizar as 
competências e 

saberes 
 

Exercitar atividades 
mental 

 
Melhorar as 
capacidades 
cognitivas 

 

Jogo de diferenças 
 

Exercícios de 
conhecimento e 

pessoal 
 

Exercícios de 
memória 

 
Jogos de destreza 

manual 
 

Jogo da memória 
 

Sopa de letras 
Cartas, dominó 

 
Adivinhas e 
provérbios 

 
Ligar pontos 

 
bingo 

 

Cartas 
Puzzles 

Cartas com imagens 
Jogos séniores 

Bingo 
Livros com 
diferenças 

Domino 
 
 
 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

70% dos clientes de 
ERPI e 80% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

Uma vez por semana 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 20€ 
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5.3.7. ATELIER DE ATIVIDADES LÚDICAS- RECREATIVAS 

OBJETIVOS GERAIS ATIVIDADES MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Aumentar e 
melhorar a atividade 

física 
 

Proporcionar o 
entretenimento 

 
Promover o espirito 

de grupo 
 
 

Jogos do Hélder 
Passeios 

 
Comemoração dos 
aniversários dos 

clientes 
 
 
 

Jogos diversos 
 

Material audiovisual 
 

Animadora 
 

Clientes de CD e 
ERPI 

80% dos clientes de 
ERPI e 90% CD 
participam na 

atividade 
 

90% dos clientes 
participam 

ativamente na 
atividade 

 

Uma vez por semana 
 
 

Sempre que haja 
aniversários 

ORÇAMENTO PREVISÍVEL: 750€ 
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5.4 TEMÁTICAS MENSAIS 

As temáticas mensais encontram-se direcionadas para os clientes séniores das respostas sociais ERPI e CD e pretende construir um conjunto de atividades 

desenvolvidas por uma equipa multidisciplinar, criando assim, uma abordagem holística e que permita o seu desenvolvimento em vários domínios. 

MÊS TEMA ATIVIDADES OBJETIVOS 
RECURSOS 

INTERVENIENTES 
HUMANOS MATERIAIS FINANCEIROS 

Ja
n

ei
ro

 

Os animais 

A Avelã e os animais da nossa vida 
-Promover a interação dos 

clientes com a Avelã 
-Sensibilizar para a causa 

animal 
- Incutir o espirito de 

solidariedade 

Animadora 
Fisioterapeuta 

Carrinha 5€ 
Animadora 

Fisioterapeuta Recolha de alimentos para animais 

Visita a uma associação de animais 

F
ev

er
ei

ro
 

A música 

A rádio - Relembrar a musica de 
outros tempos 

- Proporcionar atividade 
física através da dança 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Projetor 
Computador 

Colunas 
 

Professora de 
dança 

Workshop de dança 

O fado  

M
ar

ço
 

Agricultura 

A sementeira - Recordar o trabalho na 
terra 

 - Estimular a discussão sore 
a evolução da agricultura  

Animadora 
Fisioterapeuta 

Carrinha 
4 vasos 

5€ 
Animadora 

Fisioterapeuta 
Visita a quinta pedagógica 

Agricultura atual e de outros 
tempos 

A
b

ri
l 

Museus  

Visita virtual a um museu - Descobrir objetos de outras 
culturas 

- Relembrar a história de 
Lúcia 

Animadora 
Fisioterapeuta 

Motorista 
Autocarro 30€  Visita ao Aliança Underground 

Visita ao Memorial da Irmã Lúcia 
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MÊS TEMA ATIVIDADES OBJETIVOS 
RECURSOS 

INTERVENIENTES 
HUMANOS MATERIAIS FINANCEIROS 

M
ai

o
 

O coração 

Palestra: Coração Saudável, vida 
saudável - Sensibilizar os clientes para 

a importância de um estilo de 
vida saudável 

 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Projetor 
Computador 

carrinha 
30€ 

Engenheira 
alimentar 

Peddy paper 

Ju
n

h
o

 

A 
espiritualidade 

Roteiro espiritual: Santuário de 
Fátima, Santa Maria Adelaide, 
Rainha Santa e Mosteiro Santa 

Clara 

- Proporcionar momentos de 
desenvolvimento espiritual 

Animadora 
Motorista 

Autocarro 80€  

Ju
lh

o
  

Ser idoso 

Idoso: Mitos VS realidade 
- Desmistificar o 
envelhecimento 

- Proporcionar momentos de 
convívio entre idosos e 

crianças 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Projetor 
Computador 

 
 

Educadora de 
Infância 

Ser avô 

A
go

st
o

 

A família 

Construir a árvore da família  - Proporcionar o contacto 
com a família 

- Relembrar antepassados 
familiares  

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Canetas 
Papel 

envelopes 
10€  

Uma carta para um familiar 
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MÊS TEMA ATIVIDADES OBJETIVOS 
RECURSOS 

INTERVENIENTES 
HUMANOS MATERIAIS FINANCEIROS 

Se
te

m
b

ro
 

Jogos 
tradicionais 

Torneio interinstitucional de 
malha 

- Promover o convívio 
interinstitucional 
- Reviver os jogos 

tradicionais 
- Proporcionar exercício 

físico 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Jogo da malha 
 

30€  

Circuito de jogos tradicionais 

O
u

tu
b

ro
 

A alimentação 

Palestra sobre alimentação 
saudável 

-Incutir hábitos alimentares 
saudáveis. 

-Explicar o impacto que a 
alimentação tem na saúde 

-Destingir alimentos 
saudáveis dos menos 

saudáveis 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Projetor 
Computador 

Bens 
alimentares a 

selecionar 
posteriormente 

Cartolina 

15€ 
Engenheira 
Alimentar 

Workshop de culinária 

Jogo a roda dos alimentos 

N
o

v
em

b
ro

 

Cinema Realização de uma curta metragem 

-Experienciar o mundo do 
cinema 

-Estimular a representação 
teatral 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Projetor 
Computador 

Colunas 
  

D
ez

em
b

ro
 

A criatividade 

Trabalhar o Barro  -Estimular a criatividade em 
vários domínios  

-Estimular a motricidade fina 

Animadora 
Fisioterapeuta 

 

Barro  

30€ 

 

A tua música, os teus sons 
Computador 

Colunas 
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5.5 PROJETOS 

5.5.1. PROMOÇÃO DE SAÚDE 

As atividades de promoção de saúde propostas, são realizadas pelo fisioterapeuta da Instituição e tem como destinatários os clientes de Centro de Dia e Estrutura 

Residencial Para Idosos. Estas atividades estão direcionadas para clientes com necessidades especificas e pretendem manter/melhorar os domínios trabalhados. 

ATIVIDADES OBJETIVOS GERAIS MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Marcha terapêutica 

Treinar a marcha 
 
Promover 
autonomia na 
locomoção 
 
Promover o retorno 
venoso 
 
Prevenir a  
evolução da 
osteoporose  

Steps 
Cones 

 
Fisioterapeuta 

Clientes de CD e 
ERPI 

90% dos clientes 
incluídos na 
atividade participam 
ativamente na 
atividade 
 
80% melhoraram no 
score da escala de 
caminhada de 10 
metros 

2 vezes por semana 

Classe de 
motricidade dos 

membros superiores 

Manter/melhorar as 
amplitudes dos 
membros superiores 
 
Manter 
independência na 
alimentação 
 
Estimular a 
motricidade grossa 
e fina dos membros 
superiores 
 

Roldanas 
 
Pedaleiras 
 
Alteres 
 
Bandas elásticas 
 
Tábuas de exercícios 
para membros 
superiores 

Fisioterapeuta 
Clientes de CD e 

ERPI 

90% dos clientes 
incluídos na 
atividade participam 
ativamente na 
atividade 
 
80% melhoraram a 
amplitude ativa da 
flexão do ombro 
 
100% alimentam-se  
de forma 
independente 

2 vezes por semana 
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ATIVIDADES OBJETIVOS GERAIS MATERIAIS RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS INDICADORES CALENDARIZAÇÃO 

Classe de equilíbrio  

Diminuir risco de 
queda 
 
Treinar a oculo 
motricidade 
 
Melhorar o 
equilíbrio 
 
Melhorar a 
coordenação motora 

Alteres 
 

Bandas elásticas 
 
 

Fisioterapeuta 
Clientes de CD e 

ERPI 

90% dos clientes 
incluídos na 
atividade participam 
ativamente na 
atividade 
 
80% melhoraram no 
score Functional 
Reach Test 

2 vezes por semana 

Classe de 
movimentos 

Combater o 
sedentarismo 
 
Promover o retorno 
venoso 
 
Estimular o transito 
intestinal 
 
Estimular o sistema 
cardiovascular 
 
Melhorar a 
coordenação motora 
 
Manter/Melhorar as 
amplitudes 
articulares dos 
membros 

 

Fisioterapeuta 
Clientes de CD e 

ERPI 

90% dos clientes 
incluídos na 

atividade participam 
ativamente na 

atividade 
 
 
 

1 vez por semana 
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5.5.2. EDUCAÇÃO FÍSICA SÉNIOR 

Esta atividade é realizada pelo professor de educação física da Instituição e tem como principais objetivos: 

 Contribuir para uma melhor qualidade de vida 

 Carácter lúdico e recreativo 

 Diminuir a deterioração progressiva do organismo 

 Melhoramento físico geral 

 Melhor integração social, evitando o isolamento e a solidão 

 Maior comunicação entre os intervenientes 

 Favorecer a circulação sanguínea 

 Maior oxigenação 

 Melhoramento da atividade pulmonar 

 Maior atividade articular 

 Melhoria dos músculos 

 Redução de más formações de postura 

 Evitar a descalcificação óssea 

 Reforçar o equilíbrio entre o sistema nervoso e o neurovegetativo 

 Diminuição dos efeitos nocivos de depressão, angústia e ansiedade 

 Envelhecer com alegria e de uma forma natural 
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DOMÍNIO ATIVIDADES 

CONDIÇÃO FÍSICA GERAL 

 Trabalho geral e específico 
 Exercícios utilizando o próprio corpo, o corpo do companheiro e os 

aparelhos existentes 
 Trabalho de resistência, de força 
 Utilização controlada de pesos, bolas medicinais e correias 

FLEXIBILIDADE E MOVIMENTO ARTICULAR 

 Exercícios gerais 
 Exercícios específicos 
 Conhecimento do tipo de aquecimento 
 Diferenciação do aquecimento do exercício específico 
 Exercícios individuais, por pares e por grupos 
 Exercícios com paus, bolas, cordas e arcos 
 Conhecimento do efeito dos exercícios 

COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO 

 Coordenação geral e específica 
 Equilíbrios individuais, em pares e com elementos 
 Evitar alturas e saltos 
 Exercícios com bolas, arcos, lenços, cordas e bancos  
 Deslocações, mudanças de ritmo e de direção 
 Habilidade e destreza 
 Jogos com cores diferentes 
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DOMÍNIO ATIVIDADES 

EXERCÍCIOS DE FORÇA 

 Melhoria do estado físico geral 
 Exercícios de força geral 
 Exercícios de força específicos 
 Pouca intensidade, procurando a melhoria da  
 Resistência muscular 
 Exercícios individuais, com pares e em grupo 
 Exercícios de transporte. Ensinamentos de postura correta 
 Trabalho em círculos 
 Utilização controlada de bolas medicinais e pesos 
 Exercícios de força com o objetivo de manutenção da boa condição 

física, sendo exemplificados com as tarefas domésticas 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 Jogos e desportos de carácter lúdico 
 Atividades recreativas dentro e fora da instalação 
 Jogos com bolas e outros materiais 
 Exercícios no exterior 

EXPRESSÃO CORPORAL 

 Variedade de movimentos 
 Conhecimento das possibilidades corporais 
 Riqueza motora 
 Linguagem motora 
 Cenarização e imitação de situações, ações e  
 estados de ânimo 
 Exercícios com outros elementos 
 Combinação de movimentos, atitudes e sensações 
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5.5.3. PROJETO OCUPACIONAL DO CATL – ANO LETIVO 2016/2017 

INTERRUPÇÕES LETIVAS DO NATAL 

 segunda 19/12 terça 20/12 quarta 21/12 quinta 22/12 sexta 23/12 

Manhã Jogos de tabuleiro Colares e pulseiras 
História de Natal e 

desenho 

Quadro com 

mensagens de Natal 
Filme 

Tarde Cinema "Trolls" Teatro em Coimbra Enfeites de Natal 
Enfeites de Natal e 

estudos 

Músicas e danças de 

Natal 

  
 segunda 26/12 Terça 27/12 Quarta 28/12 Quinta 29/12 Sexta 30/12 

Manhã Bingo Atividades livres Jogos de tabuleiro Filme Hora do conto 

Tarde Pinturas 

Centro de 

interpretação 

ambiental da 

Mealhada 

Pista de gelo Biblioteca e estudos Expressão Plástica 

 

IN
T

E
R

R
U

P
Ç

Õ
E

S
 L

E
T

IV
A

S
 D

A
 

P
Á

S
C

O
A

 

ATIVIDADES 

IN
T

E
R

R
U

P
Ç

Õ
E

S
 L

E
T

IV
A

S
 D

O
 

V
E

R
Ã

O
 

ATIVIDADES 

Feira de Março Museus 

Biblioteca de Anadia Parques de merendas 

Apoio ao estudo Praias 

Jogos infantis Jogos infantis 

Oficina de culinária Oficina de culinária 

Oficina de expressão plástica Oficina de expressão plástica 

Atividade física (Prof. Joaquim Pedro) Atividade física (Prof. Joaquim Pedro) 

Cinema Cinema 
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5.5.4. PROJETO EDUCATIVO CRECHE 

Em anexo (anexo 1) 

6. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 

 RENDIMENTOS E GASTOS Milhar € 

SNC - ESNL Rubricas Ano 2016 Ano 2017 

71 Vendas - - 
72 Serviços prestados 360 858 358 945 
73 Variações Inventários - - 
74 Trabalhos p/ própria empresa - - 
75 Subsídios, doações e legados 322 124 298 595 
76 Reversões - - 
77 Ganhos p/aumento justo valor - - 
61 Consumos -73 163 -79 260 
62 Fornecimentos e serviços externos -167 084 -144 827 
63 Gastos com o pessoal -412 268 -401 250 
65 Perdas p/imparidade - - 
66 Perdas p/ redução justo valor - - 
67 Provisões do período - - 
78 Outros rendimentos e ganhos 7 915 7 477 
68 Outros gastos e perdas -1 753 -1 644 

RO Resultado antes Deprec. Gastos Finan. e Impostos 36 629 38 036 

64 Amortizações e depreciações -31 000 -35 000 
RC Resultado antes Gastos Finan. e Impostos 5 629 3 036 
79 Juros, dividendos e outros similares - -1 500 
69 Gastos de financiamento - - 109 

RAI Resultado antes impostos 5 629 4 427 

RL Resultado liquido PREVISIONAL 5 629 4 427 
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7. ANEXOS 


