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Introdução

O presente documento, denominado Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento

Pessoal (PAADP), serve de referência para a planificação das atividades a desenvolver no ano de

2Q19.

Nesta introdução, após uma breve apresentação do tema, justificaçäo do mesmo e

recursos humanos responsáveis pelo PAADP, será apresentada uma caracterizaçáo da lnstituição

(Historial e Meio Envolvente), Recursos existentes na Comunidade, Parcerias, Respostas Sociais

para a lnfância, Juventude e População Adulta/ldosa, lnstalaçöes, Horários de funcionamento,

Organograma e Recursos humanos.

Seguidamente, será apresentada uma caraterização mais pormenorizada das Respostas

Sociais para a Populaçäo Adulta/ldosa: Estrutura Residencial para ldosos, Centro de Dia,

Serviços de Apoio Domiciliário e Centro de Convívio, ao nível de objetivos, público-alvo, atividades

a desenvolvere calendarizaçäo anual. Neste ponto serão demonstrados os resultados do PAADP

2018.

Por fim, apresenta-se os Anexos e Validaçäo pela Diretora Técnica, a Coordenadora

Sénior, a Técnica Superior de Educaçäo Social e pelo Terapeuta Ocupacional.

1 Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal

O Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal de 2Q19 ao qual intitulamos

"Pelos caminhos de Portugal",irá incidir no dinamizar de atividades que incentivem os utentes

a conhecer o nosso país, abordando temáticas como as tradições, lendas e gastronomia sobre as

várias regiöes de Portugal. Com a parceria da nutricionista da instituição, Dr.a lnês, todos os

meses seräo proporcionados pratos típicos de cada regiäo de Portugal.

Para tal, foi criado um roteiro de viagem, em que passaremos por todas as regiöes do país

começando pelo norte e acabando no sul, contemplando também as ilhas, assim como as

atividades{ipo: apresentaçäo da região, visionamento de imagens, lendas, tradições e
curiosidades.

Além das atividades inerentes ao tema, irá ser dada continuidade às atividades já

concretizadas, como, por exemplo, "Atelier de música", atividades espirituais e religiosas,

celebração das datas festivas, a celebração dos aniversários, atividades desportivas. Será dada

continuidade às atividades pelas quais os nossos utentes demonstram interesse.
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As atividades propostas serão realizadas nas várias respostas sociais: Estrutura

Residencial para ldosos, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Centro de Convívio.

Este documento, como planeamento para a dinamização das atividades, irá dar,

igualmente, resposta às necessidades e interesses dos utentes da área sénior, refletida nos
questionários de diagnóstico dos nossos utentes, nas várias respostas sociais, no último semestre

de 2018.

Esta resposta teve por base as informaçöes recolhidas pelo tratamento de dados, ficando
propostas as atividades que vão ao encontro das necessidades levantadas.

A análise dos dados recolhidos pelos questionários será apresentada neste documento,

através de gráficos. Dos dados recolhidos pelos nossos utentes referentes ao ano de 2018,
podemos verificar que os utentes manifestam maior interesse e satisfação pelas seguintes

atividades: festivas, quotidianas, sociais e intelectuais e formativas.

Lúdico-recreativas
Prqporcionar o convívio, a animação e a ocupaçäo dos tempos livres dos
clientes; estimular a motricidade fina e global e a coordenaçäo
psicomotora; fomentar o relacionamento interpessoal.

Culturais
Promover o contacto dos clientes com o exterior e com o património
cultural; contrariar o isolamento institucional, recordar hábitos, costumes e
tradições; fomentar as relações intercomunitárias.

Sociais
Proporcionar o convívio, a animação e a ocupaçäo dos tempos livres dos
clientes; fomentar as relaçöes interpessoais; promover a troca de
experiências com clientes de outras IPSS's do Concelho; promover o
contato com a comunidade.

I ntelectuais/formativas
Estimular a atividade cerebral e retardar os efeitos da perda de memória e
funções cognitivas associadas; manter o idoso ativo e reactivar as suas
capacidades cognitivas; valorizar as qualidades e competências de cada

nte; promover a aprendizagem e estimulaÇão da leitura e escrita.ute

Espirituais e/ou religiosas
Proporcionar ao cliente atividades espirituais e/ou religiosas em que väo
ao encontro do seu culto/ crenças; promover a valorização espiritual e
pessoal.

Quotidianas
Promover a autonomia e a qualidade de vida dos clientes; incentivar à
participação das atividades diárias da lnstituição, promovendo uma maior
satisfaçäo pessoal.

Desportivas
Promover a autonomia e a qualidade de vida dos clientes; manter as
capacidades físicas e mobilidade nos diversos espaços da instituição e/ou

promover a autonomia nas AVD's e nas atividades de lazerexteri

lntergeracionais Promover o convívio entre crianças e idosos; partilha de saberes e
experiências entre oeracöes.

Festivas
lncentivar a celebração de datas festivas com signifìcado para os utentes;
promover a socializaçäo; proporcionar momentos de convívio e lazer na
comunidade.
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Os resultados obtidos através das avaliaçöes trimestrais do P DP 2018 mostram-nos

que este foi þem-sucedido apresentando as seguintes taxas de execução e satisfação:

97o/o94o/oERPI

CD

A animação é uma parte integrante do quotidiano da instituição e dos seus utentes. Tendo

como intuito contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes, promovendo um

ambiente que permita que os idosos vivam de forma ativa e satisfatória. Para tal, é fundamental

conhecer todos os clientes, as suas características pessoais, capacidades, dificuldades, gostos,

preferências e limitaçöes.

O Plano deAtividades para o ano de 2019 na área deAnimação Sócio-cultural baseia-se

no tema do PAADP (Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal) que será "Pelos

caminhos de Portugal". Este plano tem como objectivo geral conhecer o Mapa de Portugal e as

suas várias regiöes, suas características geográficas, história e cultura e costumes.

94o/o 97o/o

Animaçäo Sociocultural é uma forma de intervenção em todos os campos da vida dos

idosos, sendo um estímulo permanente para as capacidades mental, física e afetiva. Atua como

facilitadora do acesso a uma vida mais ativa e criativa, melhora as relaçöes de comunicação com

os outros, gerando uma melhor preparação para a vida em comunidade e desenvolve a autonomia

pessoal.

Terapia Ocupacional

Durante o ano de 2019 a abordagem da Terapia Ocupacional irá acompanhar o tema do

PAADP "Pelos caminhos de Portugal", reconhecendo a importância do tema como forma de

explorar interesses do idoso e fomentar a sua participaçäo em atividades, assim como essa

participaçäo influencia a saúde, atendendo ao papel que a motivação e participação em atividades

têm neste contexto.

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento das atividades do PAADP são
apresentadas de seguida:

Animação Sociocultural
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Além das atividades relacionadas com o tema, o terapeuta ocupacional incidirá a sua

atuação nos cuidados físicos, com a realização de treino de competências promovendo a

manutençåo das capacidades físicas e a mobilidade nos diversos espaços. É promovida a
autonomia pa'a a realização de AVD's e na exploração de atividades de lazer por parte do idoso,

considerando as suas competências, limitaçöes e utilizaçäo de produtos de apoio, se necessário.

A Terapia Ocupacionalirá, também, incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar a
fazer planos, ter ambiçöes e aspiraçöes; manter o nível de atividade e promover hábitos de vida

saudável. Será proposta a realizaçäo de atividades significativas, considerando as competências,

interesses e motivaçöes dos utentes.

2 Garacterização da lnstituição

2.1 Historial

A Fundação Manuel Francisco Clérigo (FMFC), lnstituiçäo Particular de Solidariedade

Social, desempenha o seu trabalho na área social, em resposta à população infantil, sénior e
comunidade em geral, com os serviços de Creche, Educação Pré-Escolar, Centro de Atividades

de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia (CD), Centro de Convívio (CC), Serviço de Apoio

Domiciliário (SAD) e Estrutura Residencial para ldosos (ERPI). Presta auxílio à comunidade

através de Ajuda Alimentar com o Programa de Emergência Alimentar (PEA) e Fundo Europeu de

Auxilio a Carenciados (FEAC), bem como através do empréstimo de Ajudas Técnicas e atribuiçäo

de Bolsas de Estudo.

O Fundador, Manuel Francisco Clérigo, ao regressar do Brasil, iniciou em Lisboa o seu

negócio imobiliário, comprando terrenos, construindo prédios, vendendo uns e arrendando outros,

veio também a adquirir parcelas de terrenos em Säo Martinho do Porto, sua terra natal, num dos

quais foi construído o Centro Social. Prosperou e reuniu um vasto e valioso património imobiliário.

lniciou atividade em 1973 com os transportes escolares das crianças e jovens da freguesia

de São Martinho do Porto para as escolas locais e inclusive para Caldas da Rainha e Alcobaça.

Em novembro de 1975 foi aberta a resposta social de ensino pré-escolar, em instalaçöes

provisórias. Quatro anos depois deu-se início à construção do Centro Social.
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Desde então a evoluçäo desta instituição tem sido constante e progressiva dando resposta

às necessidades da população de São Martinho do Porto e também tendo sempre em mente o

cumprimento da legislaçäo em vigor.

A Fundação Manuel Francisco Clérigo tem capacidade para prestar serviços a um total de

231 utentes distribuídos pelas seguintes respostas sociais:

Área de lnfância:

. 35 crianças na Creche (berçário, 1 e 2 anos)

. 57 crianças no Ensino Pré-escolar (3,4 e 5 anos)

. 4O crianças no CAïL (1o ciclo)

Área da 3a ldade:

. 14 utentes - Centro de Dia

. 43 utentes - Estrutura Residencial para idosos

. 35 utentes - Serviço de Apoio Domiciliário
c -/ utentes - Centro de Convívio

São apoiados também 16 estudantes universitários através da atribuição de bolsas de

estudo

Desde janeiro de 2013 que está em funcionamento o Programa de EmergênciaAlimentar

(PEA), que de momento fornece I refeiçöes diárias.

Existe uma parceria com o Município de Alcobaça para o fornecimento de refeições às

crianças da Escola Básica de São Martinho do Porto (90) e para o transporte escolar dos alunos

da freguesia para as escolas EB1 e EB 2,3/S de Säo Martinho do Porto.

A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma entidade marcante na economia local, dado

que para além deste apoio direto a utentes e seus familiares, emprega 69 funcionários fazendo

com que a grande maioria da população da freguesia esteja direta ou indiretamente ligada a ela,
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3 Meio Envolvente

3.1 Contextualização do Concelho

A origem de Alcobaça remonta à época dos celtiberos, passando pelos romanos que a
fundaram com o nome de "Helcobatioe". É, contudo, no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça,
fundado pelos monges de Cister, que Alcobaça encontra as suas raízes mais profundas.

Situado entre os concelhos de Caldas da Rainha e Nazaré, o concelho de Alcobaça tem

aproximadamente 408Km2. Composto por 18 freguesias, o concelho conta com mais de 56 mil

habitantes.

A açäo colonizadora dos Monges de Cistercienses, ao criarem uma região agrícola rica em

práticas inovadoras, contribuiu parc a diversidade do desenvolvimento económico do concelho. A
atividade predominante continua ligada ao sector primário, com especial incidência na produçäo

animal, frutícola e vinícola. A cerâmica, calçado, cutelaria e marroquinaria, são as indústrias que

mais se destacam no concelho.

Com um património arquitetónico riquíssimo, a região de Alcobaça, plantada entre a serra

e o mar, é um centro de grande interesse turístico.

3.2 Caracterização da Fregues¡a

A freguesia de Säo Martinho do Porto (Concelho de Alcobaça), foi fundada em 1257 no

reinado de El-rei D. Afonso lll, possuindo atualmente uma área de 15,01Km2, com 3550

habitantes. A sua população vive essencialmente do turismo, havendo no entanto outras

atividades económicas como a pesca, a agricultura e a indústria. Usufrui de infraestruturas e

serviços como o Mercado Municipal, uma Extensäo de Saúde (posto-médico), uma Policlínica,

uma Clínica Dentária, uma Farmácia, duas Escolas do 1o ciclo do Ensino Básico e uma EB 2,3/S e

ainda, uma lnstituiçäo Particular de Solidariedade Social, a qual assegura Creche, Ensino Pré-

escolar e apoio à 3a idade.

A festa mais importante de São Martinho do Porto é a de Santo António que tem lugar em

Junho. Como coletividades existem na freguesia o Clube Recreativo; Grupo Desportivo Concha

Azul; Clube Náutico; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários; Associaçäo de Defesa

do Ambiente e Casa da Cultura José Bento da Silva.
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A freguesia teve como beneméritos dois naturais da freguesia, refira-se Manuel Francisco

Clérigo e o Comendador José Bento da Silva. Este último nasceu em 1801 e veio a falecer em

Novembro de 1875, na sua terra natal onde se encontra sepultado. Através de testamento, datado

de 1874, doou uma parte da sua fortuna à edificação e manutenção de duas escolas para ensino

gratuito. Auxiliou financeiramente os menos favorecidos, instituindo para tal bolsas de estudo a

jovens da sua terra. Manuel Francisco Clérigo, institui uma fundação com o seu nome, para a qual

afetou todos os seus bens, direitos, açöes e rendimentos.

Hoje esta Fundação que está sediada em São Martinho do Porto, para além da proteção

ao ensino dos alunos da freguesia, tem em funcionamento uma Creche, Pré-escolar, CATL,

Centro de Dia e Centro de Convívio para idosos, Estrutura Residencial para ldosos e Apoio

Domiciliário.

3.3 Recursos existentes na comun¡dade

Gimnodesportivo da EB1 de S. Martinho do Porto

Potencial utilização
para a FMFC

Auditório da EB1 de S. Madinho do Porto

Atividades Desportivas

Praia

Casa da Cultura

Bombeiros- Quartel

Recurso

Visitas pedagóqicas

Mercado

Museu do Vinho

Museu do Traie

Biblioteca Municipal

Parque lnfantil

Cineteatro

Parque dos Monqes

Cooperativa Frubaca

Atividades de Lazer

Paul da Tornada

Piscinas Norpark

Tornada Visitas pedaqóqicas

Biblioteca

Localização

Ascensor e miradouro

Praia

Cinema

Atividades de Lazer

S. Martinho do
Porto

Parque lnfantil
Faianças Bordalo Pinheiro
Centro Cultural de Conqressos

CEIA- Centro Equestre lnternacional de Alfeizerão

1,4od.22.26.v2 28logl2j17

Formação, Espetáculos,
Conferências, Encontros

Atividades de Lazer

Atividades Culturais

Alcobaça

Atividades Quotidianas

Atividades Culturais

Atividades Culturais
Atividades Culturais

Atividades de Lazer

Atividade Culturais

Nazaré

Visitas pedagógicas

Caldas da Rainha

Atividades de Lazer

Atividades Culturais

Atividades de Lazer

Alfeizerão

Atividades Culturais
Atividades de Lazer
Atividades Culturais
Atividades Culturais

Atividades de Lazer
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3.4 Parcerias
A FMFC tem várias Parcerias, que beneficiam utentes e colaboradores, com as seguintes
entidades:

- lnstituto Médico Saúde XXt

- Visäo Pioneira 1Óticas Miténio)

- Children's World

- Clínica Dentária Baía

- Farmácia da Nazaré

- Millennium BCP

- Sorri+

- Multiopticas de São Martinho do Porto

- NOBIS - Mediação de Seguros, Lda.

Respostas Sociais

RESPOSTAS SoclAls- INFÂn¡clA E JUVENTUDE: cRIANÇAs Ë -.ttvc¡rs

. Creche
Destinatários:
Crianças com idade compreendida entre os 4 meses e os 3 anos, durante o período diário

correspondente ao trabalho dos pais.

. Pré-escolar
Destinatários:
Crianças com idade compreendida entre os 3 e os 5 anos, durante o período diário

correspondente ao trabalho dos pais.

. GATL
Destinatários:
Crianças com idade compreendida entre os 6 e 12 anos:

- em tempo näo letivo durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais;

- em tempo letivo durante as extensöes de horário escolar

'l
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RESPOSTAS SOC|A|S - POPULAçÃO ADULTA: PESSOAS TDOSAS

Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos cuja situação/problema näo lhes permita
permanecer no seu meio habitual de vida.

Pessoas de idade inferior a 65 anos em condiçöes excecionais, a considerar caso a caso

Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos ou semiautónomos que se mantêm no

seu meio sócio familiar.

Pessoas de idade inferior a 65 anos em condiçöes excecionais, a considerar caso a caso

Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos ou semiautónomos que se mantêm no
seu meio sócio familiar

lndivíduos e famílias de igual ou superior a 65 anos quando, por motivo de doença, deficiência ou

outro impedimento, näo possam assegurar sozinhos em casa, a satisfação das suas necessidade

básicas e/ou as atividades de vida diária, pode ser uma situação temporária ou permanentemente.

4.1 lnstalações

As instalações da FMFC säo compostas por uma área total de 18Í20 m'. Os edifícios perfazem
uma área coberta de 3.600 m2, rodeados por espaços verdes ajardinados.

O edifício da lnstituição é constituído por dois setores:

Creche: Berçário, Fraldário, Copa, 2 Salas de Atividades, Casas de Banho, Refeitório, Arrumos,
Gabinete de Educadoras e Parque lnfantil;

Educaçäo Pré-Escolar: 3 Salas de Atividades, Casas de Banho, Refeitório, Arrumos, Gabinete de
Educadoras e Parque lnfantil;

CATL: Sala de Artes Plásticas, Sala de Leitura e TV, Sala de Estudo, Sala Polivalente, Casas de
Banho, Refeitório, Arrumos, Gaþinete da Animadora Cultural, Polidesportivo.
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Setor Sénior:
Sala de Estar, Sala de Atividades, Sala de Visitas, Jardim Exterior, Refeitório, Casas de Banho,
Ginásio, sala de Enfermagem, Gabinete Médico, Arrumos, Bar, cabeleireiro;

Estrutura Residencial para ldosos: 22 Quartos, 3 Quartos para Cuidados lntensivos, Casas de
Banho, Balneário reservado aos Funcionários, Sala de Pessoal, Arrumos, Jardim lnterior.

São comuns aos dois setores: Cozinha, Armazéns, Arrumos, Refeitório do Pessoal, Balneário
reservado aos Funcionários, Casas de Banho, Sala para Açöes de Formação, Lavandaria,
Garagem, Capela, Casa Mortuária, Bosque, Jardins, Parques de Estacionamento para
colaboradores e visitas, salas de: secretariaÆesouraria/órgãos sociais.

HORÁRIO DE FUNGIONAMENTO

Area da lnfância

No Pré-escolar o período diário de funcionamento é dividido da seguinte forma

No CATL os horários säo de acordo com o Tempo Letivo ou Tempo Não Letivo:

s')

Abertura 7H45 7H45 7H45
Encerramento 19H00m 19H00m 19H00

Componente de Apoio à Família Componente Letiva
7H45 a 9H00 7H45 a 12H30m

12H30m a 14H00 14H00 a 15H30m
15H30m a 18H30m

Abertura da Manhã 7H45 Abertura da Tarde 17H30m
Encerramento da Manhã 9H00 Encerramento da Tarde 19H00

Abertura 7H45
Encerramento 19H00

Mod.22.26.v2 28ljgl2j17
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4.3 Recursos Humanos

1 Diretora Técnica

9 Aj. De Ação Direta de 1e

4 Aj. De Ação Direta de 2o

11 Trabalhadoras Auxiliares

1 Téc Superior de Educação Social 1e

L Téc. Superior de Terapia Ocupacional

Estrutura Residencial para
ldosos

L Coordenadora Sénior

1 Diretora Técnica

1 Aj. De Ação Direta de 1e
Serviço de Apoio

Domiciliário
1Aj. De Ação Direta de 2a

1 D¡retora Técnica

L Aj. De Ação Direta de 1a

L Téc Superior de Educação Social 1o

1 Téc. Superior de Terapia Ocupacional

Centro de Dia

L Coordenadora Sénior

2 Educadoras de lnfância
Creche

4 Aj. De Ação Educativa

3 Educadoras de lnfância
Pré-escolar

3 Aj. De Ação Educativa

L Animadora Socio Cultural
CATL

2 Ajudantes de Ocupação

L Diretora Técnica

L Consultora Jurídica

L Chefe de Secção

L Caixa

Secretaria

4 Escriturárias de l-e

L Cozinheiras de Le

1 Cozinheira de 2a

2 Ajudantes de Cozinha
Cozinha

l- Trabalhadora Auxiliar

L Costureira/Lavadeira
Lavandaria

L Lavadeira

Serviços Gerais 9 Trabalhadoras Auxiliares

1 Motoristas de Pesados de 2e

Transportes L Motoristas de Pesados de 1g

Mod.22.26.v2 2810912017
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5 Estrutura Residencial para ldosos

A Estrutura Residencial para ldosos é destinada ao internamento de pessoas de idade igual ou

superior a 65 anos cuja situação/problema não lhes permita permanecer no seu meio habitual de

vida, ou pessoas de idade inferior a 65 anos em condiçöes excecionais, a considerar caso a caso.

Esta Resposta Social assegura a prestação dos seguintes serviços: Alojamento com capacidade

para 43 idosos, Fornecimento da Alimentaçäo (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e reforço

alimentar ao deitar), Cuidados de Higiene e conforto pessoal (Higiene pessoal e serviço de

cabeleireira), Serviço de limpeza, lavandaria e rouparia, Cuidados de Saúde (Médico e

Enfermagem, acompanhamento a consultas e exames), Animação/ Ocupação de acordo com o

Plano de Atividades de Animação Sociocultural e de Desenvolvimento Pessoal, Cedência de

Ajudas Técnicas e Serviço Religioso.

5.1 OBJETIVOS DA RESPOSTA SOCIAL

./ Assegurar a satisfaçäo das necessidades básicas do cliente;

,/ Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do cliente;

,/ Manter e/ou desenvolver as capacidades existentes;

,/ Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;

,/ Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima;

r' Respeitar a independência, a individualidade e a privacidade do cliente;

./ Assegurar os cuidados de saúde em colaboração com os serviços de saúde;

,/ Colaþorar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades

Mod.22.26.v2 2810912017



5.2 Caracte rização do público-alvo

Atualmente permanecem na Estrutura Residencial para ldosos 43 utentes, na sua maioria
população feminina (26 utentes) e com mais de 80 anos de idade (23 utentes).

Gráfico l:

Distrubuição dos utentes de ERPI quanto ao
género

Feminino

Mâsculino

Feminino

Masculino

10 15 20 25 30

Grâlico 2
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ldades dos utentes de ERPI
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70-79
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Gráfico 3:

Distribuição dos utentes de ¡Rpl quanto grau de
dependência

Dependência Severa

Dependência Moderada

Dependência Leve

Totalmente lndependente

Como se verifica no gráfico acima, a maioria dos utentes têm dependência moderada (16), 15 têm

dependência leve, 3 são totalmente independentes e 4 têm dependência severa.

Gráfico 4:

I

Grau de escolar¡edade dos utentes de ERPI

3

a.Ñ

15

10

No que se refere à distribuiçäo dos utentes da Estrutura Residencial para ldosos por grau de

escolaridade, verifica-se que 20 dos utentes não têm escolaridade, 17 utentes frequentaram o

ensino primário, 1 o ensino secundário e apenas 1 curso técnico.
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Gráfico 5

Como o gráfico nos indica, as profissões mais desempenhadas entre os utentes de ERPI säo

Doméstica (13) e Agricultor (6).

Gráfico 6:

Atividades que os utentes de ERPI

realizam freq uentemente
I Quotidianas

r Lúdico-Recreativas

r Espirituais e Religiosas

I Desportivas

r lntelectua¡s e

Formativas
I Sociais

As atividades que os utentes realizam com mais interesse são as de carácter Festivo (34o/o),

seguidamente as Quotidianas (22o/o), as lntelectuais e Formativas (11o/o), as Sociais (8%), as

Desportivas (7o/o), Espirituais e Religiosas, Lúdico-recreativas e as Culturais (6%).
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Gráfico 7:

rks

Realização de jogos Trabalhos manuais Atelier de música Atelier de costura

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de caracter
quot¡d¡ano que real¡zam regularmente

I...':; "."'":"..1""" 
;;."1;"t
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I I I

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades que
rea lizam de caracter lúdico-recreativo.

1E

As atividades de caracter quotidianas que os utentes realizam com maior interesse são: Ver TV/

ouvir rádio (34), lr ao médico (30), Conversar (29), lr ao cabeleireiro e Passear (27), Ê.poca

Balnear (10), lr ás compras (9), lr ao café e Atividades de culinária (8), Higiene pessoal (4) e Fazer

a cama e cuidar de animais domésticos (2).

As atividades de carácter lúdico-recreativo que os utentes de ERPI realizam com mais interesse

são: Atelier de música (21), realizaçäo de jogos (15), trabalhos manuais (7) e Atelier de Costura

(3).
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Gráfico 9:

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de
caracter Cultural que real¡zam regularmente

30

20

10

0

lr ao teatro lr a museus Ver filmes

As atividades de carácter cultural que os utentes demonstram mais interesse em realizar são:

Assistir a filmes (28), ir ao teatro (15), visitar museus (g).

Gráfico l0:

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de
caracter desportivo que real¡zam regularmente

40

30

20

10

Ginástica Caminhada Ginásio

As atividades desportivas que os utentes de ERPI realizam com mais gosto säo: Ginástica (29),

seguidamente as Caminhadas e o Ginásio (14).
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Gráfico l1:
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Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de
caracter religioso/espiritual que realizam regularmente

Neste gráfico pode-se perceber que as atividades de carácter religioso/ espiritual que os utentes

apresentam maior interesse são: Missa/terço (30) e Visitar locais de culto (22).

Gráfico l2:

40

20

Missa/terço

Ler revistas/livro Atelier da memória

Visitar locais de culto

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de
caracter lntelectual e formativo que real¡zam regularmente

Ações de sensibilização

Através da análise do gráfico, verifica-se que as atividades de carácter intelectual e formativo que

os utentes realizam com maior interesse são: Ler o jornal (24), Atelier da memória (23), Ações de

sensibilizaçâo (22), Alfabetizaçäo/ Estímulo cognitivo (14) e Ler revistas/livro (6).
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Gráfico l3:
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caracter Social que real¡zam regularmente

5

0

Conviv o entre nst tu ções Festas da comunidade Atividades intergeracionais

As atividades de caracter Social que os utentes de ERPI rcalizam com maior interesse são:

Atividades intergeracionais (27), Convívio entre instituiçöes (19) e Festas da comunidade (18).

Grâlico 14l.

Preferência dos utentes de ERPI quanto às atividades de
caracter Festivo que real¡zam regularmente
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Segundo o gráfico a preferência dos utentes de ERPI, quanto às atividades de caracter Festivo

são: Magusto, Natal e Ano Novo, Páscoa, Celebraçäo dos aniversários, Santos Populares, Dia

dos avós, Dia lnternacional da Família, Dia do ldoso e Carnaval (35).
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5.3 Operacionalização

Aniversários dos Utentes

TIPO TI

Atividades em coniunto com as IPSS's de Alcobaça

DL DM

Dia de Reis
Atelier da memória- Reminiscência
Atividades de Gulinária
Garnaval
Atividades I nterqeracionais
Aniversário Fundação
Jornal Fundação
Atividades Gulturais
Páscoa
Passeio ao Santuário de Fátima

IF

Dia Internacional da Família
Festa Final de Ano/ Arraial

FT

Santos Populares
Festa Sto António

Ginástica Sénior
Piqueniques

Balnear

Dia do Fundador
Dia do ldoso
Magusto

FT

Festa de Natal

SC

Natal
Ano Novo

FT

Mod.22.26.v2 28ljgl2Ù17
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ER
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FT
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Atividades Regulares TIPO TI DL DM DS DT

Atelier de Estimulação Gognitiva/
Alfabetização IF

Atelier de Expressäo plástica LR
Atelier de Música LR
Atelier de Jardinagem QT
Atelier de Atividade Física DP
Atelier de Cinema CL
Atelier de Jogos LR
Treino de AVD's QT
Atividade Espi ritual/Religiosa ER
Passeios ao exterior SC

Lúdico-recreativas
Culturais
Sociais
I ntelectuais/formativas
Espirituais e/ou religiosas
Quotidianas
Desportivas
lntergeracionais
Festivas

ltfiod22.26.v2 2810912017
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5.4 Galendarizaçäo

Atividades regulares

Atelier de Estimulaçäo Gognitiva/
Alfabetizaçäo

Atelier de Expressäo plástica

Atelier de Jardinaqem

Atelier de Música

I x por mês (março a setembro)

Atelier de Cinema

Atelier de Atividade Física

Atelier "Pelos Gaminhos de Portuqal" I x por mês

I x por semana

Atelier de Jogos

Passeios ao Exterior

Atividade Espiritual/Rel isiosa

Mod.22.26.v2 28lÙgl2Ù17
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I x por semana (com exceção
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Atividades Ocasionais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN J U L AGO SET OUT NOV DEZ

Aniversários dos
Utentes
Atividades em conjunto
com as IPSS's Alcobaça
Dia de Reis

Garnaval
Atividades
lnterqeracionais

Semana dos Afetos

Aniversário Fundação

Jornal Fundação

Semana da Leitura

Atividades Gulturais

Páscoa
Passeio ao Santuário de
Fátima
Dia lnternacional da
Família
Festa Final de Ano/
Arraial

Santos Populares

Festa Sf António
Época balnear

Ginástica Sénior

Piqueniques

Dia do Fundador

Dia do ldoso
Maqusto

Festa de Natal

Natal

Ano Novo
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O PAAD 2019 representa a escolha das atividades e a sua calendarização com base nos

gráficos e na tabela, de modo a ir ao encontro das necessidades, expectativas e interesses dos

utentes de ERPI.

A escolha das atividades é feita, também, com base na observação das necessidades

diretas dos utentes e na aplicação de escalas de avaliaçäo: Escala de Barthel Modificada, Mini

Exame do Estado Mental, Teste de Função Manual e Avaliaçäo do domínio da

mobi I idade/motricidade.

Considera-se importante dar continuidade a promover as atividades de caráter desportivo,

para a manutençäo e melhoria da condição física e bem-estar dos utentes. Para tal mantemos o

apoio nas atividades desportivas do Professor Wálter, também nas atividades Lúdico-recreativas,

referentes ao "Hoje há baile", dinamizadas pela professora Carina e nas atividades religiosas

Terço e Missa, semanal e mensalmente respectivamente o apoio de um grupo de acólitas da

freguesia e pelo Pároco.

É ainda importante realizar atividades de estímulo cognitivo/sensorial, como a

Alfabetização, a leitura do jornal, os jogos/exercícios de estímulo mental, entre outros, pelo facto

de ser uma forma de estimular a memória, mantendo o idoso ativo, assim como as suas

capacidades cognitivas.

É importante referir que todas as atividades planeadas e definidas para os nossos utentes

neste PAADP visam promover um envelhecimento ativo, sendo estas adaptadas consoante o grau

de dependência dos idosos (Escala de Barthel), para que nenhum utente se sinta excluído.
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6 Centro de Dia

O Centro de Dia destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos ou

semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar ou a pessoas de idade inferior a 65

anos em condiçöes excecionais, que não possam assegurar temporária ou permanentemente a

satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária, Tais serviços

compreendem a execuçäo de higiene pessoal, tratamento de roupas, atribuição de refeiçöes

(almoço, lanche e jantar), transporte, cedências de ajudas técnicas e serviço religioso. Para além

destes serviços, os idosos em Centro de Dia beneficiam de atividades ocupacionais e de

desenvolvimento pessoal (lúdico-recreativas, culturais, sociais, intelectuais/formativas, espirituais

e/ou religiosas, desportivas e festivas), que têm como objetivo promover o seu envolvimento em

diversas atividades que valorizem as suas capacidades e competências ainda existentes,

nomeadamente no que respeita à realizaçäo/ocupaçäo em atividades que sempre exerceram no

seu quotidiano.

6.1 OBJETIVOS DA RESPOSTA SOCIAL

r'Assegurar a satisfaçäo das necessidades básicas do cliente;

/Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do cliente;

r'Proporcionar momentos de convívio elazer através de atividades ocupacionais;

/Manter e/ou desenvolver as capacidades existentes;

r'Contribuir para a estabilizaçäo ou retardamento do processo de envelhecimento;

r'Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima;

/Respeitar a independência, a individualidade e a privacidade do cliente;

/Assegurar os cuidados de saúde a nível primário em colaboraçäo com os serviços de saúde;

/Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades;

/Contribuir para a manutenção do cliente no seu meio habitacional

Mod.22.26.v2 2810912017
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6.2 CARATËR|ZAçÃO DO PÚBLTCO-ALVO

Atualmente permanecem em Centro de Dia 13 utentes, na sua maioria população

feminina (12), com mais de 80 anos de idade (7).

Gráfico 15

Feminino

Distribuição dos utentes de Centro de Dia
quanto ao Género

I

Gráfico 16:

I Masculino

r Feminino

ldades dos utentes do Centro de Dia

90-100

70-79
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Gráfico 17:

Grau de dependência

Dependência Total

Dependência severa

Dependência moderada

Dependência leve

Totalmente lndependente

012345678

O gráfico mostra-nos que a maioria dos utentes de Centro de Dia encontram-se com uma

dependência leve nas atividades da vida diária (7).

Gráfico 18:

Grau de escolariedade dos utentes de Centro de Dia

^gttoat'
..""

ga'

Pela análise do deste gráfico, no que se refere à distribuição dos utentes do Centro de Dia por

grau de escolaridade, verifica-se que a apenas duas pessoas não frequentaram o ens¡no primário.

1)
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Gráfico 19:

Gráfico 20:

Profissões desempenhadas pelos utentes de Apoio
Domiciliário

Através deste gráfico, pode-se concluir que a profissäo mais desempenhada pelos utentes foi de

Doméstica (4).
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Preferência dos utentes de Centro de Dia pelas

atividades que realizam

Através da análise do gráfico podemos constatar que as atividades pelas quais os utentes

mostram mais interesse em realizar são: quotidianas (26%), as festivas (25%).

r Quotidianas

r Lúdico-Recreativas

I Espirituais e Religiosas

I Desportivas

r lntelectuais e Formativas

¡ Sociais

r Culturais

r Fest¡vas
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Gráfico 2l:

As atividades de carácter quotidiano que os utentes de Centro de Dia realizam com maior

interesse säo: Passear, conversar e ver TV (10).

Grâüco 22l,

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às atividades que
realizam de caracter lúdico-recreativo

10

8

6

4

2

0

Rea zação de jogos Trabalhos manuais Atelier de música Atelier de costura

Como pode-se verificar no gráfico acima, as atividades de carácter lúdico-recreativo, que os

utentes realizam com maior preferência säo: Atelier de Música (8) e Trabalhos Manuais (7).

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às atividades de
caracter quotidiano que real iza m regu la rmente

*.-."o'oont.a.ss
¡'ø ..ý .oo\

,ô'
^ot(,\ 

^ot("
é"

I T

Mod.22.26.v2 2810912017



Gráfico 23:

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às atividades
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lr ao teatro

Segundo o gráfico, as atividades de carácter cultural que os utentes realizam com maior interesse

são: Ver Filmes (9), ir ao teatro (8) e ir a museus (7).

Gráltco 24=

Ginástica Caminhada Ginásio

lr a museus Ver filmes

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às

atividades de caracter desportivo que realizam regularmente

Através do gráfico pode-se constatar que a preferência dos utentes de Centro de Dia

relativamente a atividades de carácter desportivo é: Ginástica (10) Caminhada (8), e por fim

Ginásio (5).

20

10
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Gráfico 25:

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às atividades
de caracter religioso/espiritual que realizam regularmente

20

10

Missa/terço Visitar locais de culto

O gráfico mostra as preferências nas atividades de carácter religiosas/espiritual que os utentes

realizam com maior interesse: Missa/terço e Visitar locais de culto (10).

Gráfico 26:

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às atividades de
caracter lntelectual e formativo que realizam regularmente

t2
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4

2

0

Ações de
sensibilização

Ler o jornal Ler revistas/livros Alfabetização/
Estímulo cognitivo

Através do gráfico pode-se concluir que as preferências nas atividades intelectuais e formativas

dos utentes de Centro de Dia säo: Ler o jornal (10), Açöes de sensibilizaçäo (9),

Alfabetizaçäo/Estimulo Cognitivo (6) e Ler revistas/livros (3).

Mod.22.26.v2 2810912017
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Grâfico 27

Gráfico 28:

Convivio entre instituições Festas da comunidade Atividades lntergeracionais

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às
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atividades de carater

Através do gráfico conclui-se que a preferência dos utentes de Centro de Dia nas atividades de

caracter sociais é: Convívio entre instituições (10).

Preferência dos utentes de Centro de Dia quanto às

atividades de carater festivo que realizam regularmente

t2
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4
2
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ý

Através do gráfico pode-se concluir que as atividades de carácter festivo que os utentes rcalizam

com maior interesse são: Magusto, Natal e Ano Novo, Páscoa, Dia de Aniversário, Santos

Populares, Dia dos Avós. Dia lnternacional da Família e Dia do idoso ou da terceira idade (10).
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6.3 Operacionalização

TIPO TI DL DM DS DT

Atelier de Estimulação Gognitiva/
Alfabetização IF IF

Atelier de Expressão plástica LR.R
Atelier de Música LFLR
Atelier de Jardinagem OET
Atelier de Atividade Física DÐP
Atelier de Ginema ctcL
Atelier de Jogos LR.R
Treino de AVD's QET
Atividade Espiritual/Religiosa EER
Passeios ao exterior s(sc

TIPO TI DL DM DS DT

Aniversários dos Utentes FT
Atividades em conjunto com as IPSS's de
Alcobaça SC

Dia de Reis FT

Atelier da memória- Reminiscência IF

Atividades de Culinária QT
Carnaval FT/ IG
Atividades lntergeracionais IG
Aniversário Fundaçäo FT

Jornal Fundacão FT
Atividades Gulturais CL
Páscoa FT
Passeio ao Santuário de Fátima ER

Dia lnternacional da Família FT
Festa Final de Ano/ Arraial FT

FTSantos Populares
Festa Sf António FT

Época Balnear QT
Ginástica Sénior DP
Piqueniques QT
Dia do Fundador FT

Dia do ldoso FT

Magusto FT
FTFesta de Natal

Natal FT

Ano Novo FT

Mod.22.26.v2 2810912017



Tipo de Atividades
LR

CL

sc
IF

ER

QT

DP

IG

FT

6.4 Calendarização

Atividades regulares

Atelier de Estimulação Gognitiva/
Alfabetização

Atelier de Expressäo plástica

Atelier de Jardinagem

Atelier de Música

I x por mês (março a setembro)

Atelier de Atividade Física

Atelier de Cinema

Atelier "Pelos Caminhos de Portugal" I x por mês

I x por semana

Atelier de Jogos

Passeios ao Exterior

Atividade Espiritual/Religiosa

I x por semana

1 x por semana (com exceção
J ulho/Agosto/Setembro)

2 x por mês
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Atividades Ocasionais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUt AGO SET OUT NOV DEZ

Aniversários dos
Utentes
Atividades em conjunto
com as IPSS's Alcobaça
Dia de Reis

Carnaval
Atividades
lntergeracionais

Semana dos Afetos

Aniversário Fundação

Jornal Fundação

Semana da Leitura

Atividades Culturais

Páscoa
Passeio ao Santuário de
Fátima
Dia lnternacional da
Família
Festa Final de Ano/
Arraial

Santos Populares

Festa Sf António
Época balnear

Ginástica Sénior

Piqueniques

Dia do Fundador

Dia do ldoso
Maqusto

Festa de Natal

Natal

Ano Novo
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O PAAD 2019 representa a escolha das atividades e a sua calendarização com base nos

gráficos e na tabela, de modo a ir ao encontro das necessidades, expectativas e interesses dos

utentes de ERPI.

A escolha das atividades é feita, também, com base na observação das necessidades

diretas dos utentes e na aplicaçäo de escalas de avaliaçäo: Escala de Barthel Modificada, Mini

Exame do Estado Mental, Teste de Funçäo Manual e Avaliaçäo do domínio da

mobilidade/motricidade.

Considera-se importante dar continuidade a promover as atividades de caráter desportivo,

para a manutençäo e melhoria da condição física e bem-estar dos utentes. A dinamizaçâo destas

atividades pelo Professor Válter tem obtido resultados visíveis e positivos. Tal como as actividades

de caracter desportivo, também as atividades Lúdico-recreativas, referentes ao "Hoje há baile",

demonstram ser de grande interesse e proveito para os nossos utentes, motivo pelo qual será

dada continuidade. As dinâmicas realizadas pela professora Carina envolvem os utentes em

açöes, sob forma de música e dança, promovendo o þem-estar dos utentes. De referir, ainda, a

importância que as atividades espirituais e religiosas têm para os nossos utentes, havendo Terço

e Missa, semanal e mensalmente respectivamente. Estas actividades, que têm grande adesão,

säo dinamizadas pelo grupo de acólitas da freguesia e pelo Pároco.

É ainda importante realizar atividades de estímulo cognitivo/sensorial, como a

Alfabetizaçäo, a leitura do jornal, os jogos/exercícios de estímulo mental, entre outros, pelo facto

de ser uma forma de estimular a memória, mantendo o idoso ativo, assim como as suas

capacidades cognitivas.

É importante referir que todas as atividades planeadas e definidas para os nossos utentes

neste PAADP visam promover um envelhecimento ativo, sendo estas adaptadas consoante o grau

de dependência dos idosos (Escala de Barthel), para que nenhum utente se sinta excluído.

Mod.22.26.v2



7 Serviço de Apoio Domiciliário

Este serviço destina-se a indivíduos e/ou famílias de igual ou superior a 65 anos quando, por

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, näo possam assegurar sozinhos em casa, a

satisfaçäo das suas necessidade básicas e/ou as atividades de vida diária, pode ser uma situação

temporária ou permanentemente.

Tais serviços compreendem serviço de lavandaria e rouparia, fornecimento de alimentação

(almoço e reforço alimentar), cuidados de saúde, transporte nos passeios ou deslocaçöes

organizadas pela instituição e cedência de ajudas técnicas. Realiza-se também serviço de limpeza

no domicílio, e higiene pessoal, quando os idosos se encontrem impossibilitados de, por si só, a

realizar.

A resposta social SAD pode ainda assegurar os seguintes serviços: acompanhamento do

utente ao exterior (quando necessário), atividades de animaçäo, orientação ou acompanhamento

de pequenas modificaçöes no domicílio de modo a assegurar mais conforto e segurança ao

utente.

7.1 OBJETIVOS DA RESPOSTA SOCIAL

A resposta social Serviço de Apoio Domiciliário tem como objetivos:

,/ Assegurar a satisfação das necessidades básicas do cliente;

,/ Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do cliente;

,/ Proporcionar momentos de convívio e lazer através de atividades ocupacionais;

,/ Manter e/ou desenvolver as capacidades existentes;

,/ Contribuir para a estabilizaçäo ou retardamento do processo de envelhecimento;

,/ Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima;

,/ Respeitar a independência, a individualidade e a privacidade do cliente;

,/ Assegurar os cuidados de saúde a nível primário em colaboraçäo com os serviços de

saúde;

,/ Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades;

,/ Contribuir parc a manutenção do cliente no seu meio habitacional.

t,)
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7.2 Operacionalização

Neste momento não existem utentes de SAD com serviço de animação ao domicílio. Apenas

participam, pontualmente, nas atividades festivas.

Aniversários dos Utentes

DL

Atividades em conjunto com as IPSS's de
Alcobaca

DT

Dia de Reis

FT

Atelier da memória- Reminiscência

SC

Atividades de Gulinária

FT

Carnaval
Atividades I ntergeracionais

QT

Aniversário Fundação
Jornal Fundação
Atividades Culturais

FT

Páscoa
Passeio ao Santuário de Fátima

CL

Dia lnternacional da Família
Festa Final de Ano/ Arraial

ER

TIPO

Festa Sf António
Santos Populares

Epoca Balnear QT

TI

Ginástica Sénior

Dia do Fundador
Piqueniques

Festa de Natal

DM

7.3 Calendarização

Atividades regulares

Mod.22.26.v2

Dia do ldoso

IF

DS

Maqusto

FT/ IG

Natal

IG

Ano Novo

IF

FT

Em SAD, o plano de atividades é individualizado mediante o diagnóstico do utente em causa. O
tempo é gerido pela educadora social.

FT
FT
FT
FT

DP

QT
FT
FT

FT

FT
FT
FT



Atividades Ocasionais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUt AGO SET OUT NOV DEZ

Aniversários dos
Utentes
Atividades em conjunto
com as IPSS's Alcobaça
Dia de Reis

Carnaval
Atividades
lntergeracionais

Semana dos Afetos
Aniversário Fundação

Jornal Fundação

Semana da Leitura

Atividades Culturais
Páscoa
Passeio ao Santuário de
Fátima
Dia lnternacional da
Família
Festa Final de Ano/
Arraial

Santos Populares

Festa Sf António
Época balnear

Ginástica Sénior

Piqueniques

Dia do Fundador

Dia do ldoso
Magusto

Festa de Natal

Natal

Ano Novo
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I Gentro de Convívio

O Gentro de Convívio destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos

ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar. Esta resposta social consiste na

prestação de atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal (lúdico-recreativas, culturais,

sociais, intelectuais/ formativas, espirituais e/ou religiosas, desportivas e festivas), que têm como

objetivo promover o seu envolvimento em diversas atividades que valorizem as suas capacidades

e competências ainda existentes, nomeadamente no que respeita à realizaçäo/ocupação em

atividades que sempre exerceram no seu quotidiano.

8.1 Objetivos da resposta soc¡al

,/ Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do cliente;

,/ - Proporcionar momentos de convívio e lazer através de atividades ocupacionais;

,/ - Manter e/ou desenvolver as capacidades existentes;

r' - Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;

,/ - Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima;

,/ - Respeitar a independência, a individualidade e a privacidade do cliente.
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TIPO TI DL DM DS DT

Aniversários dos Utentes CL
Atividades em conjunto com as IPSS's de
Alcobaça SC

Dia de Reis IF

Atelier da memória- Reminiscência IF

Atividades de Gulinária QT
Carnaval FTl IG
Atividades I ntergeracionais FT
Aniversário Fundação FT
Jornal Fundação FT
Atividades Gulturais (teatro/museus) CL
Páscoa FT
Passeio ao Santuário de Fátima ER
Dia lnternacional da Família FT
Festa Final de Ano/ Arraial FT
Santos Populares FT
Festa Sf António FT
Epoca Balnear QT
Ginástica Sénior DP
Piqueniques QT
Dia do Fundador FT
Dia do ldoso FT
Magusto FT
Festa de Natal FT
Natal IG
Ano Novo FT

8.2 Operacionalização

8.3 Calendarização

Atividades regulares

Em Centro de Convívio, o plano de atividades é o mesmo que nas respostas sociais de ERPI e

CD, contudo estes utentes apenas realizam atividades festivas.
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Atividades Ocasionais

JAN

Aniversários dos
Utentes

MAR MAI

Atividades em conjunto
com as IPSS's Alcobaça

SET DEZ

Dia de Reis

Garnaval

Jornal Fundaçäo

Páscoa

Atividades
lnterqeracionais

Semana dos Afetos

Festa Sf António

Piqueniques

Aniversário Fundação

Dia do ldoso

FEV

Semana da Leitura

Atividades Gulturais

ABR

Passeio ao Santuário de
Fátima
Dia lnternacional da
Família

JUN

Festa Final de Ano/
Arraial

JUL

Santos Populares

AGO

Epoca balnear

Ginástica Sénior

OUT

Dia do Fundador

NOV

Maqusto

Festa de Natal

Natal

Ano Novo
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I Anexos

. Plano Semanal de Atividades ERPI e CD
o Avaliação das Atividades
o Relatórios Trimestrais de Avaliaçäo do PAADP
. Solicitação de saída ao exterior
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10 Validação

O presente Plano de Atividades de Animação Sociocultural e de Desenvolvimento Pessoal entra

em vigor na data da sua aprovação pela Diretora Técnica da lnstituição.

Data:

Técnica

(Dr." Costa)

A Coordenadora Sénior

(sonia Pedro)

A Técnica Superior de Educação Social

(Cláudia Brás)

O Técnico Superior de Terapia Ocupacional

(Nuno Henriques)
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