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CENTRO SOCIAL DE PERO PINHEIRO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - ANO 2019 

         

Na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2019 foram considerados  

como base de trabalho os dados a Outubro de 2018  explorados a 12 meses.  

Não se prevê alteração à estrutura existente. 

   

        

        Conta 72 Prestações de Serviços 

   

          419 602,00 €  

 

Mensalidades 

    

          418 126,00 €  

 

Outros 

     

              1 476,00 €  

        Conta 7511 ISS-INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP 

 

          328 352,64 €  

 

VALENCIAS UTENTES 

VALOR 

X 12 

 

 

LAR 

   

36 383,16           165 525,12 €  

 

CENTRO DE DIA 

  

24 113,15             32 587,20 €  

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 35 

 

          112 540,32 €  

 

PEA 

   

6 

 

              2 700,00 €  

 

COMPLEMENTO IDOSOS EM LAR 

   

            15 000,00 €  

Conta 7515 AUTARQUIAS 

     

 

J. F. PERO PINHEIRO E CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA               8 500,00 €  
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Conta 78 OUTROS GANHOS E RENDIMENTOS 

  

            55 350,00 €  

 

FRALDAS 

     

            19 770,00 €  

 

QUOTAS 

     

              6 370,00 €  

 

DONATIVOS 

    

            24 400,00 €  

 

OUTROS GANHOS SUPLEMENTARES  

  

              3 990,00 €  

 

DESCONTOS  

    

                  820,00 €  

        
TOTAL DE RENDIMENTOS            811 804,64 € 

          
       

  
       

        Conta 61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas           150 450,00 €  

 

matérias primas adquiridas  

   

          140 132,00 €  

 

outros material clinico 

   

                  220,00 €  

 

outros fraldas 

    

            10 098,00 €  

        Conta 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS           116 872,00 €  

        Conta 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

   

            40 806,00 €  

 

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 

   

            15 690,00 €  

 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

   

                  636,00 €  

 

HONORÁRIOS 

    

            12 810,00 €  

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EDIFICIO 

  

              4 200,00 €  

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS 

  

              1 510,00 €  

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO 

 

              5 960,00 €  

        Conta 623 MATERIAIS 

    

            8 220,00 €  

 

FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁPIDO 

 

              3 920,00 €  

 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

   

               2 080,00 €  
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JORNAIS E REVISTAS 

   

               1 320,00 €  

 

ARTIGOS PARA OFERTA 

   

                  900,00 €  

                Conta 624 ENERGIA E OUTROS FLUIDOS 

   

            50 006,00 €  

 

ELECTRICIDADE 

    

            17 720,00 €  

 

COMBUSTIVEIS AQUECIMENTO 

  

            16 580,00 €  

 

COMBUSTIVEIS VIATURAS 

   

              5 180,00 €  

 

AGUA 

     

              4 031,00 €  

 

GAS 

     

              6 495,00 €  

        Conta 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 

  

              1 058,00 €  

 

DESLOCAÇÕES E ESTADAS 

   

              1 058,00 €  

        Conta 626 SERVIÇOS DIVERSOS 

   

            16 782,00 €  

 

CONTENCIOSO E NOTARIADO  

   

                  880,00 €  

 

COMUNICAÇÃO 

    

               4 029,00 €  

 

SEGUROS INSTALAÇÕES 

    

               1 424,00 €  

 

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 

  

               8 180,00 €  

 

OUTROS SERVIÇOS 

    

                  479,00 €  

             

 SEGUROS VIATURAS 

    

               1 790,00 €  

        Conta 63 GASTOS COM O PESSOAL           508 846,58 €  

        Conta 632 Remunerações do Pessoal 

    

 

Remunerações certas 22,3% 

   

          303 075,00 €  

 

Remunerações certas 16,4% 

   

              4 642,00 €  

        

 

Remunerações adicionais 22,3% 

  

    

            

102 564,87€  

 

Remunerações adicionais 16,4% 

   

              1 308.20 €  
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adicionais isentas    

   

                  348,00 €  

 

      

   

  

Conta 635 Encargos sobre remunerações 22,3% 

   

            90 457,68 €  

 

Encargos sobre remunerações 16,4% 

   

                  975,83 €  

        Conta 636 Seguros acidentes de trabalho 

   

              4 175,00 €  

Conta 638 Outros gastos com pessoal 

   

              1 300,00 €  

        Conta 64 Gastos de depreciação e amortização 

  

            32 592,00 €  

 

ativos fixos tangíveis 

   

            32 592,00 €  

        Conta 68 Outros gastos e perdas 

   

                  290,00 €  

 

quotizações 

    

                  290,00 €  

        
TOTAL DE GASTOS            809 050,58 € 

                

CONTA 88                                                            RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL                 2 754,06 €  

        
        
        

TOTAL DE RENDIMENTOS            811 804,64 €  

        
TOTAL DE GASTOS            809 050,58 €  

        
        CONTA 88                                                            RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL                 2 754,06 €  
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PLANO DE ATIVIDADES 201 9  

CENTRO SOCIAL DE PERO PINHEIRO  

Instituição Particular de Solidariedade Social, inscrita sob o n.º 62/90, a fls. 139, verso do Livro 4, do 
Reg. Central das IPSS – NIPC 502 272 708 

 

1ª IPSS do Concelho de Sintra da Área dos Idosos com atribuição do Certificado do Sistema de Gestão 
da Qualidade ISO 9001:2015 

Edifício-Sede: Travessa Casal dos Ossos, n.º 2, 2715-084 Pero Pinheiro 

Telefone: 21 967 82 60  

Fax: 21 967 82 68 

Correio electrónico: csperopinheiro@sapo.pt 

Site: www.csocialperopinheiro.pt 

Página no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

«Afeto, Ternura e Conforto serão sempre a nossa prioridade…» 

                          

                                                                    

mailto:csperopinheiro@sapo.pt
http://www.csocialperopinheiro.pt/
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PLANO DE ATIVIDADES 2019     

 Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 

O presente Plano de Atividades constitui um plano de intenções para o Centro Social de Pero 

Pinheiro, que se constituirá como um instrumento orientador da nossa atuação ao longo do ano 2019, 

para as respostas sociais: Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

Objetivamente, o presente documento tem como propósito manifestar-se como uma 

referência no desenvolvimento e prática de atividades de ocupação de tempo livre e desenvolvimento 

pessoal dos utentes do CSPP.  

A ocupação dos tempos livres dos idosos é uma atividade interdisciplinar e intergeracional que 

atua em diversas áreas e que influenciam a vida do idoso e do grupo.  

A ocupação do tempo livre incentiva-as a empreender certas atividades que contribuem para o 

seu desenvolvimento, dando - lhes o sentimento de pertencer a uma sociedade, cuja evolução podem 

continuar a contribuir e contrariando a ideia que a maior parte dos idosos têm, de que já não servem 

para nada, que não interessam à família, muito menos à sociedade.  

Este documento encontra-se dividido em duas partes. Sendo que na primeira parte, serão 

apresentadas as várias atividades que serão realizadas semanalmente e onde abordar-se-á a 

importância das mesmas. 

Na segunda parte, são apresentadas as atividades temáticas que serão desenvolvidas ao longo 

do ano, mencionando uma pequena descrição, os recursos abrangidos e os objetivos implícitos. 

Com a implementação do Plano de Atividades que aqui se apresenta, pretende-se promover 

um envelhecimento ativo, através de atividades socioeducativas direcionadas aos seus pilares básicos: 

Saúde, Participação e Segurança. 

Convém ainda referir que se trata de um documento orientador e, deste modo, poderá ser 

alterado e ajustado, referindo os devidos desfasamentos face ao planeado que integram a dinâmica 

inerente ao trabalho com pessoas idosas. 

Por fim, espera-se, em conformidade com as experiências adquiridas ao longo dos anos de 

atividade da organização, atingir os objetivos a que o presente plano se propõe, referindo, uma vez 

mais, que todos os indivíduos, direta ou indiretamente envolvidos, poderão apresentar as suas 

sugestões de melhoria das atividades desenvolvidas, reiterando o lema: “ Queremos fazer mais e melhor 

em 2019!”. 
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Tipos de Atividades e Planificação Semanal 

De acordo com Jacob (2008), as atividades para idosos pode ser definida como a maneira de 

atuar em todos os campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um 

estímulo da saúde mental, física e afetiva da pessoa idosa. 

Assim, apresentaremos em seguida o conjunto de atividades destinadas aos idosos do Centro 

Social de Pero Pinheiro, que pretendemos realizar semanalmente. 

 

Atividade física ou motora:  

Com este tipo de atividade é possível ajudar o idoso a readquirir competências ao nível do seu 

esquema corporal, ajudando também a “prevenir o seu declínio, com exercícios psicomotores. 

Comprovadamente podemos diminuir a deterioração física (…) através de medidas de prevenção de 

acidentes e da manutenção da saúde e da realização de atividades mentais e físicas.” (Jacob, 2008) 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Sessões de movimento 
Jogo das latas 
Jogos com argolas e 
arcos 
Jogo do Bowling 
Jogo da Petanca 
Jogo da Malha 
Caminhadas pela vila 
Caminhadas dentro do 
CSPP 
Dança 
 

Aumentar a força 
muscular e a 
resistência muscular; 
Aumentar a 
flexibilidade; 
Aumentar o fluxo 
sanguíneo para os 
músculos; 
Diminuir lesões 
musculares; 
Melhorar a 
coordenação; 
Promover o convívio; 
Expressão através do 
corpo; 
Promover bem-estar 
físico; 
Promover a interação 
social. 

Grau de satisfação do 
cliente; 
Registo de presenças. 

Segunda-feira 
Quarta-feira 
Sexta-feira 

 

Atividades de Expressão Plástica  

A atividade de expressão plástica visa proporcionar ao idoso a possibilidade de se exprimir 

através das artes plásticas e dos trabalhos manuais.  

Com este tipo de atividade pretende-se que o idoso possa dar largas à sua imaginação e 

criatividade através de várias formas de expressão.  

 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Recortes 
Modelagens 
Pinturas 
Colagens 
Desenho 
Esculturas 

Desenvolver a 
motricidade fina, a 
precisão manual e a 
coordenação 
psicomotora. 

Grau de satisfação do 
cliente 
Registo de presenças 

1x por semana 
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Atividade cognitiva ou Mental:   

Sabe-se que com o envelhecimento existem perdas de capacidades cognitivas, contudo, esses 

efeitos podem ser bastante atenuados se o idoso mantiver uma boa atividade cognitiva, bem como 

contactos sociais regulares.  

Através da atividade cognitiva ou mental, com o recurso ao exercício mental regular, “pode 

aumentar a atividade cerebral, retardar os efeitos da perda de memória e da acuidade e velocidade 

percetiva e prevenir o surgimento de doenças degenerativas” (Jacob, 2008). 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Jogos de memória  
Fichas cognitivas  
Palavras cruzadas  
Diferenças 
Labirintos 
Puzzles 
Jogo do STOP 
Pesca das Palavras 
Jogo cálculo em grupo 
Fotomímica 
“Só por gestos” 
“Palavra Proibida” 

Aumentar a atividade 
cerebral; 
Evitar ou retardar 
perda de memória; 
Fomentar a aquisição 
de conhecimento; 
Desenvolver e 
estimular capacidades 
de memória, raciocínio 
e concentração. 

Grau de satisfação do 
cliente 
Registo de Presenças 

2/3x por semana  

 

Atividades de estimulação sensorial:  

A estimulação sensorial traz benefícios aos idosos, promovendo relaxamento, melhora da 

perceção sensorial e manutenção/estimulação das funções cognitivas remanescentes. Nas atividades 

sensoriais, pretende-se, como o próprio nome indica, desenvolver os sentidos, sendo que quando bem 

direcionada traz benefícios a idosos com declínio cognitivo grave e/ou com demência, proporcionando 

respostas mais adequadas aos estímulos quotidianos, bem como, a manutenção das capacidades 

cognitivas residuais desses idosos, protelando assim as perdas esperadas e facilitando os cuidados 

prestados a essa população. (Queiroz, R., Ziruolo, P., Mello, M., 2015). 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

 Jogos de 
reconhecimento: 
Auditivo, tátil, olfato, 
paladar, visual; 
Memória de Sons; 
Jogo dos 5 sentidos; 
Musicoterapia 
Discos Pedidos 
Sessão de relaxamento 

Estimulação dos 5 
sentidos  
Reavivar a memória 
Estimulação capacidade 
intelectual 
Facilitar e promover a 
comunicação, relação, 
Aprendizagem, 
mobilização, e expressão. 

Grau de satisfação do 
cliente 
Registo de presenças 

1/2x por semana  

  

 Atividades de Animação Lúdica  

As atividades de animação lúdica, como o seu nome indica, são as atividades que têm por 

objetivo divertir os idosos e o grupo, ocupar o tempo livre, promover o convívio e divulgar os 

conhecimentos, artes e saberes.  
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Na sua essência, todas as atividades têm estes objetivos, mas a animação lúdica é vocacionada 

principalmente para a essência da animação: o lazer e o entretenimento.  

 

Atividades de Ocupação: 

Participação ativa nas tarefas do CSPP promovendo o sentimento de utilidade e de pertença, 

valorizando as suas capacidades, competências, saberes e cultura de cada um. 

Assim, pretende-se possibilitar a participação de todos em atividades dinamizadas por sua auto 

iniciativa ou envolvendo-os na própria dinâmica da instituição. 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Ajuda nas tarefas 
diárias do CSPP; 
Dobrar roupa; 
Descascar fruta ou 
legumes; 
Leitura de Jornais ou 
revistas; 
Jogos de Mesa 
Dinâmicas de Grupo 

Promover o 
envelhecimento ativo; 
Desenvolver o 
sentimento de utilidade 
e pertença. 

Grau de satisfação do 
cliente 
Registo de presenças 

Todos os dias 

 

Religião: 

Esta atividade tem por objetivo desenvolver as competências pessoais e sociais da pessoa e, 

principalmente, da pessoa como elemento de um grupo. 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Rezar o terço Promover a crença 
religiosa; 
Desenvolver o lado 
espiritual de cada um. 

Grau de satisfação do 
cliente  

Todos os sábados 

 

Reiki:  

A palavra Reiki tem origem japonesa e significa uma força vital dirigida pelo espírito ou pela 

alma. Trata-se de um sistema de tratamento bastante simples que consiste na colocação das mãos por 

cima ou diretamente sobre uma pessoa para canalizar a energia e a força vitais prestados por uma 

terapeuta. 

Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Visitas Culturais a 
museus, exposições, 
monumentos e teatro 
Visitas a feiras, 
parques e praias 
 
Viagens no meu sofá/ 
Sessão de Cinema 
 
Jogos de Mesa 
Dinâmicas de Grupo 

Dar a conhecer novos 
locais e culturas; 
Proporcionar 
momentos de lazer e 
de convívio; 
Promover a interação 
social dos idosos 

Grau de satisfação do 
cliente 
Registo de presenças 

Saídas ao exterior 
referidas na 
planificação mensal 
 
1x por semana 
alternadamente 
 
2/3x por semana 
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Atividade Objetivo Indicador Calendarização 

Sessão com a 
Terapeuta Helena 
Vieira  

Promoção de 
momentos de lazer, 
tranquilidade e 
relaxamento emocional   

Grau de satisfação do 
cliente 

1x por semana  

 

 

Planificação semanal das atividades 

 

 

Registo das atividades para o processo individual do idoso: 

No final das atividades é necessário fazer a avaliação e registos das mesmas, sendo que os 

parâmetros de avaliação irão basear-se no número de presenças de cada idoso, mensalmente, em que 

os critérios de avaliação serão:  

 

Insuficiente - de 0 a 3 presenças; 

Suficiente - de 4 a 6 presenças; 

Bom - de 7 a 9 presenças; 

Muito bom - mais de 9 presenças. 

 

 

  

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-feira  

10:00 – 11:00 
Sessão de Movimento 

Local: CSPP – Piso 0 

10:00 – 11:00 
Ateliê Mente Ativa 
Local: CSPP – Piso 0 

10:00 – 11:00 
Viagens no meu sofá/ 

Cinema 
Local: CSPP – Piso 0 

10:00 – 11:00 
Musicoterapia 

Local: CSPP – Piso 0 

10:00 – 11:00 
Sessão de Movimento 

Local: CSPP – Piso 0 

11:00 – 12:00 
Sessão de Movimento 

Local: CSPP – Piso 0 

11:00 – 12:00 
Jogos e Dinâmicas de 

Grupo 
Local: CSPP – Piso 1 

11:00 – 12:00 
Ateliê Mente Ativa 
Local: CSPP – Piso 1 

11:00 – 12:00 
Musicoterapia 

Local: CSPP – Piso 0 

11:00 – 12:00 
Sessão de Movimento 

Local: CSPP – Piso 1 

14:00 – 15:30  
Jogos e Dinâmicas de 

Grupo 
Local: CSPP – Piso 0 

14:00 – 15:30 
Ateliê Mãos à Obra 
Local: CSPP – Piso 0 

14:00 – 15:30 
Jogos e dinâmicas de 

Grupo 
Local: CSPP – Piso 0 

14:00 – 15:30 
Ateliê Mente Ativa 
Local: CSPP – Piso 0 

14:00 – 15:30 
Jogos de Mesa 

Local: CSPP – Piso 0 

16:00 – 18:00 
Intervenção Individual/ 
Registos das atividades 

Local: CSPP 

16:00 – 18:00 
Intervenção Individual/ 
Registos das atividades 

Local: CSPP 

16:00 – 18:00 
Intervenção Individual/ 
Registos das atividades 

Local: CSPP 

16:00 – 18:00 
Intervenção 

Individual/ Registos 
das atividades 

Local: CSPP 

16:00 – 18:00 
Intervenção 

Individual/ Registos 
das atividades 

Local: CSPP 
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Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 2019 

 Descrição e Planificação das Atividades Mensais 

Neste ponto serão descritas as atividades que serão realizadas ao longo do ano de 2019, referindo os respetivos 
objetivos e recursos (humanos, materiais e financeiros).  

 

 

Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

 

Janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de Janeiro  
Atividade - Gala das Estrelas Seniores I Edição 
Descrição - Os utentes irão vestir a sua melhor 
indumentária para a realização de um desfile no CSPP 
cujo objetivo é dar as boas-vindas ao novo ano e 
apresentar os seus desejos para 2019. 

Aumentar a auto-
estima dos residentes e 
divertir os mesmos. 

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

R. Humanos – Equipa 
técnica e equipa de 
auxiliares. 
Rec. Materiais – Papel, 
cartolina eva, cola, tesoura, 
aparelho de áudio, 
passadeira  
Rec. Financeiros – 5€ 

7 de Janeiro 
Atividade – Dia de Reis 
Descrição - Pintura sobre o tema 
Lanche com Bolo-Rei 
Tratando-se de uma tradição, o canto das janeiras 
será comemorado no CSPP juntamente com o grupo 
da Confraria da Paróquia de Pero Pinheiro. 

Promoção das 
tradições; 
Promover a interação 
entre a população idosa 
do Centro e a 
comunidade local; 
Divertir os idosos 
através de canções 
alegres e divertidas. 

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora  
Sociocultural e grupo da 
Confraria da Paróquia de 
Pêro Pinheiro 
Rec. Materiais - Caneta, 
papel 
Rec. Financeiros – 40€ 

11 de Janeiro 
Atividade - Dia Internacional do Obrigado 
Descrição - A metodologia passa por realizar um 
painel com os agradecimentos dos utentes para ser 
visualizado por todos.  

Divertir os residentes e 
dar a oportunidade de 
agradecer a alguém por 
meio da comemoração 
deste dia temático.  

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora  
Sociocultural 
Rec. Materiais - Cartolina, 
Caneta, papel 
Rec. Financeiros - 2€  

21 de Janeiro 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial da Religião 
Descrição – Tendo em conta que maior parte dos 
utentes do CSPP são Católicos, irão neste dia 
visualizar um filme bíblico e debater no final questões 
ligadas à religião. 

Comemorar o dia 
temático e satisfazer as 
necessidades e rituais 
religiosos e espirituais 
dos idosos. 

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais - 
Computador e Projetor  

25 de Janeiro 
Atividade – Dia do Carteiro 
Descrição - Os utentes irão escrever cartas a idosos 
de outra instituição para posteriormente receberem 
de volta uma carta escrita também por eles. Numa 
data a definir os mesmos realizarão um lanche 
partilhado 

Fomentar a partilha de 
sentimentos e emoções 
entre os utentes que 
estão a precisar de 
afetos; 
Promover um momento 
lúdico e 
interinstitucional. 

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural e utentes de 
uma instituição a definir 
Rec. Materiais - Canetas, 
papel, envelopes e selos 
Rec. Financeiros – 5€ 

29 de Janeiro 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial do Puzzle 
Descrição – Os utentes irão criar um puzzle com 
recurso à sua própria fotografia. 

Estimular as 
capacidades cognitivas 
do utente, como a 
concentração e 
raciocínio lógico. 

Registo de 
Presenças 
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
sociocultural 
Rec. Materiais - Papel, 
papel autocolante, caneta, 
tesoura e cola 
Rec. Financeiros – 5€ 

30 de Janeiro 
Atividade – Jornal do C.S.P.P 
Descrição – Irá ser distribuído o jornal do C.S.P.P com 
os últimos acontecimentos e novidades para o ano 
2019. 

Promover experiências 
informáticas; 
Fomentar o espirito 
grupal num projeto. 

Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Técnicos e 
utentes do CSPP 
Rec. Materiais – 
Computador e papel 
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos 

Fevereiro 

13 de Fevereiro 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial da Rádio 
Descrição – Recolha de testemunhos sobre 
recordações da rádio 
Recordar locutores  
Audição de uma rádio ao gosto dos utentes  

Valorizar recordações da 
vida  
 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 
 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais - Rádio, 
caneta, papel, cartolina e 
cola. 
Rec. Financeiros – 1€ 

14 de Fevereiro 
Atividade - Dia S. Valentim 
Descrição - Criar pregadeiras em forma de 
coração com mensagens elaboradas pelos 
utentes. 
Ação de sensibilização sobre os afetos.  
Lanche temático  
 

Estimular as capacidades 
dos idosos, criatividade e 
imaginação;  
Proporcionar momentos de 
lazer;                       
Trabalhar competências 
técnicas e artísticas.   
Valorizar as relações de 
afeto positivas; 
Informar e sensibilizar para 
a problemática da violência 
nas relações e envolver os 
idosos na temática dos 
afetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 
 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural e Cozinheira. 
Rec. Materiais - Lápis, 
Canetas, Cartolinas, papel 
feltro, moldes em forma de 
coração, computador e 
projetor. 
Rec. Financeiros - 5€ 

26 de Fevereiro 
Atividade – Comemorar o Dia do comediante  
Descrição - Contar anedotas aos utentes e/ou 
visualizar vídeos de comédia.  
 

Divertir o grupo, 
proporcionar momentos de 
lazer diferentes e promover 
o convívio. 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 
 

R. Humanos - Gerontóloga, 
comediante e residentes.  
R. Materiais - Fotocópias. 
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 

5 de Março 
Atividade - Comemorar o Carnaval  
Descrição - Elaboração de máscaras de 
Carnaval de modo livre e criativo; 
Festa de Carnaval; 
Decoração da sala de convívio;  
Encontro intergeracional com desfile de 
carnaval da escola local 
Participação no Corso Carnavalesco 

Estimular a criatividade; 
Trabalhar competências técnicas e 
artísticas; 
Promover a interação entre o 
grupo; 
Promoção do convívio 
intergeracional; 
Manter as tradições  

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Técnicos e 
auxiliares do CSPP 
Rec. Materiais - 
Fotocópias, serpentinas, 
glitter, penas, aguarelas, 
pinceis, cartolinas brancas 
e rádio. 
Rec. Financeiros – 20€ 

8 de Março 
Atividade - Dia da Mulher  
Descrição - Debate sobre a importância 
da mulher na sociedade; 
Serão realizados trabalhos manuais com 
o propósito de elaborar um presente 
para todas as Mulheres do CSPP. 

Assinalar a importância da Mulher 
na nossa sociedade; Relembrar 
hábitos e costumes oriundos do 
meio sociocultural em que os 
idosos estão inseridos 
Promover o diálogo e a troca de 
opiniões. 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais - 
Computador, projetor, 
cartolina eva, bombons, 
cola e tesoura 
Rec. Financeiros – 5€ 

13 de Março 
Atividade – Passeio para os Sócios do 
CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar um 
passeio num local ainda a definir. 
 

Estimular a comunicação, a 
amizade, a convivência e as 
relações interpessoais. 

Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural, motorista e 
AAD 
Rec. Materiais – carrinha e 
máquina fotográfica  
Rec. Financeiros – 51€ 

16 de Março 
Atividade – Dia da Incontinência Urinária 
Descrição - Ação de sensibilização sobre 
a incontinência urinária 

Sensibilizar os idosos para esta 
patologia; 
Promover a saúde; 
Prevenir doenças nos idosos 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural e enfermeira 
Rec. Materiais – Projetor e 
computador  

19 de Março 
Atividade – Comemorar o Dia do Pai  
Descrição - Elaborar um painel com a 
importância do pai na família;  
Realizar trabalhos manuais com o 
propósito de elaborar uma lembrança 
para todos os homens. 

Promover a aproximação entre 
utentes 
Despertar sentimentos  

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais - Cartolinas 
E.V.A., argolas, tesouras e 
cola 
Rec. Financeiros – 5€ 

20 de Março 
Atividade - Comemorar o Equinócio da 
Primavera e o Dia Mundial da Felicidade 
Descrição – Criar o Mural da Primavera;  
Frases criadas pelos utentes do que lhes 
transmite felicidade. 

Promover a criatividade; 
Trabalhar competências técnicas e 
artísticas 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais – Cartolinas, 
papel crepe, papel, lápis de 
cor, colas e tesouras. 
Rec. Financeiros – 5€ 

21 de Março 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial 
da Árvore e o Dia Mundial da Poesia 
Descrição - Plantação de plantas ou 
flores; 
Realizar um jogo onde o objetivo é 
identificar nomes de flores e plantas; 
Leitura de poesia de vários autores 
conhecidos e recolha de informação 
sobre poetas com destaque na 
sociedade. 

Promover o contato com a 
natureza; 
Sensibilizar os idosos para questões 
relacionadas com a natureza; 
Estimulação sensorial; 
Ganho ou manutenção de hábitos 
de leitura; 
Promover a manutenção/ o 
desenvolvimento das capacidades 
cognitivas (pensamento, atenção, 
concentração, etc.); 
Criar o gosto pela recolha de 
aspetos relacionados com o 
património literário e cultural. 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Socioculrural  
Rec. Materiais – plantas, 
flores, pá e ancinhos e 
excertos de fotocópias de 
poesia 
Rec. Financeiros – 15€ 

27 de Março 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial 
do Teatro 
Descrição – Visualização de uma peça de 
teatro no interior ou exterior do CSPP. 

Proporcionar o momento de lazer; 
Promover o convívio; 
 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural, AAD e grupo 
de Teatro 
Rec. Materiais – Carrinha 
Rec. Financeiros – 10€ 

29 de Março 
Atividade – Jornal do C.S.P.P 
Descrição – Irá ser distribuído o jornal do 
C.S.P.P com os últimos acontecimentos e 
novidades 

Promover experiências 
informáticas; 
Fomentar o espirito grupal num 
projeto. 

Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Técnicos e 
utentes do CSPP 
Rec. Materiais – 
Computador e papel 
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Mês Atividade 
 

Objetivo Indicador Recursos  

Abril 

5 de Abril 
Atividade - Comemorar o Dia 
Mundial da Atividade Física 
celebrado a 6 de Abril 
Descrição – Realizar um jogo de 
ténis e de golf 
 

Desenvolver e estimular 
as capacidades físicas e a 
motricidade dos idosos; 
Promover o convívio e o 
bem-estar; Alerta para os 
benefícios do desporto 
para a saúde   

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais – bolas, tacos e 
raquetes. 
Rec. Financeiros – 5€ 

8 de Abril 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial da Saúde celebrado 
anualmente a 7 Abril 
Descrição - Dinamização de uma 
atividade lúdico-formativa inerente 
ao tema Envelhecimento Ativo e 
Saudável. 

Sensibilizar para a 
importância da saúde;  
Promover uma vida mais 
ativa e saudável a todos 
os idosos 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais – bolas, tacos e 
raquetes. 
Rec. Financeiros – 5€ 

16 de Abril 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial da Voz 
Descrição - Cantar músicas 
tradicionais portuguesas em coro 

Desenvolver a expressão 
corporal, facial, vocal e 
orientação espacial 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais – Fotocópias 

17 de Abril 
Atividade - Celebração da Páscoa  
Descrição - Semana Santa: Missa 
realizada pelo Padre Avelino; 
Trabalhos manuais alusivos ao tema 

Manter as tradições; 
Proporcionar aos idosos 
momentos espirituais.  
 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Técnicos e auxiliares 
do C.S.P.P  
Rec. Materiais - Material descartável 
Rec. Financeiros – 5€ 

24 de Abril 
Atividade – Passeio para os Sócios 
do CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar 
um passeio num local ainda a definir. 

Estimular a comunicação, 
a amizade, a convivência 
e as relações 
interpessoais;  
Fomentar atividades 
culturais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural, AAD e Motorista  
Rec. Materiais - Autocarro  

26 de Abril 
Atividade – Comemorar o Dia da 
Liberdade celebrada anualmente a 
25 de Abril 
Descrição - Cantar a música de 
intervenção: Zeca Afonso “Grândola 
Vila Morena”; Realização de 
trabalhos manuais: cravo; 
Visualização de filme alusivo ao dia. 

Relembrar marcos 
históricos do nosso País 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais - Aparelho áudio, 
computador, projetor, papel crepe, 
palitos, tesoura e cola. 
Rec. Financeiros – 5€ 

29 de Abril 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial da Dança 
Descrição – Demonstração de algum 
tipo de dança ou dança criada por 
equipa técnica. 

Promoção do contato e 
gosto pelas artes; 
Contato com outras 
realidades externas 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais - Aparelho áudio 
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Mês 

 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Maio 

6 de Maio 
Atividade – Comemorar o Dia da Mãe (5 
Maio) 
Descrição - Pintura sobre o tema 
Serão realizados trabalhos manuais com 
o propósito de elaborar uma lembrança 
para todas as Mães 

Estimular capacidades 
técnicas e criativas dos 
idosos  

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais - Caneta, 
papel, cartolina eva, feltro, 
cola e tesoura. 
Rec. Financeiros – 7€ 

13 de Maio 
Atividade – Comemorar o Dia das 
Aparições  
Descrição - Momento religioso e 
visualização das Comemorações em 
Fátima na televisão  

Proporcionar aos idosos 
momentos espirituais  
 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais - Televisão 

15 de Maio 
Atividade – Passeio para os Sócios do 
CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar um 
passeio num local ainda a definir. 

Estimular a comunicação, a 
amizade, a convivência e as 
relações interpessoais;  
Fomentar atividades 
culturais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural, AAD e 
Motorista  
Rec. Materiais - Autocarro  
Rec. Financeiros – 51€ 

15 de Maio 
Atividade – Comemorar o Dia 
Internacional da Família  
Descrição - Organização de um lanche 
para os utentes confraternizarem com 
os familiares 

Sensibilizar para a 
importância da família; 
Reunir os residentes e seus 
respetivos familiares. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Técnicos e 
auxiliares do CSPP e 
familiares  
Rec. Materiais – Alimentos 
para o lanche 
Rec. Financeiros – 20€ 

17 de Maio 
Atividade –Dia da Hipertensão Arterial 
Descrição - Dinamizar uma ação de 
sensibilização sobre a hipertensão 
arterial e realizar a medição de tensões. 

Sensibilizar os idosos para a 
diminuição do 
sedentarismo, consumo de 
alimentos saudáveis e 
prevenção de outras 
patologias 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural e enfermeira 
Rec. Materiais – Aparelho 
de medir a tensão, 
computador e projetor 

20 de Maio 
Atividade – Comemorar o Dia 
Internacional dos Museus celebrado 
anualmente a 18 de Maio 
Descrição - Visita de um grupo de 
utentes a um museu a definir 

Sensibilizar para a 
importância da cultura; 
Colocar os idosos em 
contacto com a 
comunidade 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural e AAD 
Rec. Materiais – Carrinha  
Rec. Financeiros – 20€ 

29 de Maio  
Atividade - Celebração do Aniversário 
do Centro de Dia da Fação  
Descrição – Atuação de um grupo 
convidado e lanche convívio 

Dinamização de um 
momento de lazer, no 
sentido de estimular a 
comunicação, a amizade, a 
convivência e as relações 
interpessoais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Elementos 
da Direção, Técnicos, 
Auxiliares e grupo 
convidado 
Rec. Materiais - Alimentos 
para o lanche 
Rec. Financeiros – 50€ 

30 de Maio 
Atividade - Quinta feira de Ascensão – 
Dia da Espiga  
Descrição - Reconhecimento do 
significado e tradição  
Apanhar todos os elementos do ramo da 
espiga  

Sensibilizar e recordar as 
tradições 
Discutir e perceber qual o 
significado desta tradição  
Reviver e promover 
memórias  

Registo de presenças  
Grau de satisfação dos 
Cientes  

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materais - Flores 
pertencentes à Espiga  

31 de Maio 
Atividade – Comemorar o Dia Mundial 
da Criança (1 de junho) 
Descrição - Visita e lanche convívio com 
as crianças do JI de Palmeiros e oferta de 
lembranças 

Promover a comunicação e 
a interação intergeracional  

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural, Educadora e 
Aux. 
Rec. Materiais - lanche, 
carrinha, cartolina, papel 
feltro, papel crepe, cola e 
tesoura 
Rec. Financeiros – 5€  
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Junho 

6 de Junho 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial do Ambiente 
Descrição - Piquenique no Parque 
de Merendas de Montachique 

Combater a rotina, 
proporcionar momentos 
de lazer e promover o 
convívio. 
Promover o contacto 
com a natureza. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
e AAD 
Rec. Materiais – 
Alimentos para o lanche 
e carrinha 
Rec. Financeiros – 10€  

12 de Junho 
Atividade – Passeio para os Sócios 
do CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar 
um passeio num local ainda a 
definir. 

Estimular a 
comunicação, a amizade, 
a convivência e as 
relações interpessoais;  
Fomentar atividades 
culturais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural, 
AAD e Motorista  
Rec. Materiais - 
Autocarro  
Rec. Financeiros – 51€ 

13,24 e 29 de Junho 
Atividade - Comemoração dos 
Santos Populares  
Descrição - Decoração da sala 
alusiva ao tema; 
Sardinhada no C. Dia da Fação; 
Decoração de manjericos; 
Assistir à procissão de S. Pedro 
(Santo Padroeiro de P.P).  

Desenvolver as aptidões 
técnico-manuais dos 
idosos;  
Desenvolver a 
capacidade lúdica. 
Desenvolver as 
capacidades ao nível do 
equilíbrio sócio 
emocional, das relações 
interpessoais e inserção 
no meio sociocultural 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Técnicos 
e auxiliares do CSPP 
Rec. Materiais - Lápis, 
Canetas, Cartolinas, 
papel feltro, papel crepe, 
radio, alimentos para 
lanche 
Rec. Financeiros – 150€  

28 de Junho  
Atividade – Visita ao Oceanário 
Descrição – Um grupo de utentes 
do CSPP irão realizar uma visita ao 
oceanário de Lisboa. 

Proporcionar um dia 
diferente de convívio e 
lazer para os utentes; 
Sensibilizar os utentes 
para a preservação da 
natureza e diversidade 
marinha. 

Registo de Presenças 
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
e AAD 
Rec. Materiais – carrinha 
e máquina fotográfica  
Rec. Financeiros – 51€ 

Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Julho 

01 de Julho 
Atividade – Jornal do C.S.P.P 
Descrição – Irá ser distribuído o jornal do C.S.P.P 
com os últimos acontecimentos e novidades 

Promover experiências 
informáticas; 
Fomentar o espirito grupal 
num projeto. 

Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – Técnicos e 
utentes do CSPP 
Rec. Materiais – 
Computador e papel 
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Datas a definir 
Atividade - C.S.P.P. vai de Férias 2019 
Descrição - Início de época balnear com passeios 
até às praias de Magoito, Praia Grande, Maçãs e 
Ericeira; 
Lanche no Sobreiro (Pão com Chouriço) ou lanche 
convívio  

Promover o contacto com a 
natureza.  
Promover a interação 
grupal.  
Desenvolver momentos de 
lazer 
 
 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 
 

Rec. Humanos - Animadora 
e Auxiliares 
Rec. Materiais – Alimentos 
para os lanches e carrinhas 
Rec. Financeiros – 50€ 

Data a definir 
Atividade – Piquenique Interinstitucional 
Descrição - Piquenique convívio com instituição 
que se estabeleceu contacto na atividade do Dia do 
Carteiro (25 de Janeiro) 

Promover o convívio 
interinstitucional; 
Promover o contacto com a 
natureza 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
e Auxiliares 
Rec. Materiais – Alimentos 
para os lanches e carrinhas 
Rec. Financeiros – 50€ 

26 de Julho 
Atividade - Comemoração do Dia dos Avós  
Descrição - Festa e lanche convívio com crianças 
convidadas 

Promover o convívio 
intergeracional 
 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais - Alimentos 
para o lanche 
Rec. Financeiros – 30€ 

30 de Julho 
Atividade - Dia Internacional do Amigo 
Descrição - Realização de um painel com o tema 
“Amizade” baseado nas opiniões dos idosos 

Fortalecer as relações de 
amizade; 
Desenvolver as capacidades 
emocionais dos idosos; 
Estimular a criatividade; 
Promover as capacidades 
de escrita e leitura 

Registo de 
Presenças  
Grau de 
satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais - papel, 
caneta, cartolina, papel 
cola e tesoura 
 

Agosto 

Data a definir 
Atividade – Visita à Quinta 
Pedagógica dos Olivais 
Descrição – Visita por um grupo de 
idosos à quinta. 

Contato com ambientes 
rurais e com a vida 
animal; 
Promoção de bem-estar e 
lazer 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
e AAD 
Rec. Materiais – 
carrinha, águas, chapéus 
e alimentos para almoço 
Rec. Financeiros – 10€ 

19 de Agosto 
Atividade - Dia mundial da 
fotografia  
Descrição – Realização da 2ª 
Edição do PeddyPaper Fotográfico 
Realização de uma exposição das 
fotografias tiradas ao longo 

Aquisição de 
conhecimentos sobre 
fotografia 
Promoção do convívio e 
do trabalho em equipa 
Estimulação da 
criatividade 
Valorização da fotografia 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais - 
computador, projetor, 
máquina fotográfica, 
papel e caneta 
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Setembro 

11 de Setembro 
Atividade – Passeio para os Sócios 
do CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar 
um passeio num local ainda a 
definir. 

Estimular a comunicação, 
a amizade, a convivência 
e as relações 
interpessoais;  
Fomentar atividades 
culturais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural, AAD e 
Motorista  
Rec. Materiais - 
Autocarro  

20 de Setembro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Internacional da Paz (21/9) 
Descrição - Elaborar mensagens, 
inserir em balões e realizar a 
largada dos mesmos. 

Comemoração da 

Efeméride; 
Divulgar o CSPP e o que 
cá fazemos; 
Enviar mensagens de paz 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais – Caneta, 
papel e balões 
Rec. Financeiros – 5€  

23 de Setembro 
Atividade - Comemoração do dia 
Mundial do Alzheimer (21/9) 
Descrição - Debate sobre a Doença 
de Alzheimer e realização de jogos 
cognitivos 

Estimulação cognitiva 
Promoção do 
relacionamento 
interpessoal 
Sensibilização para a 
temática 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais - caneta, 
papel, computador e 
projetor 
 

27 de Setembro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial do Turismo  
Descrição - Recordar alguns dos 
pontos mais turísticos de Portugal 
e do Mundo  

Recordar locais e 
monumentos com 
ligação emocional. 
Recordar e desenvolver 
conhecimentos culturais  

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 
 

Rec. Humanos - 
Animadora  
Rec. Materiais – 
Computador e projetor 
 

30 de Setembro 
Atividade - Dia Mundial do 
Coração (29 Setembro) 
Descrição - “O Que Faz Bem ao 
Coração?” - Debate e partilha de 
saberes sobre doenças cardíacas e 
emoções ligadas ao bem-estar 

Partilha de 
conhecimentos, saberes 
e experiencias de vida 
Estimulação cognitiva 
(atenção, vocabulário, 
escuta ativa, memória) 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural  
Rec. Materiais - 
Elementos para 
moldura; tintas. 
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Outubro 

1 de Outubro 
Atividade - Comemoração do Dia 
Internacional do Idoso e Dia 
Internacional da Música 
Descrição - Atuação de um grupo 
de cavaquinhos, coral ou folclórico 
convidado, com entrega de 
lembranças previamente 
elaboradas pelos idosos e lanche 
conjunto. 

Trazer a comunidade 
para junto dos utentes; 
Favorecer a Interação 
grupal.  
Promoção de momentos 
de lazer. 
 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais – 
Alimentos para o lanche, 
cartolina, papel, cola e 
tesoura 
Rec. Financeiros – 100€ 

7 de Outubro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial dos Castelos 
Descrição – Apresentação em 
powerpoint dos vários castelos 
existentes em Portugal  

Promover a cultura; 
Partilha de 
conhecimentos sobre 
castelos portugueses e 
respetivas histórias. 
 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural                  
Rec. Materiais – 
computador e projetor 

9 de Outubro 
Atividade – Passeio para os Sócios 
do CSPP  
Descrição – Os sócios irão realizar 
um passeio num local ainda a 
definir. 

Estimular a comunicação, 
a amizade, a convivência 
e as relações 
interpessoais;  
Fomentar atividades 
culturais 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural, AAD e 
Motorista  
Rec. Materiais - 
Autocarro  

12 de Outubro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Nacional da Leitura  
Descrição - Debate e leitura de 
excertos de textos e de contos 
portugueses e respetivos autores 
conceituados 

Promoção do contato e 
interesse pela leitura e 
cultura 
Partilha e aquisição de 
conhecimentos e 
saberes. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais – Livros e 
fotocópias com excertos 
de livros  
 

16 de Outubro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial da Alimentação 
Descrição - Dinamização de uma 
ação de sensibilização alusiva ao 
tema e jogo de questões sobre a 
alimentação saudável 

Promover a saúde e 
prevenir a doença nos 
idosos; 
Fomentar e discutir 
ideias e opiniões;  
Desmistificar 
preconceitos; 
Implementar hábitos de 
vida saudável, tendo em 
vista o autocuidado e a 
auto-estima; 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais – Jogo 
sobre a alimentação 
saudável, computador e 
projetor  
 

28 de Outubro 
Atividade - Dia Mundial da Terceira 
Idade 
Descrição – Torneios com utentes 
do C. Dia da Fação; 
Lanche convívio e prémios para os 
vencedores  

Promover o convívio; 
Proporcionar aos utentes 
um momento divertido e 
de lazer 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora Sociocultural 
Rec. Materiais – jogos, 
prémios e alimentos 
para o lanche  
Rec. Financeiros – 20€ 
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Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Novembro 

1 de Novembro 
Atividade - Comemoração do Dia 
de Todos os Santos  
Descrição - Ida à missa e entrega 
do pão-por-Deus a crianças da 
comunidade 

Fomentar a crença 
religiosa; 
Promover o convívio 
intergeracional 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural e auxiliar. 
Rec. Materiais – 
carrinha e sacos e 
alimentos para o pão-
por-Deus 
Rec. Financeiros – 100€ 

5 de Novembro 
Atividade – Jornal do C.S.P.P 
Descrição – Irá ser distribuído o 
jornal do C.S.P.P com os últimos 
acontecimentos e novidades 

Promover experiências 
informáticas; 
Fomentar o espirito 
grupal num projeto. 

Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – 
Técnicos e utentes do 
CSPP 
Rec. Materiais – 
Computador e papel 

11 de Novembro 
Atividade - Comemoração do Dia 
de S.Martinho 
Descrição - Realização do Magusto;  
Trabalhos manuais alusivos ao 
Magusto; 
Prova das castanhas e jeropiga; 
Leitura do conto de São Martinho 

Favorecer a Interação 
grupal. 
Relembrar hábitos, 
costumes, vivências e 
experiências do meio 
sociocultural em que os 
idosos estão inseridos; 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – 
Técnicos e auxiliares 
Rec. Materiais - jornal, 
caneta, papel, 
Alimentos típicos da 
época 
Rec. Financeiros – 70€ 

14 de Novembro 
Atividade - Comemoração do 
Aniversário do Centro Social de 
Pero Pinheiro 
Descrição - Missa celebrativa com 
participação do grupo coral do 
Centro Social de Pero Pinheiro; 
Festa de Aniversário 

Promover o convívio;  
Proporcionar momentos 
de divertimento e lazer 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Elementos da Direção, 
Técnicos e auxiliares do 
CSPP, elementos do 
Grupo Coral e Sr. Padre 
Rec. Materiais – 
Alimentos para a festa 
Rec. Financeiros – 250€ 

21 de novembro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Mundial da Televisão 
Descrição – Visita de um grupo de 
utentes a um estúdio de televisão; 
Jogo Quiz sobre o tema para o 
restante grupo. 

Dar a conhecer aos 
idosos toda a tecnologia 
utilizada num meio de 
comunicação social; 
Proporcionar um 
momento diferente e 
divertido; 
Desenvolver atividades 
culturais, e relembrar 
filmes antigos;   
Estimulação cognitiva  

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural e AAD 
Rec. Materiais – 
Carrinha, caneta e papel 
Rec. Financeiros – 20€ 
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 Total de Rec. Financeiros = 1679€ 

 

Data da Elaboração: 26/11/2018 Data da Aprovação: 30/11/2018 

A Animadora Soc:  A Diretora Técnica:  

 

Mês 
 

Atividade Objetivo Indicador Recursos  

Dezembro 

1ª Semana de Dezembro 
Atividade – Decorações de Natal 
Descrição - Preparação das 
decorações de Natal da Instituição; 
Árvore de natal realizada pelos 
clientes; Ensaios para uma 
apresentação de Natal realizada 
pelos utentes 

Trabalhar competências 
técnicas e artísticas;  
Fomentar a participação 
ativa dos utentes na 
promoção do espirito 
natalício; 
Proporcionar o convívio. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais – 
Decorações de natal, 
caneta, papel, 
computador 
Rec. Financeiros – 50€ 

12 de Dezembro 
Atividade – Comemorar o Dia da 
Bíblia  
Descrição - Será realizada a leitura 
de um excerto da Bíblia 

Promover a manutenção 
e desenvolvimento das 
capacidades cognitivas. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural  
Rec. Materiais – Bíblia  

16 de Dezembro 
Atividade – Comemorar o Dia 
Internacional do Chá (15/12) 
Descrição - Jogo Sensorial de 
reconhecimento dos chás e lanche 
convívio 

Estimulação sensorial. 
Promover um momento 
divertido e de convívio 
grupal  

Registo de Presenças 
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Animadora 
Sociocultural e AAD 
Rec. Materiais - Chás 
diversos e bolachas 
Rec. Financeiros – 20€  

Data a definir 
Atividade - Festa de Natal 
Descrição – Realização da festa de 
natal com Missa, Almoço Convívio 
e atuação de Grupo Coral; 
Entrega de presentes realizados 
por nós (24 de Dezembro) 

Estimular a inter-relação  
Humana e a integração 
social;  
Desenvolver as 
capacidades técnicas e 
artísticas;  
Dinamizar momentos de 
lazer; 
Celebrar a época festiva. 

Registo de Presenças  
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos - 
Elementos da Direção, 
Técnicos e auxiliares do 
CSPP, Grupo Coral e Sr. 
Padre 
Rec. Materiais - Lápis, 
Canetas, Cartolinas, 
papel feltro, papel 
crepe e Alimentos 
típicos da época 
Rec. Financeiros – 250€ 

31 de Dezembro 
Atividade - Comemoração do fim 
de ano 
Descrição - Exposição das 
fotografias das atividades 
realizadas ao longo do ano através 
de um Jornal de Parede. 
Brinde ao fim do ano: champanhe 
e passas   

Demonstrar todo o 
trabalho realizado ao 
longo do ano; 
Proporcionar momentos 
de reflexão e avaliação 
sobre as atividades 
realizadas,  
Promover momentos de 
alegria e reavivar a 
memória  

Registo de Presenças 
Grau de satisfação dos 
Clientes 

Rec. Humanos – 
Animadora 
Sociocultural 
Rec. Materiais – papel 
de cenário, 
computador, 
champanhe, passas, 
fotografias e projetor 
Rec. Financeiros – 20€ 


