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I. Nota Introdutória da Direcção

O Plano de Atividades delineado para o ano civil 201.5, elaborado com a participação de todos os colaboradores da

Associação, pretende ser uma descrição sucinta e esquematizada de todo o trabalho já a ser desenvolvido e a desenvolver

nas diversas valências, tanto no quotidiano do dia-a-dia, como nas atividades festivas ou de comemoração.

Este ano todo o trabalho a desenvolver terá como ponto de partida a aprendizagem de valores humanos como base

para a formação do cidadão, uma vez que a nossa missão é reabilitar, educar, integrar e proporcionar felicidade'

A nossa maior e mais ambiciosa missão será a de construir uma equipa firme, coesa, empenhada e motivada, e a de

contribuir para que todos aqueles que pertençam ao "mundo" da Criança Diferente/ Associação de Amigos façam parte de

um "mundo" cheio e repleto de felicidade.
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II. Princípios da Acção - Missão, Visão e Valores da Criança Diferente / Associação de Amigos

. VISÂO

Sermos uma Instituição de referência na nossa área a nível nacional.

. MIS§ÃO

Reabilitar, educar, integrar e proporcionar felicidade.

o VALORES

. Dedicação ao utente;

. Trabalhar com excelência;

. Respeito pela ética;

Responsabilidade e legalidade;

Ter visão de futuro, criando e inovando.
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III, Obi ectivos Estratégicos

Num quadro de continuidade

objectivos estratégicos:

a) Obietivos:

no âmbito do delineado no Plano de Actividades do ano letivo 201.3/20L4, foram delineados os seguintes

Obiectivos

Estratégicos

oE1 Procurar a excelência nos serviços prestados

oE2 Envolvência com a comunidade

oE3 Aumentar a sustentabilidade da Instituição

oE4 Promoção de actividades a desenvolver por todos os parceiros: autarquias, escolas, instituições e famílias

oE5 Praticar a responsabilidade social

oE6 Promover a Qualidade de vida

oE7
Consciencializar todos acerca da importância do respeito pelas pessoas portadoras de deficiência e da ajuda necessária às

mesmas

oE8 ArticulaÇão com o Centro Distrital da Segurança Social do Porto, com o intuito da abertura do CAO de S. Mamede Infesta.

oE9 Envolver os Órgãos de Comunicação Social

ilrigilir §.lt
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b) Distribuição de Obietivos:

OE Ohiectivos In4icpdp,res Meta Frequência
Monitorizacão

Dados de
Sunorte

Actividades

1. Admissão

oE1
Assegurar o sucesso dos serviços
prestados

0/o de rescisão de contratos (nq de rescisão de
contrato/nq de contratos estabelecidosJ

0o/o Anual Contratos

- Celebração de contratos;
- Renovação / Rescisão de
contratos;
- Análise das causas da rescisão.

2. Plano de Desenvolvimento Individual

081
Assegurar o sucesso dos serviços
prestados individualmente

Grau de cumprimento dos PDI (nq de objectivos
atingidos/nq total de objectivos definidos *100) >70o/o Semestral PDI

- Levantamento de expectativas e

necessidades;
- Elaboração e assinatura dos PDI;
- Revisão e assinatura dos PDI;
- Reuniões com 0s
utentes/familiares.

3. Planeamento e Acomuanhamentos das Actividades Socioculturais e de Vida Diária

o81,2,
3,4,5,
6,
7,8,9

Assegurar o cumprimento do Plano
Anual de Actividades

0/o de cumprimento do Plano Anual de
Actividades da Instituição (na de acções
planeados concretizados/no total de acções
planeadas *L00)

> 800/o Semestral PAA

- Solicitar sugestões para o PAA às
partes interessadas;
- Elaborar e aprovar o PAA;
- Implementar as actividades
Drevistas no PAA.

4. Cuidados Pessoais e de Saúde

oE1

Assegurar a qualidade da prestação
dos serviços de cuidados de higiene e

imagem e, na administração da
medicacão

0/o de cumprimento dos serviços de cuidados de
higiene e imagem e, na administração da
medicação

< 1.0o/o Semestral PACP

- Realizar os cuidados de acordo
com o previsto;
- Registar e analisar as não
conformidades detectadas.

5. Nutrição e Alimentação

0E1 Assegurar a qualidade do serviço de
refeição.

7o de cumprimento relacionado com o serviço de

refeições
s'L0o/o Semestral PACP

- Aquisição dos produtos;
- Elaborar as ementas;
- Preparar as refeições;
- Servir as refeiÇões.
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6. Gestão e Melhoria

oE1
Assegurar a satisfação dos
utentes/familiares

. Avaliação global da satisfação das famílias
(inquérito com avaliação positiva/total de
inquéritos respondidos)

> B0% Anual
Inquéritos

de Satisfação

- Distribuir, recolher e analisar os

inquéritos;
- Elaborar o relatório de avaliação
da satisfaçâo;
- Comunicar os resultados às partes
interessadas.

oE1
Assegurar a satisfação dos
colaboradores

. Avaliação global da satisfâção dos

colaboradores (inquérito com avaliação
positiva/total de inquéritos respondidos)

> 800/o Anual
Inquéritos

de
Satisfação

- Distribuir, recolher e analisar os

inquéritos;
- Elaborar o relatório de avaliação
da satisfação;
- Comunicar os resultados às partes
interessadas.
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IV. Planificação das Actividades

Reflectir na prática os Valores assumialos, implicou envolver parcêiros, utentes e fâmiliares na avaliaÉo do trabalho desenvolüdo no ano leüYo

2013 /20L4 e na r,.ogramação do novo ano. Com recurso a procedimentos mais rigorosos de medição e planêâmento, elabommos o Plâno Anual de

Aatiüdades da Crlançâ Diferêúte / AssociaÉo dê Ámigos consultando todas as pa-rtes interessadas, solicitando propostas pera a§ actividades a

desenvolv;r para o ano civil 2015.

Tendo como referência os Objectivos Estratégiros definidos ío prcsente documento (capÍtulo III) e as gÍândes linhas de orientação que ltorteiam a

actiüdade da Criânça Diferente / Assoctação de Àmlgos consagradas nos seus doaumentos de nomativos (Estâtutos, Regulatnento Interno e

Código de Ética), organizamm-se as actrvidades da seguinte formal
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A - CRIANÇA DIFERENTE / ASSOCIAÇAO DE AMIGOS

1. Procurar a excelência nos serviços prestados

a) Actividades a desenvolver;

b) Colaboração dos pais,

c) Formação dos colaboradores.

Envolvência com a comunidade

a) Divulgar o trabalho desenvolvido pela CD/M;

b) Trabalhar em parceria com as diferentes juntas de freguesia e autarquia;

c) Aumentar o número de parceiros desenvolvendo actividades conjuntas.

3. Aumentar a sustentabilidade da Instituição

a) Promover o empreendorismo da Instituição e todos os seus intervenientes;

b) Captar novos Mecenas;

c) Actualização da página de Facebook para divulgação da Instituição e da temática da deficiência;

d) Promover a Quinta Pedagógica "sonhos Cultivados" estabelecendo parcerias, de forma a poder dinamizá-la num futuro próximo;
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PTANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OL5

e) Participar em formaçõesfpalestras, como meio de combate à discriminação e divulgação do trabalho realizado na área da deficiência;

0 Realizar exposições / vendas com trabalhos realizados pelos nossos jovens, assim como divulgar na comunidade mais próxima os serviços prestados

produtos confecionados na Instituição (exemplos: compotas, bolo, etc).

4. Promoção de acüvidades a desenvolver por todos os parceiros: autarquias, instituições e famílias

a) Espectáculos;

b) Feiras.

5. Praticar a responsabilidade social

a) Dividir os recursos em excesso (recursos humanos e recursos materiaisJ;

b) Promover a partilha entre parceiros;

c) Arranjar parceiros que se identifiquem com a CD/AA e que queiram colaborar ativamente no crescimento/desenvolvimento da Instituição;

dl Recolher bens de primeira necessidade para distribuir a pessoas carenciadas das freguesias nas quais a Instituição está implementada;

6. Promover a Qualidade de Vida

a) Utentesl

Na Instituição:

o Desenvolver actividades extra-curriculares, nomeadamente: dança, teatro, ginásüca, natação adaptada, hipoterapia;
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w PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OL5

o Realizar visitas a teatros, museus, jardins zoológicos, parques temáticos, etc.;

o Dinamizar semanas de praia.

o Promover saídas ao exterior,

o Na Família:

Trabalhar com a família o Plano de Actividades desenvolvido

implementação;

Realizar reuniões periódicas com o utente e a famíli4 a fim de

delineado.

na Instituição, solicitando a sua colaboração na sua efectiva

avaliar resultados e proceder a eventuais alterações no plano

No mercado de trabalho:

o Pesquisar e avaliar as capacidades dos nossos utentes para a sua inserção, parcial no mercado de trabalho, para treino de

competências.

b) Das Famílias:

o Ajudar nas suas necessidades;

r Proporcionarconvívios/passeios.
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c) Da comunidade envolvente:

o Abrir novas respostas/ serviços;

r Participar nos eventos da mesma.

o Divulgar o trabâlho desenvolvido pela CD/AA.

7. Articulação com o Centro Distritâl da Segurança Social do Porto, com o intuito da abertura do CAO de S. Mamede Infesta
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B-CAO

8.1. Quadro das Actividades dos Dias Festivos e dos Valores Humanos.

Calendarização Actividade Obiectivos Intervenientes
Dinamizador

(es)

Parcerias /
Apoios

Material

JANEIRO

Durânte todo o

mês

Valor Humano: PAZ

Incutir paz, cooperação e solidariedade em

todas as atividades, quer no CAO, quer em

contexto exterior.

Desenvolver regras básicas de convivência

respeito.

Resolver conflitos de forma não evasiva.

Tomar decisões de forma pacífica e autónoma.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

IANEIRO

Dia 6
Almoço de Reis

Manter vivas as tradições.

r Reconhecer o significado da quadra.

r Desenvolver a criatividade, imaginação e

destreza manual.

Realizar trabalhos alusivos à data

comemorativa.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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JANEIRO

DiaZ aL6

Dia Mundial do Compositor

Reavivar o espírito de interacção e cooperação

entre os participantes através de actividades com

música.

Utilizar o som como elemento motivador da acção.

Melhorar a expressividade a partir de estímulos

sonoros.

Melhorar a percepção auditiva através do

estímulo sonoro das acçôes corporais.

Equipa do CAO

e l]tentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica
Rádio

Microfone

IANEIRO

Dia 19 a 30 Celebração do Dia daPaz

Realização de atividades relacionadas com o

valor humanol.Paz.

Reavivar o espírito de cooperação e criatividade.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

FEVEREIRO

Durante todo o

Valor Humano:

COMPANHEIRISMO

. a ,tt,J &'r r. J --r:'
b-:.#i

Desenvolver o sentimento de companheirismo

com os colegas e pessoas envolventes, através de

pequenos gestos que demonstram que ser

companheiro é fazer parte do dia-a-dia e que

fortalece o sentimento da amizade.

Equipa do CAO

e Iltentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

FEVERf,IRO

DiaZ aL7

"O Entrudo vem ao CAO"
r Reconhecer o Carnaval como manifestação

r Despertar no jovem o interesse em relação às

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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fo lias carnavale scas, resgatando as ff adiçõ es.

r , Conherer a sua origern ç as suas caracterÍsticas,

o Cantar e dançar marchas carnavalescas e outros
:: :

ritmos. '

r Produzir trabalhos de artes como pintur6

desenho, reqorte, colagem, máscaras e fantasias

FEVER[IR{)

Dia?O a27

Amizade:

"Um por todos, todos por um"

Incentivar o respeito mútuq a partir de

àaividades compartilhadas em grupô,

DesÊnvolvernos utentes os vafores de 
,

convivênci4 de toleiâpcla, a.e iolldaúeaade ê do

respeito pelas diferenças.

Desenvolver ,relações de amizade, esçolha

vínculos socio-afetivos como elemento

liberdade de consciência e de associação.

de

de

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Materf4l

existente

no CAO

MARÇO

Durante todo o

mes

Valor Humano: ESPERANÇA
Incutir espirito de dinamismo e espirito positivo

entre o grupo, de forma a desenvolver o

sentimento de confiança mutua e cooperação.
Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

Ái:r'* 
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MARçO

Dia? a2O

"Encontro com a Natureza"

Promover o contacto com a Natureza

diferentes animais

Observar/ identificar/ reconhecer os animais

os seus habitats.

Estimular o papel de cuidador.

Respeitar a Natureza e o seu envolvente.

Reconhecer a importância da água,

Identificar os beneficios que a agricultura

proporciona.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

MARçO

Dia 19
Dia do Pai

Valoizaçáo da figura paterna.

Estimular a expressão da linguagem oral.

Estimular o raciocínio e a atenção.

Desenvolver a criatividade dos jovens.

Relacionar-se com a figura paterna ou a ausência

dela.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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MARÇO

Dia23 a27
"Descobrindo a Páscoa"

Conhecer e compreender a história da Páscoa,

Promover a boa ação e a solidariedade.

Abordar os diferentes símbolos da Páscoa.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

ABRIL

Durante todo o

mês

Valor Humano: LIBERDADE

. Desenvolver a imaginação, da criatividade e a

descoberta.

r Desenvolver a motricidade na utilização das

diferentes técnicas artísticas.

. Promover o respeito e a valorização pela

diversidade cultural.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

ABRIT

Dia 30/03 a

L7 /04

"Livro aberto..."

Incentivar à imaginação e à criatividade.

Ampliar o repertório cultural dos jovens.

r Criar referenciais importa-ntes ao

desenvolvimento subjectivo.

Reconhecer a leitura como fio condutor

desenvolvirnento de competências e aptidões.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO



ABRIL

Dia 2O a 30
Segurança Rodoviária

r Desenvolver comportamentos de vigilância,

prudência e cidadania.

o Incutir nos jovens regras e conselhos parâ que

se desloquem em segurança na rua.

r Realização de exercícios e jogos que põem à

prova os seus conhecimentos sobre segurança

rodoviária.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Convidado;

Agente da

PSP

Não se aplica

Material

existente

no CAO

MAIO

Durante todo o

mês

Valor Humano: DEDICAÇÃO
o Sensibilizar para a troca de experiências com

outras famílias.

o Refletir sobre alguns fatores que condicionam

momentos de dedicação ao outro.

Desenvolver regras de convivência social.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Convidados

Material

existente

no CAO

MAIO

Dia 1

Dia da Mãe

Valorização da figura materna.

Estimular a expressão da linguagem oral.

Estimular o raciocínio e a atençâo.

Desenvolver a criatividade dos jovens.

Relacionar-se com a figura materna ou

ausência dela.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OT5
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li ii

MAIO

Durante todo o

mês

"A minha Família é..."

o Identificar os componentes que formam uma

família fconhecer os vários tipos de famíliaJ.

e Conscientizar os jovens sobre a importância da

união e compreensão entre os familiares.

. Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral

e corporal, a coordenação motora, a percepção

auditiva e a visual do jovem.

Equipa do CAO

e IJtentes

Equipa

Técnica do

CAO
Convidados

Material

existente

no CAO

JUNHO

Durante todo o

mês

Valor Humano: COOPEMÇAO
\iJ

Incenüvar os jovens para relações baseadas na

colaboração, na entreajuda e espirito de grupo.

Desenvolver o respeito pelos direitos dos outros.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

"Vamos cantar,

Vamos celebrar"

Santos Populares

Resgatar e manter viva a cultura popular, para

que o jovem adquira mais conhecimentos e se

orgulhe da cultura do seu país.

o Fomentar o convívio e o envolvimento e dos

Encarregados de Educação.

Equipa do CAO,

Utentes,

Encarregados

de Educação

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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JULHO

Durante todo o

mês

Valor Humano: IGUALDADE

rlll
'Jtl ;rl§"';r-§k 

:

'â*, ''' -qk "

Wwwü&

Abord;t' o princípio da lgualtlade rlos

firnriamentos de cclmpetências pessoais, stlciais e

çír,icas pârâ os joliens, apoianrio t: seu irrojertu de

vida incliviuiteal e sor:ial.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

"À Descoberta,.."

Criar atividades diversas, de caráter lúdico-

recreativo, onde os jovens possam de forma

descontraída viver momentos de lazer,

permitindo-lhes assim vivenciar estilos de vida

saudáveis e adquirir novas competências.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

AGOSTO

Durante todo o

mês

ValorHumano: PARTILHA Refletir sobre alguns f,atores que condicionam o

verdadeiro espírito da partilha e realizar

atividades relacionados com a Partilha.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

"Os 5 Sentidos"

Criar atividades diversas, de caráter lúdico-

recreativo, onde os jovens possam de forma

descontraída, üver momentos de lazer,

permitindo-lhes assim vivenciar estilos de vida

saudáveis e adquirir novas Çompetências,

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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AGOSTO

Durante todo o

mes

"Oq 5 Sentidos"

fcontinuação)

Melhorar a capacidade

recursos do corpo,

Adquilir consciêncÍa das

corpo tem para produzir

movimento.

de utilização dos

a possibilidades que o

sons, auxiliado pelo

Ser capaz de produzir sons por intermédio do

movimento corporal.

Realizar atividades de exploração do corpo, da

voz do espaço, dos objetos.

Promover a tolerância

diferenças.

respeito pelas

SETEMBRO

Durante todo o

mês

Valor Humano:

CRIATIVIDADE

r Promover o relacionamento, a criatividade e o

pensar criativo entre os jovens.

. Desenvolver a capacidade de decisão e de

fundamentação.

Promoção de competências visuais e espaciais.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Convidado

Material

existente

no CAO
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SETEMBRO

Dia 16
Teatro de Marionetas

r Promover o conhecimento e o gosto pela cultura

porruguesa e pelas tradições.

Desenvolver e divulgar a dinâmica do teatro de

marionetas, reconhecendo a cultura como um

elemento importante do processo de integração

social e da cidadania,

. Promoção de competências motoras

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Convidado:

na área do

Teatro.

Material

existente

no CAO

SETEMBRO

Durante todo o

mês

Vindimas

Comemoração de efemérides Outono.

Desenvolver a imaginação, da criatividade,

destreza manual e da descoberta.

Desenvolver a motricidade na utilização

diferentes técnicas artísticas.

Colaborar na decoração do CAO.

da

das

Transmitir/ adquirir conhecimentos próprios

desta atividade, relativos à sua finalidade e

técnicas utilizadas.

Promover o respeito e a valorização pela

diversidade cultural.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO
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OUTIIBRO

Durante todoo

mes

Valor Hurnano: RESPEIT0 o Refletir sobre alguls fâtores que condicionam o

, ver4gdeiro esPírito da Partilha,

r Promover momentos de confraternização,

ressaltando a importância do respeito e pela

preocupação pelo outro.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica

Material

existente

no CAO

OUTUBBO

Dia4
DiadoAnimal

o Observar/ identificar/ reconhecer os animais e

os seus hahrtats"

o Promover o contaçto corn a , Natureza e

diferentes animais.

Alertar para o direito flo§ animais,

Estimular o papel de cuidador.

Equipa do CAO

e Utentei

Equipa

Téçnica do

CAO

Convidado

Material

existente

no CÂ0

ouruBBo

Dia 10 e 11

Dia da Saúde Mental

Câminhada da Saúde Mental

r, Sensibilizar sobre o papef da saúde mental na

r Promover a participação.,social e a cidadania

entre pesioas §a11dáveis e pessoas que padecem

deals+nr nrgblema de suúd*l 
, , I ,, 

,

o Criar canais de comlnlcação entre {iferqqtes

estruturas.

Equipado CAo,

[ÁR e Utentes

Diretora

Técnica CAO-

e Diretora do

Técnlca do

: LAR

Câmara

Municipal da

Maia

Material

existente

no CAO
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OUTUBRO

Dia 13

Dia do CAO de Milheirós, da

CRIANçA DIFERENTE/

A§§OCIACÃO DEAMTGOS

Celebrar o dia çm que foi inaugqrado o C*{O de

Estimular a participação dos Encarregados de

Educação n0 processo educativo.

Estreitar as relações entre os vários elementos

da CD/M.

Desenvolver o espírito de confraternização e

fomentar o convívio.

Equipa do CAO

Utentes

Terapeuta

0cupacional
Não se aplica

Material

existente

no CAO

OUTUBRO

Dia 16
:f Alimentação §audável"

Ç Dar 'a: conhecer os bengficios de uma

alimentação saudável.

r Estimular o inferesse por uma alirnentação

saudável.

Diferenciar grupos de alimentos e suas funções.
:: 

j 
:

Identificar cores, textura e os diferentes sabores

dos alimentos

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Convidado

Convidado

Material

existÊnte

no CAO

OUTUBRO

Dia 30
Halloween

a

a

Realizaçao de trabalhos alusivos ao temi

Decoração das salas, ' ,',',,,

Desenvolver a capacidade de decisão de

Equipa do CAO

e,I]tentes

Equipa

Técnica do
.CAO

Convidado

Material

existente

no CAO
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l,i J* ilr

OUTUBRO

Dia 30

Halloween

(continuação)

fundamentação.

Promoção de competências visuais e espaciais e,

igualmente, motoras.

NOVEMBRO

Durante todo o

mês

Valor Humano:

SOLIDARIEDADE

a§*ffit#
\§ E",r-.'ú &ffit

o Promover a solidariedade e o respeito pelas

diferenças.

o Promover ações e atitudes de solidariedade,

contribuindo para o exercício da cidadania e

inclusão social.

Equipa do CAO

e Iltentes

Diretora

Técnica CA0
Não se aplica

Material

existente

no CAO

NOVEMBRO

Dia 11

"Quentes e boas"

S. Martinho

Motivar os utentes para a manutenção da

tradição desta época festiva.

a

a

a

a

Explorar o conteúdo da Lenda de S. Martinho.

Promoção de competências visuais e espaciais.

Promoção de competências motoras.

Desenvolver espírito de confraternização

fomentar o convívio.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Castanhas

Material

existente

no CAO



PTANO ANUAI DE ACTIVIDADES 2OI5

NOVEMBRO

Dia 20
Dia do Piiama no CAO

Criar um ambiente descontraído, relaxado, de

brincadeira, mas também com o intuito de

sensibilizar os nossos jovens para o facto de que

todas as crianças/jovens têm direito a crescer

numa família.

Proporcionar um ambiente de felicidade e

integração que transforme um dia

absolutamente original e único no calendário

das nossas atividades.

Equipa do CAO

e Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

T'shirts

NOVEMBRO

Durante 1 dia, a

definir, na 2e

quinzena do

mês.

"Feira do Livro Usado"

Reconhecer a leitura como fio condutor

desenvolvimento de competências e aptidões.

Refletir sobre alguns fatores que condicionam

verdadeiro espirito da partilha.

Equipa do CAO

e Utentes

Diretora

Técnica CAO

Livros

usados

DEZEMBRO

Durante todo o

mês

ValorHumano: BONDADE

:Ú1,, .,:liil
I 

:' j'í1bi; j$ri§\i+".:.: ;'rl
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l1-u,\/",i;'*

. Incutir valores como bondade, solidariedade,

fraternidade, etc.

Desenvolver um conjunto de boas ações que

favoreçam a cônscientização sobre as atitudes:

respeito, afetividade e humildade.

Equipa do CAO e

Utentes

Diretora

Técnica CAO

Mecenas

flumbo) e

Câmara

Municipal de

Maia

Material

existente

no CAO
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DEZE}IBBO

Dia 1

Dia Internaciopal da Pessoa

com DeÍiciência

Promover a tolerância e o respeito
.

diferenças.

Adquirir qma adequada capacidade

diferenciação auditiva, 
,

pelas

de

Melhorar a capacidade de utilização dos

recursos do corpo.

Adquirir consciência das possihilidades que o

Çorpo tem para produzir sons, auxiliado pelo

moyimento, ',

Ser capaz de produzir sons por intermédio do

movimento corporal e ter consciência dos

mesmos.

Realizar atividades de çxploração do corPo, da

voz do espaço, dos objetos.

Equipa do CAO e

Utentes

Material

existente

no CAO

DEZEMBRO

EgtreaZee 3z

§emana domÇs

l'Cabaz Diferente":

Recolha de bens materiais e

alimentares.

. Desenvolver uma acção de for1pa a solidfficar

todos os valores humanos trabalhados ao longo

do ano.

Equipa do CAO e

[ÁR e Utentes

Diretora

Tócnica CAO
Jumbo

Ulaterial

existente

no CAO
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DEZEMBRO

Durante todo o

mes

Decoração do CAO com

enfeites alusivos à época

natalícia.

Reconhecer o significado da quadra.

Manter vivas as tradições.

Desenvolver a criatividade.

Equipa do CAO e

Utentes

Equipa

Técnica do

CAO

Não se aplica

Material

existente

no CAO

DEZEMBRO

Ainda a definir
Festa de Natal.

Técnicos CAO e

Lar, Utentes e

Encarregados de

Educação

Equipa

Técnica do

CAO

Câmara

Municipal da

Maia

funta de

Freguesia de

Milheirós

Jumbo

Material

existente

no CAO

PTANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OL5

A caracterização, o planeamento, a

informação diversificada e coerente e

intervenção e a avaliação de jovens

uma participação multidisciplinar.

necessidades especiais, é um processo complexo, que exige

8.2. Psicologia

As sessões de Psicologia, quer sejam individuais, quer em pequeno ou

autonomia e a independência pessoal. É dedicada uma atenção especial

às normas sociais e, consequentemente, à integração social.

grande grupo, definem estratégias

ao desenvolvimento de condutas e

que promovem o

competências que

crescimento interno, a

fomentem a adaptação



w PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OL5

A promoção da saúde meotal, a intervenção face a perturbações psicológicâs que coexstam e o apoio na construção da identidade pessoal, são os

obietivos primordiais a seÍ trâbalhados.

Y Avaliaçôes Psicológicâsl

Oblêtlvô Eerã!:

- Avaliâção psicológica aos candidatos paÉ integlar no CAO ou no Lar Residencial.

- Erdssão do parecer clinico dê admissão/úo admissão decorrente de uma análise r€lacional em conteÉo real de sessão - AvalÍaçâo

Diagnóstica de Competências.

Olrietivos esnêcíhcos:

- Avaliação das seguintes áreas:

. Área Percetíveis [Perceção Visua], Perceção Auditiva, Perceção Espacial Geral Perceção Espacial GÉfrca, Perceção Temporall.

. Ár'ea Psicomotora (Movimentos e Coordenaçôes Gerais Esquema CorporâL Coordenação GEfo-Manual].

, Áreâs verbais (Compreensão verhal, Raciocínio verbal, Leitura, ortofo â e Logopedi4 Fluência veÍbal, Escrita).

t Outras Áreas Cognitivâs (Memória Visual, Memória Verbal e Numérica Repetitiv4 Memória Verbal e Numérica Signifrcativa,

CáIqrlo, Racioclnio AbstratoJ

. ÁreasAÍetivo-sociais (Emocional-Afetiva,Sociall.

Após a avaliação psicológica, é elaborado um plano de intervenção, tendo como principais áreas a ser trabalhadas:
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Y Árêas Pêírttívels:

As áreas percetivas como a üsão (coordenaçâo viso-motor4 posiÉo no espaço, rê1âção espaciâL constância de percepção e figura-fundo), bem como

a audição e as suas habilidades (atênção, localização e disdiminaÉo) formam e esEuturam a base da formalizâção das competências básicas de

conceitos essenciais para o dia-a-dia.

Sendo assim, âs capacidades de perceção üsuâl e auditiva, permitem câptaÉo do6 esdmulos ambientâis e sua decodificação, ê a linguagem \rai-se

estrufurando à medida que essgs fatores (visâo e audição) se desênvolverÍL,untamente com a haturâção nêurológica e as habilÍdades Psicomotoras.

+ Perceção visual:

Olrrêtivo gêrel:

- Iíterpretar corretâmente os esdmulos üsuais.

Ohietivos êqrêcíicos:

- Identificâr semelhanças e diferenças nos pares de obietos e desenhos;

- Perceber o que falta nas Êguras incompletas;

- Discriminarê classificar objetos pela sua foma...

+ PerceÉo Audidva,

Obiêtivo gêrâlr

- Interpretar adequadamente os estÍmulos âudiuvos.

Ohiêtivírs êsnêcífl cos:

, - Localizar o Iugar de oüde procedê o som;

- Reproduzir cançôes;

- Descnminar fonemas...;
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+ Perceção Espacial Geral:

Ohietivo seral:

- Interpretar adequadamente as diversas posições dos objetos no espaço.

Obietivos esnecíficos:

- Adquirir/desenvolver conceitos básicos espaciais: direita-esquerda, igual-diferente,

- Adquirir/desenvolver a perceção de formas geométricas.

+ PerceçãoEspacialGráfica:

Obietivo geral:

- Interpretar adequadamente os estímulos do espaço gráfico.

Obietivos esnecíficos:

- Associar figuras simétricas;

- Associar diferencialmente as letras e numerais disléxicos;

- Discriminar figura de fundo em desenhos.

,.. Tudo em relação a si mesmo, aos demais, aos objetos;

+ Perceção Temporal:

Obietivo geral:

- Interpretar a realidade da passagem do tempo através da discriminação dos conceitos temporais.

Obietivos esnecíficos:

- Identificar e interpretar os conceitos temporais: antes-depois, cedo-tarde, dia-noite, semana, mês, ano;

- Adquirir conhecimento do relógio.
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Y Árêa Fsicomotora:

A educaÉo psicomotorÂ é uma acção pedagógicâ e psicológica, utilizando meios da educâção flsica, com o objetivo de normalizâr ou melhorar o

comportamênto do iovem. Desta forma, ptetende_§e desenvolveÍ:

o A consciêícia do próprio corpo,

o O domínio do equillbrio,

o o conEolo e a eficáciâ das diversas coordenações globais e paÍciais,

o O contrôlo da iíibiÉo voluntária e da respiração,

o A organizaÉo do esquema corporal e a orientação no espâço,

o Umâ estÍuturaçâo espaço-temporal correta.

Movimentos e Coordenações Gerais:

Obietivo seral:

- Dominar as diversas etapas da aquisição total da marcha, da forma mais correta possÍvel.

Obietivos específlcos:

- Aquisição dos automatismos de independência motora;

- Aquisição das diversas etapas da marcha;

- Controlo da postura, agilidade e equilíbrio.

Esquema Corporal:

Objetivo geral:

- Perceber e utilizar o próprio corpo.
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Obietivos esoecíficos:

- Expressar corporalmente diferentes estados de ânimos e grupos de ações mais complexas;

- Aplicação dos conceitos básicos espaciais e de lateralidade no próprio corpo;

Coordenaçâo Grafo-Manual [pré-escrita) :

Obietivo seral:

- Reproduzir corretamente formas gráficas pré-escritas.

Obietivos específicos:

- Coordenação manual e digital aplicada às tarefas gráficas, excluindo-se aquelas referentes à escrita propriamente dita;

- Traçado de linhas, seguindo diversas direções (cobrir linhas);

- União de pontos e completar formas;

- Reprodução de formas gráficas.

Y Áreas Verbais:

+ Compreensão Verbal:

Obietivo seral;

- Assimilar a linguagem e utilizá-la de forma compreensível.

Obietivos esnecíficos:

- Desenvolver aspetos compreensivos da linguagem (compreensão verbal);

- Explicar o significado de frases;

- Resumir o significado de uma explicação ou texto.
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+ Raciocínio Verbal:

Obietivo seral;

- Identificar relações e ideias na linguagem e expressá-las no uso da mesma.

Obietivos esoecíficos:

- Desenvolver aspetos do raciocÍnio e criativos da linguagem;

- Identificar ideias e relações verbais, analogias entre palavras.

PTANO ANUAI DE ACTIVIDADES 2015

Leitura:

Obietivo seral:

- Ler corretamente de forma mecânica e compreensiva.

Obietivos esnecíficos:

- Discriminar os sinais gráficos que representam os fonemas: letras, silabas, palavras, frases, textos.

- Leitura mecânica e compreensiva.

+ Ortofonia e Logopedia:

Obietivo seral:

- Expressar-se verbalmente de forma correta, articulação, ritmo, voz.

Obietivos esnecíÍicos;

- Desenvolver a expressão articulatória e fónica correta;

- Corrigir a respiração;

- Articular os diversos fonemas: vocais, consoantes, sozinhas e em diferentes posições.
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Fluência Verbal:

Obietivo seral:

- Usar fluentemente a linguagem.

Obietivos esoecíficos:

- Formar frases com palavras dadas;

- Inventar frases;

- Contar histórias.

Escrita:

Obietivo ueral:

- Usar a escrita como meio de comunicação.

Obietivos específicos:

- Expressar pequenas histórias e ideias mediante desenhos e sinais;

- Reproduzir a gráfica das letras, sílabas, palavras, frases;

- Composição escrita.

Y Outras Áreas Cognitivas:

+ Memória Visual:

Obietivo seral:

- Reter e evocar estímulos visuais.

Obietivos esnecíficos:

- Reter e evocar lugares (memória situacional), objetos e desenhos.
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+ MemóriaVerbal e Numérica Repeütiva:

Obietivo seral:

- Reter e evocar estímulos verbais e numéricos repeütivos.

Objetivos especÍficos:

- Reter e evocar estímulos não visuais, especialmente auditivos, mas referentes ao domínio verbal [palavras e números);

- Reter e evocar palavras, silabas, frases, números, ....

+ Memória Verbal e Numérica Significativa:

Obietivo seral:

- Reter e evocar estímulos verbais e numéricos cheios de significação.

Obietivos esnecíficos:

- Dizer as coisas que faz durante o dia;

- Elaborar recados;

- Repetir frases;

- Relatar contos com as próprias palavras.

+ Cálculo:

Obietivo seral:

- Resolver operações aritméticas simples e usá-las de forma compreensiva'

Obietivos específicos:

- Somar mediante objetos, desenhos e signos;

- Subtrair mediante objetos, desenhos e signos.
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+ Raciocínio Abstrato:

Obietivo eeral;

- Captar relações e ideias através de objetos, figuras e numerais.

Obietivos específicos:

- Solucionar quebra-cabeças simples e outras construções;

- Classificar objetos de acordo com o critério dado: cor, forma, espessura..'

- Encontrar relações de igualdade/semelhança/diferença entre dois ou mais objetos ou figuras.

Y ÁreasAfetivo-sociais:

+ Emocional-Afetiva:

Obietivo seral:

- Controlar os impulsos emocionais.

Obietivos esnecíficos:

- Superar os medos frente a situações normais da vida;

- Superar as reações de irritabilidade frente a situações de frustração normal;

- Superar sem conflitos as situações de competição;

- Manter uma atitude emocional regular;

- Desenvolver o controlo e domínio emocional;

- Prever as consequências das próprias ações.
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Social:

Obietivo peral:

- Integrar-se e participar ativamente no grupo social.

Obietivos especíÍicos:

- Integrar-se com outros jovens;

- Participar ativamente nas atividades de grupo;

- Revelar condutas segundo as normas de comportamento ético-social;

- Superar o egocentrismo;

Y Exemplo de Dinâmica de Grupo, a qual engloba maioritariamente os ohjetivos gerais acima citados:

Ioga com Histórias:

Os contos de fada e as histórias têm a função dê fàzêr com qüe o seu público-alvo manifeste os seus desejos, os anseios, as angústiâs e aÉ mesmo ãs

fÍustrações.
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Quando alguém se coloca na pele de uma personagem corajosa ou de um dragâo que lutal e vence o inimigo, sente esse poder de conseguir vencer,

mesmo que de meDeira lúdica!

Com um conteúdo muito rico, os aontos de fâdâ contêm a fórmula mágica capaz de envolver a atelçâo dos iovens, despertando-lhês sentimentos e

valores intuitivos que clamam por um desenvolvimento justo, tâoplêno quanto possavir a sêr o do presü8iado intelecto.

Desta fomâ, surgiu a necessidade de desenvolver uma dinâmica de grupo em que o oüjeâ'vo primoldi.al será o de investigar o desenvolvimento

subietivo e a produção de significados pem os nossos utentes, portadores de deficiência mentâl, a pârtir de Contos de Fadas / Fábulas, repletos de

valores morais, de acordo com o valor humano mensal.

Partiu-se da hipótese de que os Contos de Fadas auxiliam na resolução dos co[flitos internos e os simbolismos presentes nos diversos elementos dos

Contos auxiliam na resoluÉo desses mesmos conflitos.

Durante esta dinâmica de grupo, os uteítes âprendem a conhecer-se mâis através dessas historinhâs que eles encenam üaquele momento. E vamos

praticando as postuÉs corporais juntaÍnente com a narràção dâ história.

Ào êscrtâr a hlstória narrada, e âo mesmo teÍrpo copiaÍ os sons ê movimetrtos criados pela raEadora do conto, e âo escutar uma múslca

telãxante, os utetrtes desenvolvem a auto-estima, fazem mals conêxões e sinapses cerebrals e ampliam a sua capaddade de lidar melhor

com os diferentes dpos dê emoçõês que todos nós ênfÍêntamos no nosso quoüdiano.

Este exercício de relaxamento, intercalado com a narração do conto, terá como obietivos alongar os músculos, tespirar corretamente e meditar. Os

contos citados durarte estas dinâmicas, possibilitâm levar os utentes, através de sÍmbolos e do imagiúrio, âo mundo real.
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8.3. Terapia Ocupacional

A Terapia Ocupacional promove a capacidade de indivíduos, grupos, organizaçôes e da própria comunidade, de escolher, organizar e desempenhar,

de foma satisfatória ocupações que estes considerem significativâs.

Obiêtivôs Gerâis:

Promover o aumento/manutenção das Atividades de vida Diária (AVD's);

o Vestir e despir roupa de modo sequencial;

o Apertar e ajustar roupa e calçado [apertar cordões, abotoar camisolas, fechar fechos);

o Higiene pessoal sem ajuda de 3a pessoa como, lavar a cara, as mãos e pentear o cabelo.

Promover o aumento/manutenção das Atividades de Vida Diária Instrumentais [AVDI's);

o Mobilidade na comunidade, andar na rua e seguir as regras do trânsito;

o Gestão financeira, saber o valor de cada moeda e nota, saber realizar trocos.

Promover o aumento da participação social;

o Socialização, espÍrito de equipa;

Promover o aumento das funções mentais específicas e globais;

o Iniciar manter e terminar uma tarefa, atenção/concentração;

o Reminiscência;

o Sequenciação;

o 0rientaçãoespácio-temporal;
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Promover o aumento das funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento;

o Mobilidadearticular;

o Alinhamentopostural;

o Tonicidade;

o Resistência;

o Rectificaçãopostural;

o Movimentosvoluntários;

o Marcha;

o Motricidade fina e grosseira;

Promover o aumento/manutenção das funções sensoriais;

o Função vestibular: Segurança em movimentos contra a gravidade;

o Função Proprioceptiva: Noção da posição do corpo e do espaço;

8.4, Serviço Social

O técnico superior de Serviço Social, quer em CAo, quer em Lar Residencial, esEuturà o seu trabalho em três liíhas de acÉoi

. Acompanhamento direto áos utentes, diagnosticando âs suas carêncras e procurando respostas inovadoras e que, verdadeirámente,

responalam às rcais necessiilades.

. Atendimento/acompanhamento à famflias dos uteÍrtes, com o obieüvo de procurar, conjuntâmente, soluções paÉ os Problemas que vão

surgindo noseio familiar.
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o Estabelecimento de parcerias institucionais e criação de uma rede social mais vasta de forma a integrar

portadores de deficiência e a desconstruir os preconceitos e pré-conceitos comuns na sociedade civil.

Em termos práticos, o TSSS traduz o seu trabalho nas mais variadas acções:

r Divulgação do trabalho desenvolvido pela CD/AA no exterior.

o Planificação e participação de actividades lúdicas e de inclusão social.

. Diagnóstico psicossociâl dos uêntes.

. Acompanhamento do quotidiano dos utentês institucionalizados em Lar (cuidados de higiene e imagem, alimentação, acompanhamênto

médico, ...).

. Avaliação em coniu[to com Psicologia para os candidatos a integràr no CAO ou no Lar.

. Atendimelto às famflies dos uteítes em CAO seüpre que soücitado

8.5. Monitores

o Atividades de desenvolümento pessoal e social:

"Hora do Conto"

Obietivos serais:

- Desenvolver competências cognitivas, tais como, a atenção, a memória, a linguagem e a imaginação.

positivamente os cidadãos
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Obietivos esnecíficos:

- Reverem-se na moral da história associando-a a situações práticas do dia-a-dia;

- Dar a sua opinião sobre a situação a que a história faz referência identificando várias formas de proceder.

e Atividades de vida diária "AVD's":

Obietivos gerais:

- Contribuir para aumentar a funcionalidade/autonomia dos jovens nas tarefas de higiene e vestuário.

Obietivos esnecíficos:

- Promover competências de higiene pessoal e cuidados com a sua imagem [pentearem-se, lavar as mãos, lavar os dentes);

- Desenvolver competências específicas de vestuário (vestir/despir adequadamente várias peças de roupa).

o Atividades de estimulação cognitiva:

Obietivos serais:

- Promover atividades com vista ao desenvolvimento e treino de competências cognitivas.

Obietivos esoecíficos:

- Desenvolver a capacidade de atenção, foco nas tarefas, memória.
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r Atividades de competências sociais:

Obietivos serais:

- Desenvolver atividades que visam o treino de competências sociais; melhorar a qualidade das suas interações sociais.

Obietivos esnecíficos:

- Aumentar a autonomia na execução de comportamentos sociais;

- Promover e aumentar comportamentos socialmente aceites;

- Aumentar comportamentos de cortesia;

- Aumentar a utilização de linguagem expressiva.

o Atividades de educação para a sexualidade:

Obietivos perais:

- Desenvolver competências no domínio afetívof sexual, contribuindo para a compreensão e aceitação da sua sexualidade.

Obietivos esnecíficos:

- Adquirir conhecimentos simples acerca do seu corpo e da sua higiene;

- Perceber a importância de respeitar a sua privacidade e a dos outros;

- Aprender a ter controlo sobre sentimentos ligados à sexualidade;

- Identificar situações ou aproximações abusivas, sabendo o que fazer nesses casos.
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o Atividadeslúdico-terapêuticas:

Obietivos serais:

- Desenvolver a imaginação, a criatividade e a motricidade grossa.

Obietivos esoecíficos:

- Participar com entusiasmo nos trabalhos de decoração dos espaços do CAO;

- Participar nas aulas de dança, de natação e de educação fÍsica;

- Participar nas aulas de teatro, dramatizando uma personagem;

- Participar no atelier de trabalhos manuais.

o Atividades de inclusão:

Obietivos serais:

- Participar em eventos desenvolvidos pela comunidade em geral e pela instituição.

Obietivos específicos:

- Estabelecer contato com a comunidade envolvente.
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o Atividades da Quinta Pedagógica "Sonhos Cultivados":

Obietivos gerais:

- Promover o bem-estar através de atividades de horticultura e agropecuária terapêuticas.

Obietivos esuecíficos:

- Alimentar e cuidar da limpeza dos animais e das suas boxes;

- Semear, plantar e regar diversas hortícolas e plantas;

- Limpeza e manutenção das instalações.

Esquema Semanal: (engloba as Atividade Lúdico-Terapêutica e o Desenvolvimento de Competências Sociais)

2e feira 3a feira 4a feira 5e feira 6e feira

Atividade Lúdico-

terapêutica

Atividade Lúdico-

terapêutica

Atividade Lúdico-

terapêutica

Desenvolvimento de

Competências Sociais

Desenvolvimento de

Competências Sociais

Karaoke= Rádio Criança

Diferente

Teatro Dança Lidl + Café Visualização de um filme
didático

(exploração da Virtude

Humana do mês).
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C - tAR RESIDENCIAL

Calendarização Actividade Intervenientes
Dinamizador

Is)

Parcerias /
Apoios

Material

faneiro

Dia 5
"fantar de Rainhas e Reis"

fantar no Lar com toda a equipa e utentes.
Equipa Técnica e Utentes

Diretora

Técnica LAR
Não se aplica

Material existente

Lar Residencial

Fevereiro

Dia 15 (Domingo de

Carnaval)

"Confetis e serpentinas"

0s utentes do Lar irão assistir a um desfile

de Carnaval numa das freguesias da Maia,

mascarados e acompanhados pela equipa

do Lar Residencial.

Equipa Técnica e Utentes
Diretora

Técnica LAR
fumbo

Autocarro da CD/AA

Lanche

Março

Dia27

"Piquenique da Primavera"

Saída ao exterior para realização de

piquenique, num dos parques do concelho

com utentes e equipa.

Equipa Técnica e Utentes
Ajudantes de

LAR
fumbo

Lanche

fogos lúdicos
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Abril

De3a5

"Celebração da Páscoa"

+ Decoração da Casa.

+ Participação na Eucaristia Pascal.

+ Receção ao Compasso.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica e

Equipa

Técnica do

LAR

Mecenas

(fumbo)

Material existente no

Lar Residencial

(decoração cargo das

ajudantes do Lar e

utentes)

Maio

Día24 (domingo)

"Vamos à Festa!"

Tarde numa das romarias a realizar neste

mês: Sr, De Matosinhos, Santa Rita ou

outrâ.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica CAO
Não se aplica Autocarro da CD/M

funho

Dia 19

"Maniericos e Balões"

+ Decoração da Casa.

+ Sardinhada.

+ Baile Popular.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica e

Equipa do

LAR

Mecenas:

fumbo

)unta de

Freguesia de

Milheirós

Talho Central

de Nogueira

Material existente

Lar Residencial
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Julho

6a12

(a confirmar)

"Vivam as Férias"

Semana de férias para os utentes do Lar

numa das colónias de férias.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica LAR e

2 Ajudantes

de LAR

Mecenas Autocarro da CD/AA

Agosto

Dia 15

"Noite de Verão"

fantar à beira-mar com toda a equipa e

utentes.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica LAR

Atividade paga

com as vendas

realizadas pelo

LAR

Transporte da CD/AA

Setembro

Dia 1

"Passear é divertido"

Passeio anual do Lar Residencial, a definir

o local.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica LAR

Atividade paga

com as vendas

realizadas pelo

LAR

Autocarro da CD/M

Outubro

Dia 11
Caminhada da Saúde Mental Equipa Lar e CAO

Diretora

Técnica LAR e

CAO

Câmara

Municipal da

Maia

Autocarro da CD/AA

T'shirts

Água

Novembro

Dia 11

"S. Martinho vem ao Lar"

Jantar regional com Magusto.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica LAR

fumbo e

Ajudantes do

LAR

Material existente

Lar Residencial
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Dezembro

"Somos todos Natal"

+ Decoração da Casa.

+ Participação em atividades

desenvolvidas pela Junta de

Freguesia.

+ Almoço de Natal.

Equipa Técnica do Lar e

Utentes

Diretora

Técnica e

Equipa do Lar

funta de

Freguesia de

Milheirós

fumbo

Câmara

Municipal da

Maia

Material existente no

Lar Residencial

(decoração cargo das

ajudantes do Lar e

utentes)

Obiêctivos Específicos das Actividades apresentâdas no quadro anterior: Actividades Festivas/Lúdicas

Todas as actividailes propostas, no quadro apresentado, procuram cumprir um conjunto de objectivos específicos que derivam, directarÍente, da

missão da CD/M: REABILITA& EDUCAR, INTEGMR E PROPORCIONÁR FELICIDADE. Assim, e uma vez que, se pretende sempre minimizar o

impacto Institucional, criando um ambiente acolhedor e próximo do familiar, as Actiüdade Festivas e Lúdicas pautam_se por 4 obiectivos especlficos

que são comuns a todas elâs:

. Promover a união, o sentimento de pertença a este grupo familiar e, facilitar a criação de laços afectivos entre os diferentes elementos do

grupo;

. Aprender a distinguir papéis e contextos, abavés de interacções sociais distintas. Cada Actiüdade é fundamentâl para o conhecimento do

outro e do úundo e, importante para percebero nosso posicionamento na sociedade - Ser Cidadão.

. Participar em eyperiências, que arudem ao seu crescimento/ desenvolvimento pessoal e social, bem como, à sua consciencialização face a

uma sociedade heterogénea e global, onde todos têm luger- Este objectivo cumpre dues premissas muito importântes do trabalho sociel:

Trabalhar a integraçâo dos "diferentes" e eshmular a aceitação plena dessas diferenças, por parte da sociedade civil;

. Proporcionar felicidade, partilhando momentos de vida únicos e significativos;
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Plano Semanal de Actividades

Lar Residencial da CD/AA

Dia da semana Designação do Dia Obiectivos EspecíÍicos Horário Responsável

2a Feira "Não te esqueças que..."

Dia para relembrar regras: de

cortesia, sociais, de emergência,

de convivência, etc.

- Treino de competências sociais;

- Melhoria da qualidade das

interacções;

- Desenvolvimento do vocabulário.

17:30h /1B:30h -
Actividade de

estimulação cognitiva;

1Br30h/19:45h -
Trabalhos manuais.

17:30h /18:30h -
Directora Técnica

1B:30h/19:45h -

Ajudantes de Lar

3e Feira "Espelho meu"

Dia reservado para o cuidado da

imagem e higiene diária.

- Promoção de hábitos de higiene

diária;

- Aumento da funcionalidade na

execução das tarefas de higiene;

- Perceber a importância da imagem,

na relação consigo mesmo e com os

outros.

t7:3Oh/L9:45h -

Escolha de roupas,

realização de barbas e

depilações, tratamento

de mãos e pés,

massagens, hidratação,

etc.

Ajudantes de Lar
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4ê Feira "Lar doce Lar"

Dia reservado para a arrumação e

embelezamento do Lar

Residencial

- Estimular o sentimento de pertença e

o de responsabilidade (pelo espaço

comumatodos-Lar);

- Melhoria da motricidade fina através

darealizaçã,o de trabalhos manuais e

tarefas domésticas;

- Desenvolvimento de competências

relacionais através do trabalho de

equipa.

t7:30h/t9:45h -
arrumação, decoração

e organização dos

diferentes espaços do

Lar;

Ajudantes de Lar

5ê Feira "Comer para viver"

Dia reservado às boas práticas

alimentares

- Perceber a importância dos alimentos

e o impacto deles na nossa saúde;

- Aprender a seleccionar os alimentos

em função do seu estado de

conservação;

- Treino da capacidade de

argumentação e de escuta (negociação

na escolha das receitas e sobremesas).

173Oh/L9:45h -
Escolha de frutas e

Iegumes, sugestões de

receitas, realização de

sobremesas, etc.

Ajudantes de Lar
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6e Feira "Os adultos também se

divertem"

Dia livre, dedicado a actividades

lúdicas e de lazer

- Desenvolvimento/

Estimulação da criatividade;

- Partilha de momentos lúdicos e

descontraídos com o grupo de pares;

- Solidificação de laços afectivos entre

o grupo de residentes do Lar.

17:30h /19:45h-
Adivinhas, jogos,

caminhada, caça ao

tesouro, música, etc.

1Br30h/19:45h -
Trabalhos manuais.

Ajudantes de Lar

Sábado

O sábado deve contemplar

actividades diversas : Arrumação

e limpeza, passeios, lazer,

descanso, diversão, relaxamento,

etc.

NOTA: durante o Outono e o

Inverno, apenas o grupo da

Quinta (Paula + André) se

desloca, com uma das Ajudantes

em escala, para alimentar os

animais. Os restantes utentes

ficam no Lar, com a outra

- Através da partilha das rotinas

domésticas encontrar pontos comuns

entre o contexto institucional e o

contexto familiar;

- Criar momentos facilitadores do

sentimento de grupo, de pertença e de

família.

- Experienciar rotinas necessárias ao

funcionamento do Lar, e à vivência

conjunta, estimulando a

responsabilizaçáo pelo espaço comum.

L0hll?h - cada utente

faz a sua cama com a

ajudante do Lar.

Colabora também na

limpeza do seu quarto

e na arrumação da sua

roupa.

l2h7t3h - Televisão

L4z3Oh/l7h - passeio

ao exterior

18h/19:45h - pintura

das unhas das utentes
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ajudante a realizar as tarefas de

limpeza e arrumação.

e jogos de mesa

Após o iantar - ida ao

café ou se o tempo não

permitir, visualização

de TV

Ajudantes de Lar

Domingo

"Dia do descanso" - Promover actividades de lazer. 10h/13h-idaàmissa

[sempre que o tempo

permitir) e passeio

pela comunidade após

a missa.

14h/LSh - descanso,

relaxamento.

LSh/l7h - Tempo

livre - cada utente

poderá escolher a

actividade que

pretende realizar;

17:3Ola/ZOh - matiné

de cinema.

Ajudantes de Lar
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V. Caracterizaçáo da PopulaÉo Atendida

Distribuição do número de clientes por Valência

Âpr*vaclt enr íi.euni;io ris áss*mbleia {}lr;il
Página 54 de 57



PTANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2OL5

u. Recursos Existentes - Humanos e Físicos

Recursos Humanos

* As funções de CV estão assumidas por técnicos de outras funções'

Função Número

Diretora de Valência*
)

Técnica de Serviço Social 1

Psicóloga 1

Terapeuta Ocupacional 1

Monitores 3

Assessora da Direcção/Administrativa 1

Aiudante CAo 2

Ajudante de Acção Directa 6

Técnica de Serviços Gerais 1

Cozinheira L
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Recursos Físicos

Edifícios Viaturas

Tipologia do Espaço Número

Rés de Chão fEdiffcio único) - CAO 1

Semi-cave - CAO t

Vivenda Individual com dois pisos

- Lar Residencial

1

Terreno com casa rústica - Quinta
Pedagógica

1

Tipologia da Viatura Número

Mini-autocarro adaptado (26 lugares) 1

Carrinha (de 9lugares) 2

Ligeiro de passageiros (5 lugares) 2
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Presidente da Direcção Presidente da Assembleia Geral

uata: É/1r /Jclq

[Ana MarquesJ [Pedro Venâncio, Dr.)
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lnstituiçáo: cRrANÇA DTFERENTE/AssoctAçÃo oe Aulcos

coNTA DE ExPLoRAÇÃo pnevlstoNAl

61-61611

62
6211

63221
63222t3
6382
635
636
637t8

64

mercadorias vendidas e matérias consumidas
Géneros alimentares
Outros

Fornecimentos e serviços externos
Exploraçáo de refeitórios
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos
Material de escritório
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados
Outros fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal
Remunerações certas
Remunerações adicionais
Formação profissional
Encargos sobre remuneraçÕes
Seguros
Outros custos com pessoal

Gastos de Depreciação e Amortizaçào

Provisóes

lmpostos

Outros gastos e perdas financeiras
Serviços bancários

Outros não especifi cados

Custos e perdas extraordinárias
Acçôes de formação financiadas pelo F.S.E.
Donativos
Perdas em imobilizações
Outros

Resultado lÍquido previsional

1470,03

42026,04

201 095,07

68 608,48

0,00
5 958,57

0,00
0,00

36 0A7.47

142 424,28
23737,36
2 500,00

30 974,61
1 458,82

313 990,18

3í3 990,18



)J )trZylnstituição: GRIANÇADIFERENTE/ASSOCIAÇÃOOeAMIGOS

coNTA DE ExPLoRAçÃo enevrsroNAl

Ano: 2015

71

72
721

722t9

75
758
75115

73

75
751
7511
7514t8
752t8

78
7816
7BB

79
791
798

Vendas

Prestações
Matrículas e mensalidades
Outras

Trabalhos para a própria lnstituição
Para autoconsumos
Para outros

Proveitos suplementares

ComparticipaçÕes e subsídios à exploraçáo
Do Sector Público Administrativo

CRSSNORTE - Serv Sub-Regional Porto
Outros

De outros sectores

Outros rendimentos e ganhos
Donativos
Outros

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Juros bancários
Outros rendimentos similares

2í 059,95
5 045,53

0,00

26105,48

0,00

0,00

232270,80

0,00
0,00

232270,80
0,00
0,00

4 500,00
2 561,94

0,00
350,00

258 376,28

7 061,94

265 438,22

350,00

265788,22

o 62-(62 1 1 +624+6226+6233)



lnstituição: CRIANÇA DIFERENTE/ASSOCIAÇAO DE AMIGOS

Resultados lÍquidos + resultados transitados
Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) +
+ doacções + desinvestimentos

ORCAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

- j,) y)
20L5

(a)
(b)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
em euros)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

lmobiliações incorpóreas
Despesas de instalaçáo
lmobilizaçÕes em curso
Adiantamentos em curso
Adiant p/c imob incorpóreas

lmobi lizaçôes corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensÍlios
Eq u ipamento administrativo
Taras e vasilhame
Animais prodt, trab, reprodução
Outras imobiliz corpóreas
lmobilizações em curso
Adiant p/c imob corpóreas

lnvestimentos financeiros
Participações de capital
Obrigaçôes e títulos participação
Empréstimos de financiamento
lnvestimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
lmobilizaçôes em curso
Adiant p/c invest financeiros

Reembolso de empréstimos an-
teriores a médio e longo prazo

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

em euros

Desinvestimentos Valores

Diminuição de investimentos finan-
ceiros a médio e longo prazo

Diminuição de imobilizaçôes

0,00

0.00 0,00



Instituição: CRIANçA DIFERENTBÀS§OCI,AçÃO DE AlrlGOS
# !n.p

{
Ano: zo:.s J

ueneónn Ju§TlFlcÀTIvA

- Os gastos e rendimentos foram calculãdos, têndo em conta a receita e despesa realizada no período de

JANEIRO a SETEMBRO de ZAíd'

- o índice de inflação foi calculado à taxa prevista dez,5?lo paÉ o ano de 2015

- A verba do acordo de cooperaçáo (CRS§N) está em conformidade com a legislação em vigor.

euros
GA§TOS

1 - Custo nrercadorias vendidas e matérias consumidas
Géneros alimentares
OuFos:
Alimentação dos animais

Produtos horticulas, plantas e fertilizantes

2 - Demonstração conta'Fomecifirentos e serviços e:derno§':
Subcontractos (Fornecimento e alimentaçâo)
Electricidade
Combustíveis
Agua
Outros ffuidos
Materialde escritório
Reparação, mnsery adaptaçâo equip edif alugados

Oufios fomecimentos e seruiças extemas:
Fenamentas e utensÍlios de desgaste rápido
Rendas e alugueres
Despesas de rePresentaçáo
ComunicaÇâo
Seguros
Deslocações e estadas
Conservaçâo e reparação
Publicidade e propaganda
Limpeza, higiene e confurto
Trabalhos especialÍzados
Material didác{ico
Outros

3 - Custos corn o pessoal:

Remunerações certas:
TCO - IPSS 21,2%
TCO - IPSS
lsentas de encargos p/ ent.patronal

RemuneraçÕes ad icionais:
TCO -IPSS 21,2%
TCO - IPSS
lsentas de encargos pl ent.pabonal

Formaçâo profissional

1 470,03

1479.03 itt,47A,

42i92O,

Í 281,33
2210,77
2313,17

517,79
916.84 5 958,57

36 ffi7.47

815,18

5 740,00

1 090,37
529,12

1 050,06
4 499,47

267,70
52A4,13

156,69
17 114,75

125 234.,28

17190,00
0,00

2A 872,36

2 865,00 166161,64
2 500,00
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q
Contribuições segurança social 146 106,64 x 21,2Qo/o

ContrÍbuíçÕes segurança social 0,00 x 0,0A%
Seguros acid trabalho e doenças profissionais
Outros custos com o pessoal

4 - DepreciaçÕes

.o:,uo 

t,*o tangível

5 - Provisões:

6 - lmpostos:

7 - Benefícios processados e outros custos operacionais:
Benefícios processados
Oytros custos operacionais:

8 - Custos e perdas financeiras:
Serviços bancários

I - Custos e perdas extraordinárias
AcçÕes de formação financiadas pelo F.S.E.
Donativos
Perdas em imobilizações
Outros:

RENDIMENTOS

10 - Prestações de serviços:
Matrículas e mensalidades de utentes

Mensalidades
Outros/Comparticipação de utentes:
Visita à Quinta

11 - Trabalhos para a própria lnstituição:
Para autoconsumos
Para outros

12 - Provertos suplementares:

Página 2 de 3

68 608,48

0,00

0,00
0,00

30 974,61
0,00

1458,82

68 608,48
ir:linÍ l r l,ifi f ffi ffi,{*Ês{], [',*{

ffi;i

iLfiiffi=ffiiiffip

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

200,54
0,00
0,00

590,02

§m

200,54 ;;*vs#ipwffiTOTAL DOS CUSTOS

21 059,95
45,53

5 000,00
0,00 26 105,48

0,0c

0,00
0,00
0,00



ffiLô »
13 - Comparticipaçâo e subsídios à exploração:

Do Sector Público Administrativo:
CRSSNorte
Outros:

De outros sectores:

...

14 - Outros proveitos operacionais:
Quotizações

::'"

15 - Proveitos e ganhos financeiros:
Juros
Rendimentos de imoveis

16 - Proveitos e ganhos extraordinários:
Acções de formaçáo financiadas pelo F.S.E.
Ganhos em imobilizações
Outros proveitos e ganhos extraordinários:

Em subsÍdios para investimentos:
PIDDAC
Outros

Donatívos
Outros

232270,90

0,00

0,00

232270,80

0,00
0,00
0.00

900,00
185,00

0,00
0,00

I 085,00 H.l liffi

i.ffi
147A,94

0,00
4 500,00

350,00 ffiúiili,wffiitillltâffi
TOTAL DOS PROVEITOS
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