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Nota Introdutória
O Plano de Atividades delineado para o ano

civil20t6, 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,

Na âmbito do trabalho desenvolvido no ano de 20LS

e,visto que os resultados se mostraram positivos

e

adequados

às necessidades dos utentes continuaremos a apostar a aprendizagem e consolidação de valores humanos como base para
a formação do cidadão, sendo a nossa missão

Durante

o ano de 2015 foi

Reabilitar, Educar, Integrar e Proporcionar felicidade.

alcançado um objetivo, há

já muito esperado para a

nossa Associação, com

a

concretização do Acordo de Cooperação, com Instituto de segurança Social, para a abertura de uma nova valência,

o

Centro de Atividades Ocupacionais de São Mamede de Infesta.

Âpl'ovari* er:r Hettnià* d* Ásser:!.:]*i;e üerai

Página 2 de 6fi

2OL6

PLANO ÁNUAI DE Á CTTiTIDADES

wM
Seguiremos

no ano 2016, focalizando na prossecução do objetivo de criaçâo de novos projetos

"orr"r",

contemplando uma esfera de ação mais alargada, capazes de responder a novos desafios que se apresentem inovadores

e

com interesse social. A nossa prioridade será sempre a problemática da deficiência, apostando também, na criação de
parcerias com outras entidades, procurando sernpre alcançar novos públicos que nos permitam crescer e contribuir,
ativamente, para o desenvolvimento social e a promoção do bem-estar.

II. Princípios da Acção - Missão, Visão e Valores da Criança Diferente

o

/

Associação de Amigos

VISAO

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

o

MISSÃO

Reabilitar, educar, integrar

e

proporcionar felicidade.

Áprovarto eu: Reuniàc de Ássem!.:lsia tler;ll
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VALORES
Dedicação ao utente;

Trabalhar com excelência;
Respeito pela ética;
Responsabilidade e legalidade;
Ter visão de futuro, criando e inovando.

III.

Objectivos Estratégicos

Num quadro de continuidade e no âmbito do delineado no Plano de Actividades do ano civil 2015, foram delineados os seguintes
objectivos estratégicos:

a)

Obietivosr

0biêctÍüos
Estratépicos

oE1

Procurar a excelência nos serviços prestados

oEz

Envolvência com a comunidade

oE3

Aumentar a sustentabilidade da Instituição

Âpr*vad* *ur

ReLrr:iàc

d* Ássern!.:]*i;r

Lie
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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

OEB

Envolver os Órgãos de Comunicação Social

Ohie

?

'/ í

oE4

b) Distribuição
oI

2OL6

de Obietivos:

+os

Indicadores

Meta

F.rêqüê:ntia

Mohitorizacâo

Dados de
Supor,tê

Actividade§

Admissão

oE1

Assegurar o sucesso dos serviços
prestados

% de rescisão de contratos (nq de rescisão de
contrato/na de contratos estabelecidos)

0o/o

Anual

Contratos

- Celebração de contratos;
- Renovação / Rescisão de

contratos;
Análise das causas da rescisão.

-

2. Plano de Desenvolvimento

Individual
- Levantamento de expectativas e

oE1

Assegurar o sucesso dos serviços
prestados individualmente

Grau de cumprimento dos PDI fne de objectivos
atingidos/nq total de objectivos definidos *100)

3. Planeamento e Acompanhamentos das Acüvidades Socioculturais e de Vida Diária
o81.,2, Assegurar o cumprimento do Plano
% de cumprimento do Plano Anual de
3.4,5. Anual de Actividades
Actividades da Instituicão fne de accões

hpt"*vad* *rx I{eLrnià* d* Ássemhl*ia il*rel

> 70o/o

Semestral

PDI

> B0o/o

Semestral

PAA

necessidades;
- Elaboração e assinatura dos PDI;
- Revisão e assinatura dos PDI;
- Reuniões com os
utentes /familiares.
- Solicitar sugestões para o PAA às
partes interessadas;

{)aguta 5
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6,7,8

planeados concretizados/no total de acções
planeadas *100)

4. Cuidados Pessoais e de Saúde
Assegurar a qualidade da prestação
0/o de cumprimento dos serviços de cuidados de
dos serviços de cuidados de higiene e
oE1
higiene e imagem e, na administração da
imagem e, na administração da
medicação
medicacão

- Elaborar e aprovar o PAA;
- Implementar as actividades
nrevistas no PAA.

< L0o/o

Semestral

PACP

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

5. Nutrição e Alimentação

oE1

Assegurar a qualidade do serviço de
refeição, através da contratualizaçáo
de serviço de catering, apenas para
os C.A.O.'s, a partir de setembro de

o/o

de cumprimento relacionado com o serviço

de refeições

< L0o/o

Semestral

Aquisiçâo dos produtos (LAR);
Elaborar as ementas [LAR);
Preparar as refeições ILARJ;
Servir as refeições (C.A.O.'s e LAR)

PACP

2015.
6. Gestão e Melhoria

- Reuniões formais e informais com
oE1

Assegurar a satisfação dos

utentes/familiares

. Avaliação global da satisfação das famílias
[inquérito com avaliação positiva/total de

os utentes e familiares;

> 80o/o

Anual

inquéritos respondidos)

Atendimentos/ - Registo formal de reclamações
(livro de reclamações);
reuniões
- Adesão dos utentes e familiares às
atividades realizadas.

- Reuniões formais e informais com
0E1

Assegurar a satisfação dos

colaboradores

Áírt nv;rirl

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

crr Reuniàc dr: Âssem!.:l*j* {icmI

os colaboradores;
> 80%

Anual

Atendimentos/ - Registo de ocorrências;
reuniões

Assiduidade;
- Participação voluntária nas
atividades da CD/AA.
-

Págína

(>

rie 6S

PLANO ANUAT DE ACTIVIDADES

Âprovado em Reuniãc de rtrssembl*ia Ueral

2016

Página ?

2-.-

der 6B

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES

ry.

2016

Planificação das Actividades

Reflêctir na prática os Valores assumidos, implicou envolver parceiros, utentes e familiares na avâliaçâo do trâbalho desenvolüdo no ano civil 2015 e
na programação do novo ano. Com recurso a procedimentos mâis rigorosos de medição e planeamento, elabommos o plano Anual de Actividâdes

da Criança Diferente

/

Ássociaçâo de Amigos. Parâ isso, a Direção e equipa técnica reuniram e pensaram, conjuntamente, nas aüvidâdes úais

inovadoras e ajustadas pala cada uma das suasvalências,

Tendo como referência os Obiêctivos Estratégicos definidos no presente documento (capÍtulo

III]

e as gandes linhas de orientação quê üorteiam ã

âctiüdade da Criança Diferente ,/ AÁsOCiaçâo de Ámlgos, consâgradas nos seus documentos normativos (Estâtutos, Regulamento Interno e Código
de Ética), organizaram-se as actiüdades da sêguinte forma:

Aprovado *ril Reuniait; de,4ssembleia Gerai
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a)

Actividades a desenvolver;

b)

Colaboração dos pais;

cJ

Formação dos colaboradores.

-+_

Envolvência com a comunidade

a)

Divulgar o trabalho desenvolvido pela CD/AA;

b)

Trabalhar em parceria com as diferentes juntas de freguesia, autarquias e outras entidades relevantes;

cJ Aumentar

,4

ASSOCTAçÃO nE AMTGOS

ru

2Ot6

Procurar a excelência nos serviços prestados

Z.

3.

DE ACTTVTDADES

o número de parceiros promovendo actividades conjuntas.

Aumentar a sustentabilidade da Instituição

aJ

Promover o empreendorismo da Instituição

b)

Captar novos Mecenas;

c)

Actualização da página d,e Facebookpara divulgação da Instituição e da temática da deficiência;

d)

Promoção de projetos na Quinta Pedagógica "sonhos Cultivados" estabelecendo parcerias, de forma a poder dinamizá-la num futuro próximo;

irr"cr'":i ic *r rt ilrri

n

!àn dr' Àrsem íIIr'i;t

r

i.- r'lr

J

e

todos os seus intervenientes;
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e)

Participar em formações/palestras, como meio de combate à discriminação e divulgâçâo do trabalho realizado na área da deficiência;

0

Realizar exposições

/

a-r

ffi
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vendas com habalhos realizados pelos nossos ,ovent assim como divulgâr na comunidade mais próxima os sewiços prestaalos e

produtos confecionados na Instituição [exemp]os: compotas, bolo, trabalhos manuâis elaborados pelos nossos utentes, etc),

4,

5.

6.

Promoção de actividades a desenvolver por todos os parceiros: autarquias, instituições, famílias e outras entidades relevantes

a)

Espectáculos;

b)

Feiras.

Praticar a responsabilidade social

a)

Dividir os recursos em excesso (recursos humanos

b)

Promover a partilha entre parceiros;

c)

Arranjar parceiros que se identifiquem com a CD/AA

d)

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

e recursos materiais);

e que queiram colaborar ativamente no crescimento/desenvolvimento da Instituição;

Promover a Qualidade de Vida

a)

Utentes:
Na Instituição:

o

ilirrrlr, ;,tlO t,: I I

Hr,u

rr

i.:r r

q1...

;\Ss*r

Desenvolver actividades extra-curriculares, nomeadamente: dança, teatro, ginástica, natação adaptada, hipoterapia;

rr

hlr:l.t üt,

t'"r

I
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o

o

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

o

Dinamizar semanas de praia.

o

Promover saídas ao exterior.

o

Trahalhar com a famÍlia o Plano de Desenvolvimento Individual desenvolvido na Instituição, solicitando a sua colaboração na

Na Família:

sua efectiva implementação;

o

Realizar reuniões periódicas com o utente e a família, a flm de avaliar resultados e proceder a eventuais alterações no plano
delineado.

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

Ajudarnas suas necessidades;

r

ProporcionarconvÍvios/passeios.

llprrrvado err: Reuniá* dc Âssemhl*ía t*:"al
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Da comunidade envolvente:

r

Dinamizar novos projetoE nomeadamente na Quinta Pedagógica'§onhos Cultivados".

r

Participar nos eventos organizados pela comunidade.

o

Divulgar o trabalho desenvolvido pela CD/AA.

Âprpvado enr &.euniãs

cÍe

Àssemhíeia Geral
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8.1 . C.AO. MILHEIROSC C.A.O. SÃO UNUEDE INFESI-A
Quadro dasActividades dos Dias Festivos e dos valores Humanos.
ohl*ndeii. çáo

Actividade

0hjffiiíos.
::.

!
JANEIRO:
"

I

Valor Humano'. PAZ

I

ntérvenientei,

*0ffi

l

Paiôer i a§

I

Rpoios

,

Mutãlia

ncut i r paz, cooperação e sol idariedade em todas

as

Brrr... Que

i:::

atividades, quer no CAe quer qn contexto

exterior.

!

frioú

Desenvolver regras básrcas deconvivência e
respeito.

Durantetodo o
mês

Equipa dos
CAO s e

üentes

Diretoras
Técnicas

Material
Não se aplica

existente na

CAOs

CD/AA

Equipa

Material

Resolver conflitos deforma não evasiva.

Tomar deci sões de forma pacífi ca e autónoma.

JANEIRO

Almoço de Reis
Dia 6

n

Manter vivas astradiçÕes.

n

Reconhecer o significado da quadra.

!

Equipa dos
Desenvol ver a cr i at ividade, i magi nação e dest reza

manual.

CAO s e Lftentes

Técnica dos

CAOs

Não se aplica

existente na
CD/AA

Realizar trabalhos alusivos à data comemorativa.

Á.pr*vmd*

sy

W,r*ttni

â*

*Je

Assen:h| *i a {xr

*l
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JANEIRO

Canto das

cA.o.svt
1

a

Janei ras

qui nzena

!

Manter vivas astradi$es.

!

Promover o mnvívio intergeracional.

DEA TIV

Equipa
Equipa do CAO

eüentes

DADES 2016

Escolm, CATI,

Jnta de

lnstrumentos

Freguesia de

musicais

Trécnica do

cAost\4t

SM.I

Promover momentos de confráernizaSo com os
mecenasdaCD/AA.

Dia

JANEIRO
CAO.MLH

I

Dia 1í

n

nter naci onal
do Obrigada

Equipa

lncentivar o respeito mútuo a partir deadividades
mmparti I hadas em grupo.

n

Equipa do CAO
e utentes

Técnicado

Material
Mecenas

existente na

CAOMLH

CD/AA

Equipa

Máerial

Promover a relação mecenas/CA.O.
Entender o riso como uma forma de comunicação
com osoutros.

Dia

JANEIRO
CA.O.S\rl

Dia 18

I

nternaciona[

u

do Riso

Fortâlecer

o

Equipado CAO

desenvolvimento

e crescimento

e [Jtentes

pessoal, a melhoria da auto-estima, confiança e

Técnica do

Nâo se aplica

cAogur

existente na
CD/AA

satisfaçáo pessoal.

Dia Escolar da

JANEIRO
CA.O. MLH

Dia 30

!

Reavivar o

!

Promover momentos de mnfraterniza$o, com

não-violência e

dapaz

epírito

de coopera@ e criatividade.

alunos de uma escola de 10 ciclo da freguesia,
ressaltando

a

importância

preocupação pelo outro.

Apr*v*dn sn ffieu*!á* deÂssm:hleia

Geral

do respeito e

pela

Jntade
Equipado CAO

eúentes

Equipa

Freguesia de

Material

Técnica do

Milheirós/

existente na

CAOMLH

Escola E.8.1

CD/AA

de Milheirós

RâEina

t4 d*#S
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Incentirrar o respeito mütuo a partir de actividades

Valor

FEVER§IRO

compartilhadas em grupo.

Hurnano:

Durante todo o

r

TO[,ERÂNCIA

mês

Desenvolver

nos utentes ôs valores

Equipa dos
de

f,,{,O's e Utentês

TOLERANCIA de convivênci4 e do respeito pelas

Diretoras
Técnicas

Material
Não se aplica

existente na

CA0's

CD/AA

Equipa

Material

diferenças.

Reconhecer o Carnaval como rnanifeshção

cultural.
Despertar no jovem o interesse em relação às
i'É Carnaval e

FEVEREIRO
a

folias carnavalescas, resgatando as tradições.

ninguémleva

mal"

Equipa dos

Conhecer a sua origem e as süas características.

Dia 9

CAO's e Utentes

Cantar e dançar marchas carnayalescas e outros

Télnica dos

Não se aplica

existente na

CA0's

cD/AA

Equipa

Material

ritmos.
Produzir trabalhos de artes como pintura,
desenho, recorte, colagem, máscaras e fantasias.

.
FEVER§IRO

§emana de

o

funcionamento de uma estação

de

rádio, entendendo este meio de comunicação como
uma plataforma de transmissão de informação, de

Dia daRádio

c.A.o. sMl

ideologias culturâis e de entretimento.

SaLZ

Á 1:rr:r,',r

Perceb-er

dri

r",l

lr Rerr

n l;:lr.t d

e Ass*r

n ! rl *

i*

tl

e

ral

Equipa do tA,O
e

Utentes

TécnÍca do
CAO

Não se aplica

existente na
CD/AA
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Valor Humano:

Incutir espirito de dinamismo e espirito positivo

CONFIANÇA

entre o grupo, de forma a desenvolver o sentimento

MARÇO

de CONFIANÇA mútua e cooperação, de forma

a

alcançarem os objetivos desejados.

Durante todo o

Equipa dos
CAO's e Utentes

mês

Diretoras
Técnicas

Material
Não se aplica

existente na

CAO's

cD/M

Equipa

Material

Homenagear as utentes do C.A.O., proporcionando-

Dia

MARçO

Dia

I

Ihes alguns cuidados de beleza e momentos de bem-

Internacional

C,A.O, SMI

estar, fazendo-as sentir especiais.

da Mulher

Equipa do CAO
e

Utentes

Técnica do

Não se aplica

existente na

CAO SMI

cDlAA

Equipa

Material

Valorização da figura paterna.
Estimular a expressão da linguagem oral.
MARÇO

Dia 18

Estimular o raciocínio

e a atenção.

Equipa dos

Dia do Pai

Desenvolver a criatividade dos jovens.
Relacionar-se com a figura paterna ou â ausência

CAO's e Utentes

Técnica dos
CAO's

Não se aplica

existente na

cD/AA

dela.

Áprov;ttl* ent Ruuniáo

cie ,Asselnl:Jeia

üerai
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2016

Promover o contacto com a Natureza e diferentes

animais na Quinta Pedagógica

"sonhos

Cultivados" (plantar uma árvoreJ.
MARÇO

DiaZt
"fardim

a

Dia Mundial da Árvore e da

Observar/ identificar/ reconhecer os animais

Floresta

os seus habitats.

e

Estimular o papel de cuidador.

PRIMAVERA

Respeitar a Natureza e o seu envolvente.

e

Equipa dos

CA0's e Utentes

Equipa
ViveÍro Sol

Árvore de

Poente

Fruta

Técnica dos
CAO's

Florir"
Identificar os benefícios que a agricultura nos
proporciona.
Promover a articulação entre C.A.O.'s
Fomentar o convívio entre os jovens dos C.A.O.'
Conhecer e compreender a história da Páscoa.
MARÇO

"Descobrindo a Páscoa"

Promover a boa ação e a solidariedade.

Dia24

Equipa dos

Técnica dos
CAO's e Utentes

Abordar os diferentes símbolos da Páscoa.

MARçO
Dia Mundial do Teatro
A

Equipa

o

Promover a arte do teatro junto dos utentes.

r

Entender o teatro como uma arte milenar, a qual

definir

funciona como meio de divulgação da cultura de

Material
Não se aplica

existente na

CAO's

CD/AA

Equipa

Material

Equipa dos

Técnica dos
CAO's e Utentes
CAO's

Não se aplica

existente na
CD/AA

diferentes povos e como forma de expressão.

Á1:i:uv;rd* aln tr1rrrni,1o et* Á:-setnhleja Geral
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a

Compreender
Valor Humano:

APRENDIZAGEM

como

2016

um

processô de mudança de comportamento, obtido

APRENDIZAGEM
AERIT

através da êxperiência construída

por

fatores

emocionais e relacionais.

Durantc todo o

Desenvç'lver

mês

â

tquipa dos

fiiotricidade

.

ha utilização

das

tAO's e Utentes

Mâterial

Diretoras
Trécnicas

existente na

Não se aplica

CD/AA

CÀO's

diferentes técnicas artísticas.

Prornover

o

v4lorizaçâo pela

respeito

diversidade cultural.

a atividade física corno um processo
contínuo e dinâmico, o qual exige movimento,
Entender

muita âfêtlvidade, estímulo à inteligência e
Dia Mundial da

ABRIL

Atividade Física
Dia 6

à

Professor de

socializàção,

Equipa do CAO

Prornover um estilo de vida ativo, assegurando

potenciãlidãdes

o

Utentes

Eclucaçao

Técnica do

existente na
TIISI Câ:

culee

CAO

saúde, disciplina e lazer,

Contribuir para

e

Material

Equipa

convidado

desenvolümento

do ser hurnano,

das

trazendo

melhorias na qualidade de vÍda.

Ápnivad*

eri,: RsuniâEr

dr

As:*^elnirleia Gerai
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r

Desenvolver comportamentos

de

2016

-?

vigilânci4

pruclência e cidadania.

ABRIL

Dia Mundial da

Dia27

Segurança Rodoviária

r

Incutir nos jovens regras e conselhos para que

se

desloquem em segurança na rua,

Material

Equipa

Equipa dos

I ecnlcâ oos

PSP

existente na

CAO's e Utentes

os seus

conhecimentos

sobre

cD/AA

CAO's

Realização de exercícios e jogos que põem à prova
segurança

rodoviária.
Conhecer e dominar o próprio corpo.

ABRIL

Dia Mundial da

Dia29

Dançâ

Promover o desenvolvimento cognitivo.

Equipa

Equipa dos
Estimular o relacionamento com o outro.

CAO's e Iltentes

I

ecnlca qos
CAO's

Professor de

Material

Zumba:

existente na

convidado

cD/M

Incorporar hábitos saudáveis através da dança.
Aumentar a auto-estima.
MAIO

Valor Humano:
AMOR

"Um lugar no
Coração"

Refletir sobre alguns fatores que condicionam
momentos de dedicação ao outro.
Distinção dos vários tipos de AMOR.
Desenvolver regras de convivência social.

CAO's e Iltentes

Técnicas
CAO's

Durante todo
mês

Material

Diretoras
Equipa dos
Não se aplica

existente na
CD/AA

'l/

PLANO ANUAL DE ACTIVI DADES 201 6

Dia da Mãe

MAIO

Dia2

!

ValorizaÉo da figura materna.

!

Estimular a expressão da linguagem oral.

!

Estimular o raciocínio e a atenção.
Equipa dos

!

Desenvolver a criatividade dosjovens.

!

Relacionar-se com a figura materna ou a ausência

CAO s e Lftentes

Equipa
Técnica dos

Material
Não se aplica

CAOs

existente na
CD/AA

dela.

!

Promover momentos de articulação/ partilha de
atividades mm o C.A.O. de São Mamede lnfesta.

MAIO

I

CA.O MLH

Dia 3

!

Incentivar à imagina@o eàcriatividade.

Dia

!

Ampliar o repertório cultural dos jovens.

nternaci onal

!

Reconhecer

*rr.t ffi**r"riâ*

ilustração como fios

da Liberdade

cond ut ores ao desenvol vi ment o

de lmprensa

aptidõese, ainda, de partitha de informa@.

!

Âpr*v*d*

a leitura e a

**&nsmrh!*rm (krxl

d

e

mmpet ênci as e

Equipa do CAO
MLH e l,Jtentes

Equipa

Equipa do

Material

Técnica do

cAosr\íte

existente na

CAOMLH

üentes

St\íl

CD/AA

Promover a articulaçâo entre CA.O.'s

Fáçi na 2ü de fiS
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Os

ldentificar os componentes que formam uma

sentimentos de uma:

famíl ia (conhecer os vários tipos de famÍl ia).

Felicidade

Oonscientizar os jovens sobre

MAIO

união e compreensão entre os familiares.

Meiguice

Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e

corporal,

Dia 13

a importância da

Amizade

lgualdade

auditiva

a

ea

coordenação motora,

a

percepção

visual do jovem.

Equipa
Equipa dos
CAO s e ljtentes

Tecnica dos
CAO's

Promover a relação família/ protetores/ CA.O.

Lealdade

Famíliase
Protetores

Material

dos utentes

existente na

do Lar

CD/AA

Residencial

lnigualável
Aconchego

fumpreender a simbologia e a importância de um
abraço: é um gesto de carinho, alivia o Sress, ajuda

MAIO

Dia do Abraço

na auto-estima, promove as relaçÕes interpessoais,

Dia 20

Aprovad*

etc...

es]'i

ffieuniáa deÂssmnhleia

kral

Equipa dos
CAO's e ljtentes

Equipa
Técnica dos

CAOs

Material
Não seaplica

exis{ente na
CD/AA

Fáçinm21 d*Ê6
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Valor Humano:
.IJNHO

V

DADES 20 1 6

lncentivar os jovens para a tomada de decisâo
desenvolver a afirm4ão das suas opiniôes.

DETERMTI\JAÇAO

tl Desenvolver o respeito pelas opiniôes dos outros,

Durante todo o
mes

I

Promover a auto-estima ê a auto-confiança.

Equipa dos

Diretoras
Trácnicas

CAO's e tJtentes

Material
Náo seaplica

existente na

CAOs

n
JJNHO

Famíliase

com a Natureza.

Dia lnternacional do

Dia17

Fomêntâr as rela$es interpessoais e o contacto

!
[
!

Piquenique

lncentivar à participa@o nas atividades de grupo.

CD/AA

Diretoras

Protetor*

Material

Técnicas

dos utentes

existente na

CAOs

do Lar

CD/AA

Equipa dos
CAO s e LJtentes

funhecer e aplicar as regras de cnnvivência.
Promover a relação família/ protdoresi CA.O.

Residencial

Resgatar e manter viva a cultura popular, pâra que
o jovern adquira mais conhecimentos e se orgulhe

JJNHO
"Sobe, sobe, balão sobe"

da cultura do seu país.

Dia 23

n

Aí: r*umd o

*rn ít*r;

*

i

** **

É,s*m:.: hl *i

* **r*l

Fomentar o convívio entre os jovens dos CA.O.'s

Equipados
CAO's e l.Íentes

Equipa
Técnica dos

Material

Nfo seaplica

existente na
CD/AA

CAO'S

{3:àçi*x7"?"

t}***

PLANO ANUAL DE ACTI

V DADES 2016

lncentivar o respeito mútuo a partir de atividade
JJLHO

Valor Humano:

Durante todo o

AMIZADE

mmpartilhadas em grupo.

nos utentes os valores

Desenvolver

de

convivência, de tolerância, de solidariedade e do

mês

respeit o pel as

(dia 29:

d

i

ferenças.

Equipados
CAO'seutentes

Técnicas

Material
Não seaplica

CAO s

Desenvolver relações de amizade, valorizando a

D.l. da

Diretoras

existente na
CD/AA

liberdade de escolha de vÍnculos socio-afetivos

AMTZADE)

como elernento de liberdade de consciência e de
associação.

! Oiar atividades diversas, de caráter lúdim_
recreativo, onde os jovens possam

JJLHO

DiaT

per mi

J.JLHO

Dia14

t

i

momentos

forma

de

laz:er,

Oonhecer uma fábrica de

E

Promover

a

Equipa dos
CAO s e lJtentes

ndo-l hes assi m confeci onar esta i guar i a.

!

Equipa
Técnica dos
CAO's

Fábrica de

Gromlate

Material
existente na
CD/AA

produ@ dechocolate"

tolerância

eo

respeito pdas

diferenças.

Dia Mundial

!

da Liberdade
CA.O. MLH

de
Pensamento

viver

descontraída,

Dia do C[rocolate

de

Desenvolver

a

capacidade

de decisáo e

de

fundamenta@.

!

Equipa do CAO
MLH e [Jtentes

Diretora
Técnica CAO

MLH

Refletir sobre alguns fáores que mndicionam o

Material
Não se aplica

existente na
CD/AA

verdadeiro espírito da amizade.

Âpr*vmdo

sn ffieu*iáo *eAsseffihíela fur*i

Ráçína?3 d*6S
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Possibilitar o convívio inter-geracioanal.
Dia Mundial

JULHO

C"A"O" SMI

dos Avós

Dia26

Diretora

Contribuir para a valorizaçã.o desta figura,

Equipa do CAO

fonte de carinho, sabedoria

SMI e Iltentes

Promover

AGOSTO

Valor Humano:

a

e

protecção.

solidariedade

Técnica CAO

Material
Não se aplica

existente na

SMI

CDIAA

Diretoras

Material

respeito pelas

diferenças.

SOIIDARIEDADE

Promover

Durante todo o

atitudes de solidariedade,

ações

contribuindo para

mês

exercício da cidadania

e

Equipa dos
I

inclusão social.

ecnlcas

CAO's e Utentes

Não se aplica

existente na

CD/M

CAO's

(dia 31:

ffiffi

D.M, dA

Solidariedade)
Promover

relacionamento,

a

criatividade

pensar criativo entre os jovens.

AGOSTO

Dia 19

o

Convidados:

Desenvolver
Dia Mundial da Fotografia

a

capacidade

de

decisão

e

fundamentação.
Promoção de competências visuais e espaciais.

Promover a articulação entre os C.A.O.'s

de

Equipa
Equipa dos
Técnica dos
CA0's e Utentes
CAO's

Material

Área da

fotografia

e

existente na

cD/AA

da

maquilhagem

Fomentar o convívio entre os lovens dos C.A.O.'

-:'r

, : Lt. r'trt 1!":t;c,t i,.;i,:.

-1.-c",,nl"l,,i:

i-..r '!
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SETEMBRO

Incutir valores como GRATIDÃO, solidariedade,

Valor Humanol

fraternidade, etc.

GRATIDÃO

Durante todo

Desenvolver

um conjunto de boas ações que

a

conscientização sobre as atitudes:

favoreçam

mês

respeito, afetividade

e

humildade.

Diretoras

Material

Equipa dos
Técnicas dos
CAO's e Utentes

Não se aplica

existente na

cD/M

CAO's

fdia 21;
D.M. da

Gratidão)

.
SETEMBRO

Nacional do Bombeiro

Profissional da Cruz
Dia 11

Vermelha

Aprender alguns gestos, acções

e,:rr

llt:*niãti

rlr,, Asse

lnJ.rlcia sl+r;l

Convidado:

cidadania.

Equipa

Bombeiros da

Material

Técnica dos

Cntz

existente na

CAO's

Vermelha da

cD/M

Equipa dos

Adquirir princípios básicos sobre a abordagem
uma vítima,
712).

ÁptrLrtlrftl

e atitudes de

o pedido de socorro

a

(chamada ao

CAO's e Utentes

Maia

Página 25 çie {i6
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2016

Celebrar o dia em que foi inaugurado o CAO de São
Mamede Infesta.

Estimulâr

Dia do CAO de
São Mamede

SETEMBRO
C.A.O. SMI

Dia14

a parficipação dos

responsáveis
Equipa

familiares no processo educativo.

Equipa do CAO

Estreitar as relações entre os vários elementos da

SMI e Utentes

Técnica do

Infesta,

Material
Não se aplica

existente na

CAO SMI

CD/AA

Equipa

Material

cD/M.

da CDIAA

Desenvolver

o espírito de

confraternização

fomentar o convívio.

r
SETEMBRO

o interesse pelo património

nacional,
Equipa dos

visitando o centro histórico da cidade do Porto.

Dia Mundial do Turismo

Dia27

Fomentar

Técnica dos

.

Desenvolver atividades de acordo com a temática.

a

Comemoração de efemérides Outono.

a

Desenvolver

a imaginação, da criatividade,

destreza manual e da descoberta.

Vindimas

existente na

CAO's

CD/AA

Equipa

Material

da

SETEMBRO
A

Não se aplica

CAO's e Utentes

Equipa dos

Colaborar na decoração do CAO.

definir
Transmitir conhecimentos próprios desta ativida-

Técnica dos
CAO's e Utentes

Não se aplica

existente na
CD/AA

CAO's

de, relativos à sua finalidade e técnicas utilizadas.
Pro m ove

Áprur'*do crn trit'rrniãt,' dr: Assernl:lcia llrral

r a v al orizaçáo da diversida de cultural.

l.flgÍÍ1à
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ValorHumano;

e

o

verdadeiro espírito da partilha,

EXPECTATTVA

OUTUBRO

Refletir sobre alguns fatores que condicionârn

Diretaras

o Promover momentos de confraternização,
ressaltando a importância do respeito e pela

Durante todo o
me§

2016

Material

Equipa dos
Técnicas dos
CÁO:s e Utentes

Não se aplica

existÊnte na

CD/AA

CAO's

preocupação pelo outro.

Reavjvar

o espírito de

interâeÇão

e cooperaçâo

entre os partifipântes através de actividades com
música,

Utilizar o som como elemento motivador da acção.

Melhorar a expressividade a partir de estímulos

Dia Mundial do ldoso e

sonoros.
OUTUERO

Prsmover o convívio intergêraciônâI.

Dia 1

Equipa dos

LAR de 3ê

Técnica dos
CAO's e Utentes

"O Hoie com o nosso

Sensibllizar parã

Amanhã".

Material

Equipa

Dia Mundial da Música

a troca'de

experiências

CAO's

idade

existente na
CD/AA

idosos.

Refletir sobre alguns fatores que condicionam
verdadeiro espirito da partilha.
Desenvolver regras de convivência social.

Al.rrrrv*dir ctii

Re

rrnráu cir: Asscrnil]cia

tltral
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o

§ensibilizar sobre

papel da saúdê mental na

saúde em geral.

Diretórâs

Prornover a participação social e a cidadania entre

pessoas saudáveis

Dia da Saúde Montal

OUTUBRO

pessoas que padecem de

algum probtrema de saúde

Carninhadá da §aúde

Diâ 10

e

Criar sanais de comunicação

Mental

Equipa dos

I ecnlcas

Câmara

CAO's e

Municipal da

Diretora do

Maia

CAO's, LAR e

diférentes

Utentes

Técnica do

estruturas.

Material
existente na
CD/AÁ

fumbo

LAR

Celebrar o dia

que foi inaugurado

o C^AO de

Milheirós.

Estimular

Dia do CAO de

C.A.O. MLH

Dia 13

daCRIANÇA

Estreitâr as relaçôes entre os vários elementos da

DITERENTEI

cD/AA.

ASSOCTAçÃO

Desenvolver

DEAMIGOS

A1lrt.rr,.r d u

*rti

li

t, rr n

participação dos responsáveis

familiares no processo educativo.

Milheirós,
OtrJTUBRO

a

làti cÍ r. Açsr,rn

!.rl

r ia

Equipa do CAO
h{tr H e

o

UtêntÊ§

Equipa
Técnica do
CAO

espírito de confraternizaçâo

MLH

Material
Não se aplica

existente na

cE/AA

flonrentar o convívio.

G

c ra

I
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2016

Dar a conhecer os treneficios de uma alimentação
saudável.

Urti*ülr,

OUTUBR.O

interesse

por uma

alimentação

sâudável,

"Alimentação §audável"

Material

Equipa
Equipa dos

Técnica dos

Conr-idado

CA0's e Utentes

Dia 16
I

Diferenciar grupos de alirnentos

a

IdentÍfiCar corÊs, temrrâ e os diferentes sabores

e

suas funções,

exist€nte nâ

CAOIs

CD/AA

Equipa

Material

dos alimentos
Realização de tiabalhos alusivos aü temâ,
Decoração das salâs,
OUTUBR.O

r

I{alloween

Desenvolver

a

capacidade

de decisão e

de

CÁ,Ols e

fundamentação.

Dia 30

Equipa dos

Prornoção de competências visuais e espaciais

Utentes

Técnica dos

Conüdado

existente üâ

CAO's

cD/ea

Equipa

Material

e,

igualmente, motoras.

r
OUTUBRO

portuguesa e pelas
c.A.o. MIH

Dia a

definir

Pr:omover o coilhecimento e o gosto pela cultura

Desfolhada

.

tradições,

Equipá do CAO

:

Proporcionar aos utentes vivências relativas

à

MtH

Técnica do
e Utentes

CAO [,íLH

Nâo se aplica

existente na

cD/AA

tradição local.

Ápruvado ern FleuniÃo cÍr Asseml'lleia Gera!
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r
NOVEMBRO

ValorHumano: BONDADE

mês

a

atenção

ao outro, o gesto

de

delicadeza e a manifestação de afecto,

o

Durante todo o

Promover

Promover

a tolerância e o respeito

pelas

Diretoras
Técnicas

diferenças.

(Dia 13)

Equipa dos
CAO's e Utentes

Material
Não se aplica

existente na

CAO's

cD/AA

Equipa

Material

Promover o espirito da partilha.

Desenvolver

a imaginação através da influência

que a arte do cinema exerce sobre as emoções.

NOVEMBRO

Dia do Cinema
Dia 4

Aumentar o repertório cultural dos jovens.

Equipa dos
CAO's e Utentes

Técnica dos

Não se aplica

existente na

CAO's

CD/AA

Motivar os utentes para a manutenção da tradição
desta época festiva.

Explorar o conteúdo da Lenda de

S.

Martinho.
Castanhas

NOVEMBRO

Dia 11

"Quentes e boas"
S.

Martinho

Promoção de competências visuais e espaciais.

Promoção de competências motoras.

Desenvolver espírito

de

Equipa dos
CAO's e Utentes

Equipa
Técnica dos
CAO's

Material

Não se aplica

existente na
CD/AA

confraternização

fomentar o convívio.

Ápruvadri em Í{euniàri

ctre

,{sseln}:}eix Grral
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Criar um ambiente descontraído, relaxado,
brincadeira, mas também com o intuito

de
de

sensibilizar os nossos jovens para o facto de que

todas as crianças/jovens têm direito a crescer

NOVEMBRO

Equipa dos

numa família.

Dia do Pijama no CAO

Dia 18

Proporcionar

um ambiente de felicidade

CAO's e Utentes
e

Equipa
Técnica dos

Material
Não se aplica

existente na

CAO's

CDIAA

Equipa

Material

integração que transforme um dia absolutamente

original

e único no

calendário das

nossas

atividades.

Entender

a

televisão como um dos meios

de

e mais completos
para a transmissão de informações e
comunicação mais dinâmicos

NOVEMBRO

Dia da Televisão

DiaZl

conhecimentos, pois une imagem e som num único

Equipa dos
CAO's e Utentes

Técnica dos

Não se aplica

existente na

CAO's

cDlAA

aparelho.

.

NOVEMBRO

2a

a leitura como fio

condutor

ao

Equipa dos

desenvolvimento de competências e aptidões.

Durante 1 dia,

definir, na

Reconhecer

"Feira do Livro Usado"

quinzena do

Refletir sobre alguns fatores que condicionam
verdadeiro espirito da partilha.

CAO's, Lar
o

Residencial
Utentes

mês.

Apn:vrd* *nr

r

1.1errniàsr ctt:

.{srtlr.rl:lt:ín {ler;:i

Diretoras
Técnicas dos

e

CAO's e Lar

Livros

Não se aplica

usados

Residencial

F;igiriir

'.!,'1

d'e {t{:
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Incutir yalores como a lmportância de estar em

ValorHumano:
DEZEMBRO

harmonia com o outro.

HARMONIA

r

Durante todo o

Desenvolver
favoreçam

mês

a

um coniunto de boas ações que
conscientizaçã,ot sohre

as âtitudes:

Equipa dos
CAO's e Utentes

respeitô, afetividade e humildade.

Promover

a

tolerância

respeito

Diretoras
Técnicas

Material
Não se aplica

existênte nâ

CAO's

cD/AA

§quipa

Material

pelas

diferenças.

Adquirir uma adequada

capacidade

de

diferenciação auditiva.

Melhorar a capacidadê de utilização dos recursos
do corpo.
DEZEMBRO

Dia 2

DÍa Internacional da
Pessoa com Defiriêncla

Adquirir cpnsciência das possihílidades que o
corpo tem para produzir sons, auxiliado pelo
movimento.

Equipa dos
CAO's e Utentes

Técnica dos

CA0's

Não se aplica

existente na
CD/AÁ

Ser capaz de produzir sons por intermédio do

movimento corporal

e ter

consciência dos

mesmos.

Realizar aüvidades de exploraçâo do corpo, davaz
do espaço, dos objetos.

Apnrvi:do ern Rcunião citi .4,,;scr*hleia üeraj
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Á caracterização, o planeamento, a interveDção e a avaliação de jovens com necessidades

especiais, é um processo complexo, que exige uma

informação diversificada e coerente e uma participação multidisciplinar.

8,2. Psicologia
As sessões de Psicologi4 quer sejam individuais, quer em pequeno ou grande grupo, definem estratégias que promovem o crescimento interno, a

autonomia e a independência pessoal. É dedicada uma atenção especial ao desenvolvimento de condutas e competências que fomentem a adaptação
às normas sociais e, consequentemente, à integração social.

A promoção da saúde mental, a interveúção face a perturbações psicológicas que coexistam e o apoio na conshução da identidade pessoal, são os
objetivos pdmordiais a ser trabalhados.

Y

ÁvaliaçõesPsicológicâs:
Obietivo geral:
- Avaliação psicológica aos candidatos paaa

hpr*va,J*
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- Emissão do parecei clínico de admissão/não admissão

decorente de uma aDálise relacional em contexto real de sessão - Avaliação

Diagnóstica de Competênciâs.

Obiêtivos espêcíficos:
- Avaliação das seguintes áreas:

'
'
r

Área Psicomotora (Movimentos e Coordenações Gemis, Esquema Corporal, Coordenação crafo-Manual].

'

Outras Áreas Cognitivas (Memória Visual, Memória Verbal e Numérica Repetitiv4 Memória Verbal e Numérica Significativa,

Área Percetíveis (Perceção Visual, Perceção Auditiv4 Perceção Espacial Geral, Perceção Espaciat Gráficâ, Perceção Temporal)-

Áreas Verbais (Compreensão Verbal, RaciocÍnio Verbal, Leiturâ, Ortofonia e Logopediã, FluênciaVerbal, Escrita).

Cálculo, Raciocínio Abstratol

.

ÁreasAfetivo-sociais(Emocional-Afetiva,Social).

Ápós a avaliação psicológica, é elaborado um plano de intervenção,

Y

te

do como principais áreas a ser trabalhadas:

Árêas Percetíveis:

As áreas percetivas como a úsão [coordeDação üso-motora, posição no espaço, relação espacial constância de percepção e figum-fundo], bem como
a audição e as suas

habilidades (atenção, localização e discriminação) formam e estruturam a base da formalização das competências básicas de

conceitos essenciais para o dia-a-dÍa.
Sendo assinl as capacidades de perceção visual e auditiva, perrnitem captação dos estímulos ambientais e sua decodificação, e a linguagem vai-se

estruturando à medidâ que esses fatores (visão e audição) se desenvolvem, juntamentê com a matruração neurológicâ e as habilÍdâdes psicomotoras,

1tpíot âdo ent V\í:*-r\i'á{: d* Assr:mhleta ü*ra1
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Perceção Visual:

iM

Obietivo geral:
- Interpretar corretamente os estímulos visuais.

Ohietivos específicos:
- Identificar semelhanças e diferenças nos pares de objetos e desenhos;
- Perceber o que falta nas figuras incompletas;
- Discriminar e classificar objetos pela sua forma...

+

Perceção Auditiva:

Obietivo seral:
- Interpretar adequadamente os estímulos auditivos.

Obietivos específicost
- Localizar o lugar de onde procede o som;
- Reproduzir canções;
- Descriminar fonemas...;

+

Perceção Espacial Geralr

Obletivo geÍâl:
-

Interprêtar adequadamente as diyersas posições dos objêtos Ío espâço.

Obiêtivos específicos:
-

Adquirir/desenvolver concêitos básicos espaciais: direita-esquerdâ, igual-diferente,

-

Adquirir/desenvolver

...

Tudo em relação a si Íresmo, aos demais, aos obietos;

a pelceção dê formas geométricas,

;tprovai-lo em Rruniáo de Âss*rnhleia üelal
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Perceção Espacial Gráfica:

Obietivo geral:
- Interpretar adequadamente os estímulos do espaço gráfico.

Obietivos específicos:
- Associar figuras simétricas;
- Associar diferencialmente as letras e numerais disléxicos;

- Discriminar figura de fundo em desenhos.

+

Perceção Temporal:

Obietivo geral:
- Interpretar a realidade da passagem do tempo através da discriminação dos conceitos temporais.
Obi

etivos específicos:

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

Adquirir conhecimento do relógio.

Y Área Psicomotora:
A educação psicomotora é uma acção pedagógica e psicológica, utilizando meios da educação física, com o objetivo de normalizar ou melhorar o

comportamento do jovem. Desta forma, pretende-se desenvolver:

o
o
o

A consciência do próprio corpo,
O

domínio do equilíbrio,

O

controlo e a eficácia das diversas coordenações globais e parciais,

i\g:rr:vad* *r:: f{euni*u
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o
o
o

O controlo da inibição

voluntária e da respiração,

Aorganização do esquema corporal e a orientação no espaço,
Uma estruturação espaço-temporal correta.

+ Movimentos

e Coordenações Gerais:

Obietivo geral:
- Dominar as diversas etapas da aquisição total da marcha, da forma mais correta possível.

Obietivos específicos:
- Aquisição dos automatismos de independência motora;
- Aquisição das diversas etapas da marcha;

- Controlo da postura, agilidade e equilíbrio.

+ Esquema Corporal:
Obietivo geral:
- Perceber e utilizar o próprio corpo.

Obietivos específicos:
- Expressar corporalmente diferentes estados de ânimos e grupos de ações mais complexas;
- Aplicação dos conceitos básicos espaciais e de lateralidade no

+

próprio corpo;

Coordenação Grafo-Manual (pré-escrita):

Obietivo seral:
- Reproduzir corretamente formas gráficas pré-escritas.

,\[lrr,v'rrln r:::r Rt,urri;* rlr rlssr'rrrhlr:l.r G,'1";l
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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.

V

Áreas Verbais:

+

Compreensão Verbal:

Objetivo geral:
- Assimilar a linguagem e

utilizá-la de forma compreensível.

Obietivos específicos:
- Desenvolver aspetos compreensivos da linguagem [compreensão verbal);
- Explicar o significado de frases;
- Resumir o significado de uma explicação ou texto.

+

Raciocínio Verbal:
Obietivo geral:
- Identificar relações e ideias na linguagem e expressá-las no uso da mesma.

Obietivos específicos:
- Desenvolver aspetos do raciocínio e criativos da linguagem;
- Identificar ideias e relações verbais, analogias entre palavras.

Áll;
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+ Leitura:
Obietivo seral:
- Ler corretamente de forma mecânica e compreensiva.

Obietivos específicos:
- Discriminar os sinais gráficos que representam os fonemas: letras, silabas, palavras, frases, textos.
- Leitura mecânica e compreensiva.

+ Ortofonia e Logopedia:
Obietivo geral:
- Expressar-se verbalmente de forma correta, articulação, ritmo, voz.

Obietivos específicos:
- Desenvolver a expressão articulatória e fónica correta;
- Corrigir a respiração;
-

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

+ Fluência Vertralr
Obietivo geral:
- Usar fluentemente a linguagem.

Obietivos específicos:
- Formar frases com palavras dadas;
- Inventar frases;

Âpr*vrtdt *lll R*urriiiri rÍ, Âsscrrrhlci.r {lr';'"ri

Página

.Í* de

6E

PLAN0 ANUAr DE ACTTVTDADES

^r2â

- Contar histórias.

+ Escrita:
Obietivo geral:
- 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.

V Outras Áreas Cognitivas:

+

Memória Visual:
Obietivo geral:
- Reter e evocar estímulos visuais.

Obietivos esuecíficos:
- Reter e evocar lugares fmemória situaciona!, objetos e desenhos.

+

Memória Verbal e Numérica Repetitiva:
Obietivo seral:
- Reter e evocar estímulos verbais e numéricos repetitivos.

Obietivos específicos:
- Reter e evocar estímulos não visuais, especialmente auditivos, mas referentes ao domínio verbal (palavras e números);

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

;\prr:vadc en: Reunia* d* Âssembleia üeral
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Memória Verbal e Numérica Significativa:
Obietivo geral:
- Reter e evocar estímulos verbais e numéricos cheios de significação.

Obietivos específicos:
- Dizer as coisas que faz durante o dia;
- Elaborar recados;
- Repetir frases;

- Relatar contos com as próprias palavras.

+

Cálculo:

Objetivo geral:
- Resolver operações aritméticas simples e usá-las de forma compreensiva.

Obietivos esnecíficos:
- Somar mediante objetos, desenhos e signos;
- Subtrair mediante objetos, desenhos e signos.

+

Raciocínio Abstrato:
Obietivo seral:
- Captar relações e ideias através de objetos, figuras e numerais.

Ohietivos esoecíficos:
- Solucionar quebra-cabeças simples e outras construções;

rtprovado en: Reuniáo cl* Âss*urbleia G*r'al
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- 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 geral:
- Controlar os impulsos emocionais.

Obietivos específicos:
- 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.

+

Social:

Obietivo geral:
- Integrar-se e participar ativamente no grupo social.

Obieüvos específicos:
- Integrar-se com outros jovens;

;\provada en: ReunÍão
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- 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 objetivos gerais acima citados:

Ioga com Histórias:

os contos de fâda e as histórias têm â função de fazer com que o seu púbüco-aivo manifeste os seus alesejos, os anseios, as angústias e até mesmo as

frustrações.

Quando alguém se coloca na pele de uma personagem comjosa, ou de um dragão que luta e vence o inimigo. sênte esse poder de conseguir vencer,
mesmo que de manêiralúdica!
Com um conteúdo muito rico, os contos de fada contêm a fórmula mágica capaz de envolver â atenção alos iovens, despertando-lhes sentimentos ê

valores intuitivos que clamam por um dêsênvolvimento justo, üio pleno quanto possavir

Âilrr:varir: cmr $tcurríào rie Âss*rrih3*ia
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Desta forma, surgiu a necessidade de desenvolver uma dinâmica de grupo em que o objetívo prtmorilial será o de investigar o desenvolvimento

subietivo e a produção de significados para os nossos utentes, portadores de deficiência mental a partir de Contos de Fâdas

/

FábulaE repletos de

valores morais, de acordo com o valor humano mensal.
Pârtiu-se da hipótese de que os Contos de Fadas auxiliam na resolução dos conflitos internos e os simbolismos presentes nos aliversos elementos dos
Contos auxiliam na resolução desses mesmos conflitos.

Durante esta dinâmica de gruPo, os utentes aprendem a conhecer-se mais através dessas historinhas que eles encenam naquele momento. E vamos
praticando as posturas corporais iuntamente com a naffação da história.
Áo escutar a história nârradô e ao mesmo têmpo copiar os sons e movimentos criados pela nar.rÍadora do conto, e ao escutar uma música
relaxante, os utentes desenvolvem a auto-estima, fazem mais conexões e sinapses cerebrais e ampliam a sua capacidade de lidar melhor
com os difereútes tipos de emoções que todos nós enfi:entamos no nosso quotidiano.
Este exercício de relaxamento, intercalado com a narração do conto, terá como objetivos alongar os músculos, respirar coftetamente e meditâr. Os
contos citados durante estas dinâmicas, possibilitam levar os utentes, através de símbolos e do imaginário, ao mundo real.

t'a;;int 44

'1,'{,S

<( i Ââ90n-

ffi
Y

PTANO ANUAT DE ACTIVIDADES 2OL6

Sessões de educação para a sexualidade:

A educação sexual é o processo através do qual se obtém informação e se formam atitudes e crençâs acerca da sexualidade e comportamento seÍual.
É

um conceito abrangente na medida em que inclui a identidade sexual, o corpo, as expressões da sexualidade, os afetos, a reprodução e a promoção

da saúde sexual e reprodutiva.

A sexualidade é uma condiçâo inerente ao ser humano, logo negligenciar esta dimensão seria dificultâr o desenvolümento dos utentes enquanto
pessoat pois a sua integração nunca seria completa deüdo à carêDcia de competências no domínio afetivo-sexual. Daía importância da realização de
sessôes de educação para a sexualidade.

Obietivos gerâis:

.
.
.
.

Contribuir para o aumento de conhecimentos sobre
Contribuir para o desenvolümento pessoal

a temáticã,

promovendo a pârticipação ativa de todos os êlementos do grupo;

e social dos jovens;

Contxibut para uma aceitação positiva da sexualidade em todas

as dimensões, enquanto condição

inerente ao ser humano;

Elucidar os jovens para o facto de que a sexualidade envolve muito mais do que apenas a função gênital e reprodutora, é igualmente uma
troca de afetos e sentimentos.

.
.

Promover a clarificação de mitos e crenças infundadas, através do aumento de conhecimentos sobre

a

temática

Conüibut para a valorização do estabelecimento de vínculos afetivos estáveiq como o amor, a ternur4 a comunicação interpessoal,
respeito, a expressão de sentimentos

hpr*vati* enl í1âuniáü rle Asrctrlbtreia Gerai

e emoções e â

realização pessoal.
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B.3. Terapia Ocupacional
Á Terapia Ocupacional promove a capacidade de indivídr.ros, grupos, organizações e da própria coúunidade, de escolher, organizar e desempenhar,
de forma

satisfató

a, ocupações que estes considerem

significati

s.

Obiêtivos Gerãis:
Promover o aumênto/manuteÍÉo das Atividades de Vida Diária (ÁVD's);

o
o
o

Vestir e despir roupa de modo sequenciâl;

Apêrtar

e

aiustarroupa

e calçado

(apertar cordôes, abotoâr camisolaq fechar fechos);

Higiene pessoal sem ajuda de 3ê pessoa 0avar a car4 as mãos e os dentes, pentear o cabelo e usar â sanita, cumprindo todos os
passos)

Promover o aumento/manuteÍção das Atiüdades dê Vida Diária Instrutrrentais (AVDI'S);

o
o
o

Mobilidade na comunidade, andar na rua e seguir as regras do trânsito;
Gestão financeira, saber o valor de cada moeda e nota, saber realizartrocos;

Cuidar de ouhos [animais]

Promovero aumento da paúicipação sociât

o
o

Socialização, espírito de êquipa;
Competências sociais adequadas às situações

Prcmovêr o auríe[to das funções mentais específicas

o
Âqlrrnl

Idiciar manter

e

e

globais;

terminar uma tarefa, ateüção/concenhação;

*rt* cr:'t R*u nião ci,: Àss,'rrrhlci,t {lera!
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o
o

&'

Reminiscência;
Sequenciação;

0rientação espácio-temporal;

Promover o aumento das funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento;

o
o
o
o
o
o
o
o

Mobilidadearticular;
Alinhamentopostural;
Tonicidade;
Resistência;
Rectificação postural;

Movimentosvoluntários;
Marcha;

Motricidade fina e grosseira;

Promover o aumento/manutenção das funções sensoriais;

o
o

Função vestibular: Segurança em movimentos contra a gravidade;

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, estrutura o seu trabalho em três linhas de acção:

Âpr*varlo ell: R*uniát: ri* ;tssernhtreia **r.al
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Acompanhamento direto aos utentes, diagnosticando as suas carências e plocurando respostas inovaaloÉs e que, veraladeiramente,
respondaÍr às reais necêssidades.
Âtendimento/acompanhamento às famílias dos utê[tes, com o objetivo de procurar, conjuntamente, soluções pala os pÍoblemas que
vão
surgindo no seio fâmiliar,
Estabelecimento de parcedãs institucionais e criação dê uma rede social mais vasta de forma a integrar positivamênte os cidadãos
portadores de dêficiência e a descoDstrruir os preconçeitos e pré-conceitos comuns na sociedaale ciüI.

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

.
.
.

Diagnóstico psicossocial dos utentes,

'

Acompanhamento do quotidiaro dos utentes institucionalizados em Lar Reside[cial (cuidados de higiene

Divulgação do trabalho desenvolvido pela CD/AA no extêrior.
Planificação e participação de actiüdades lúdicas e de inclusão social.

e imagen!

alimêntação,

acompanhamento médico, ..J.

.
.

Avaliação em conjunto com Psicologia para os candidatos a integrar no CAO ou no Lar.
AtendÍmento às famÍlias dos utentes ern CAO sempre que soücitâdo.

K§§ucadora Social
o

Âpr*vad* erl: RÊuni;is ri*;{ss*mbleia üe:,al
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8.6. Monitores

r

Atividades de desenvolvimento pessoal e social:
"Hora do Conto"

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

Obietivos específicos:
- 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.

o

Atividades de vida diária "AVD's":

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

Obietivos esoecíficos:
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- Promovêr competências de higiene pessoal e cuidados com a sua imagem (pentearem-sq lavar as mãos, lavar os dentes];
- Desenvolver competências espedficas de vestuário

o

(vesür/despir adequadamente várias peças de roupaJ.

Atividades de estimulação cognitiva:

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

Obietivos específicos:
- Desenvolver a capacidade de atenção, foco nas tarefas, memória.

o

Atividades de competências sociais:

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

Obietivos específicos:
- Aumentar a autonomia na execução de comportamentos sociais;

- Promover e aumentar comportamentos socialmente aceites;
-

Aumentar comportamentos de cortesia;

;tpra:v;rd* enr &.eunías d* rtss*rnbleia Geral
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- Aumentar a utilização de linguagem expressiva.

o

Atividades de educação para a sexualidade:

Obietivos gerais:
- Desenvolver competências no domínio afetivo/sexual, contribuindo para a compreensão e aceitação da sua sexualidade.

Obietivos específicos:
-

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.

o

Atividadeslúdico-terapêuticas:

Obietivos gerais:
- Desenvolver a imaginaçáo, a criatividade e a motricidade grossa.

Obietivos esuecíficos:

Âgl*:l,ado *lu {t*ur"lião de Âss*mhleia G*ral
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- 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.

.

Expressão Musical

Obietivos gerais:
- Capacidade de apreciar e discriminar o som e a música de forma crítica;
- Capacidade de dominar a canção com sentido de pulsação e controle rítmico;
- Capacidade para experimentar e dominar progressivamente as possibilidades do corpo e davoz, através de actividades lúdicas;
- Capacidade para participar em projectos pessoais ou de grupo;
- Desenvolvimento da musicalidade.

Obietivos específicos:
- Cantar e acompanhar, com instrumentos de percussão canções;
- Participação em coreografias elementares, inventando e reproduzindo gestos, movimentos e passos;
-

Acompanhar canções com gestos e percussão corporal;

- Distinção da audição de sons do meio, da natureza e do corpo;
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- Entoar melodias, rimas e lengalengas;
-

Aquisição da capacidade rítmica: pulsação;

- Distinção de sons fracos e de sons fortes.

o

Atividades de inclusão:

Obietivos gerais:
- Participar em eventos desenvolvidos pela comunidade em geral e pela instituição.

Obietivos específicos:
- Estabelecer contato com a comunidade envolvente.

r

Atividades da Quinta Pedagógica "Sonhos Cultivados":

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

Obietivos específicos:
-

Alimentar

e

cuidar da limpeza dos animais e das suas boxes;

- Semear, plantar e regar diversas hortícolas e plantas;

;\prnvirrlc rnr fi.euni;io 4e As,s*rnhieia fi*ral
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Esquema Semanal: (engloba

as

Atividade Lúdico-Terapêutica e o Desenvolvimento de Competências Sociais) - TARDE

C.A.O. MILHEIRÓS

2e

14h30

15h30

feira

3a

feira

4a

feira

5a

feira

Atividade Lúdico-

Atividade Lúdico-

Atividade Lúdico-

Desenvolvimento de

terapêutica/

terapêutica/

terapêutica/

Competências Sociais:

Caminhada

Caminhada

Caminhada

tidl

+ Café

6a

feira

Tertúlia Diferente:
Onde cada opinião é

transparente

Visualização de um filme

15h30

Karaoke=

Expressão Dramáüca

didático
Dança

Sessão de relaxamento

Rádio Criança Diferente

16h30

Ag:r^trvaelo

fdas 16h10 às 16h30)

*w trl*uniá*

cl* Ánsemhlei;l üeral

(exploração da Virtude

Humana do mêsJ,
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C.A.O. SAO MAMEDE INFESTA

2z

feira

3a

Expressão Plástica;

14h30

feira

4a

feira

feira

Expressão Dramática

15h30

,4 i: r'r: r,;r tl

Karaoke:

un

Íáo

tl t:

didático

Educação Musical

Humana do mês).

Caminhada

Caminhada

r: r: rur tle

terapêutica/

Visualização de um filme

[exploração da Virtude

Atividade Lúdico-

terapêutica/
16h30

"Nós na Comunidade"

"Nós na Comunidade"

Atividade Lúdico-

feira

Competências Sociais:

"Decorar para encantar"
15h30

6a

Desenvolvimento de

Desenvolvimento de
Competências Sociais:

5a
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2oL6

- LAR RESIDENCIAL
Interveiliêntê§

Açtiv,idad*

Câlêndâriza+âo

Dlnamizado,r

Pardefia

{§}

,Apoios

'

"''''

/

Material

"Concerto de Reis"

faneiro

Deslocação

a um concerto de

Reis,

realizado numa das funtas de Freguesia,
do Concelho da Maia.

" Gosto de

Fevereiro

Diat4

Equipa Técnica
Residentes

e

Diretora
Técnica LAR

Não se aplica

Transporte

Mecenas

Não se Aplica

Diretora

ti!"

Lanche convívio, no Lar Residencial para
os protetores dos residentes nesta
valência.

Equipa Técnica, Protetores
e Residentes

Técnica LAR
+ Equipa do

Lar
Residencial

"Celebração da Páscoa"

Março

+
+
+

Decoração da Casa.
Realização de lembranças para
venda

Material necessário
Equipa Técnica e
Residentes

Ajudantes de
LAR

Mecenas

para realização das
decorações e
lembranças.

Almoço de Páscoa e Receção ao
Compasso.

Abril
Domingo

" Um domingo

Ida ao cinema e almoço no Macdonald's

Maiahopping

Diretora

diferente"
Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Técnica e
Equipa
Técnica do
LAR

Não se aplica

Transporte

A

PLANO ANUAT DE

Maio
fSábado)

ACTIVIDADES',UA

Diretora

"Sabor a Primavera"
Piquenique na Quinta Pedagógica, com
jogos tradicionais

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Técnica CAO
+ Equipa Do

fumbo

Lar

Material existente no
Lar para realização
dos jogos tradicionais

Residencial
Mecenas:

"Festa é Festa!"

funho

DialT

fulho
Dia2A

fumbo

Jantar de celebração dos Santos
Populares.

+
+
+

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Decoração da Casa.
Sardinhada.

Diretora

Talho Central

Técnica e
Equipa do
LAR

de Nogueira

Material existente no
Lar Residencial

Baile Popular.

"fantar dos amigos"
|antar no restaurante para comemoração

Equipa Técnica do Lar
Residentes

e

Diretora
Técnica

Mecenas

Não se aplica

Mecenas

Transporte

do dia dos Amigos

Diretora
Técnica LAR

"Vivam as férias"
Agosto

Atividade conjunta com o CAO de
Milheirós - Mês de atividades de lazer
praia.

Â;:rrrv;:tiu cnt Reurríáo rI* Àsst:llrhlci,l ficral

+ Diretora

Residentes
e

Técnica do
CAO de

Milheirós
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Diretora

Setembro
Dia 1

"Pelos Caminhos de Portugal"
Passeio anual do Lar Residencial, a definir
o local.

Equipa Técnica do Lar
Residentes

e

Técnica LAR
+ Equipa
Técnica do

Lar

Atividade paga
com as vendas
realizadas pelo
LAR

Transporte

Residencial

Câmara

Diretora
2e Caminhada da Saúde Mental

Equipa Lar e CAO

Técnica LAR e
CAO

Municipal da
Maia +
Fundação
Fernanda

Transporte + material
a definir para o Kit de
participação

Ribeiro

Outubro
" Rir é o melhor remédio" - Deslocação
a um espetáculo de Teatro - Teatro

Equipa do Lar Residencial

Cómico da Maia

Diretora
Técnica do

Mecenas

Transporte

Lar
Residencial

Novembro
Dia 11

" S. Martinho no Lar"

|antar regional com Magusto.

;\1rrrrv;tdc enr lteumi;ir út: Anst:wtfit:ia fiel'an

Equipa Técnica do Lar
Residentes

e

Diretora

fumbo e
Ajudantes do

Técnica LAR

LAR

Material existente no
Lar Residencial

Í"lil8!
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Junta de

"Doce Natal"

+
+

Dezemhro

Freguesia de

Decoração da Casa.
Participação em atividades
desenvolvidas pela Junta de

Equipa Técnica do Lar
Residentes

e

Milheirós

Diretora
Técnica e
Equipa do Lar

Iumbo
Câmara

Freguesia.

+

ZOrcr@,

Municipal da

Almoço de Natal.

Material existente no
Lar Residencial
[decoração a cargo
das ajudantes do Lar
utentes)

e

Maia

Ohiectivos EspeciÍicos das Actiüdades apresentâdâs no quadro adterior: Actiüdades Festivas/Lúdicas
Todâs as actividades propostas, no quadro apresentado, procuram

cuúprir um conjunto de objectivos

especÍficos que

de vam, directamente,

da

missão da CD/AA: REABILITAR, EDUCAR, INTEGMR E PROPORCIONAR FELICIDADE. Assim, e uma vez que, se pretende sempre minimizar o
impacto Institucional, criando um ambiente acolhedor e próximo do familiar, as Actividade Festivas e Lúdicas pautam-se por 4 objectivos específicos
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
Srupo;

.

Aprender a distinguir papéis e contextos, afavés de interacções sociais distintas. CadaActiüdade é fundamental para o conhecimento do

outro

.

e do

mundo

e,

importante para perceber o nosso posicionamento na sociedade - Ser Cidadão.

Participar em experiências, que ajudem ao seu crescimento/ desenvolümento pessoal e social, bem como, à sua consciencialização face a
uma sociedade heterogénea e global, onde todos têm lugar. Este objectivo cumpre duas premissas muito importantes do trabalho social:
Trabalhar a integração dos "diferentes" e estimular a aceitação plena dessas diferenças, por parte da sociedade civil;

.

Proporcionar felicidade, partilhando momentos devida únÍcos e significativos;

PTANO ANUAT DE ACTIVIDADES
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Obiectivos Específicos

Hilffi

Rr§ponsávêi

§êtnflnâ
2e Feira

"A falar é que nos entendemos"

- Treino de competências sociais;

Dia para relembrar regras: de cortesia, sociais,

- Melhoria da qualidade das interacções;

de emergência, de convivência, treino de

17:30h /19:OOh - Actividade de

Directora

estimulação cognitiva;

Técnica +

Ajudantes de
- Desenvolvimento do vocabulário:

Lar

memória [através da promoção de diálogo
- Treino da narrativa, descrição e

sobre o fim de semana), etc.

memorização;
3a

Feira

- Promoção de hábitos de higiene diária;

"EspeIho meu"

Aumento da funcionalidade na execução

Dia reservado para o cuidado da imagem

-

higiene diária.

das tarefas de higiene;
- Perceber a importância da imagem, na

173Oh/L9tLSh-

Ajudantes de
Lar

Escolha de roupas, realização de barbas
e depilações, tratamento de mãos e pés,

massagens, hidratação, etc.

relação consigo mesmo e com os outros.

,'trtr:t

iri l'tiiu r'r ti lil'u rtíiirr tí r' rtlsr,;rt

bÍ t:i. r

í,i'

t'.i

n

l) ru

i

rr -r

At\ ,1,, í'{,
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4a Feira

"Lar doce Lar"
Dia reservado para a arrumação e

embelezamento do Lar Residencial

DE

ACrrvrDADEs 20,.6

- Estimular o sentimento de pertença e o de

17 :3Oh / 19:45h

responsabilidade [pelo espaço comum a

decoração e organização dos diferentes

todos

- Lar);

- arrumação,

P

Ajudantes de
Lar +

espaços do Lar;

Residentes

- Melhoria da motricidade fina através da

realizaçáo de trabalhos manuais e tarefas
domésticas;
- Desenvolvimento de competências

relacionais através do trabalho de equipa.
5a

"Cuidar do que é meu"

Feira

- Esta atividade promove hábitos de

L7:3Oh/t9l.15h - Arrumação de

Ajudantes de

organização e responsabilizaçáo. O Facto de

roupeiros e tratamento da roupa,

Lar +

cuidarem dos seus pertences ajuda os

calçado e acessórios dos residentes.

Residentes

utentes a perceberem a importância de

cuidar e preservar os seus bens. Esta
atividade é sempre realizada em
colaboração com as Ajudantes de Lar.
6a Feira

" É Sexta-feira!"
Dia livre

- Promover a descompressão de uma

L7t30h/t9=45h - atividades de lazer

semana de trabalho, relaxando e

descanso, escolhidas por cada residente.

descansando. Neste dia, cada Residente
opta por fazer a atividade que mais gosta:

21h/22:l5h - Ida

e

Ajudantes de
Lar

ao café e caminhada,

sempre que o tempo permitir.

Ouvir música, ver televisão, jogar cartas,
descansar no ser quarto, etc.
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O

sábado deve contemplar actividades

Através da partilha das rotinas

domésticas encontrar pontos comuns entre

com a ajudante do Lar e colabora

descanso, diversão, relaxamento, etc.

o contexto institucional e o contexto

também na limpeza do seu quarto

familiar;

arrumação da sua roupa.

grupo da Quinta fPaula + André) se desloca,

- Criar momentos facilitadores do

lzh/13h -

com uma das Ajudantes em escala, para

sentimento de grupo, de pertença e de

alimentar os animais. Os restantes utentes

família.

ficam no Lar, com a outra ajudante a realizar as
tarefas de limpeza e arrumação.

- Experienciar rotinas necessárias ao

funcionamento do Lar, e à vivência

zoL6

L0ln/1-zh - cada utente faz a sua cama

diversas: Arrumação e limpeza, passeios, lazer,

NOTA: durante o Outono e o Inverno, apenas o

Sábado

-

DE ACTT,TDADES

á

Ajudantes de

Lar
e

na

Televisão

l4:30h/L9=45h - passeio ao exterior e
resto da tarde

liwe

Após o iantar - ida ao café ou se o
tempo não permitir, visualização de TV

conjunta, estimulando a responsab llização
pelo espaço comum.

"Dia do descanso"

-

Promover actividades de lazer.

10h/13h - ida à missa (sempre que o

Ajudantes de

tempo permitir)

L4h/lí}r - descanso,
15h/l7h -

Domingo

Lar
relaxamento.

Tempo livre

-

cada utente

poderá escolher a actividade que

pretende realizar;

fiüAh/Z0h -

,t;lt
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V.

A':4,

Caracterizaçáo da População Atendida

Distribuição do número de clientes por Valência

Valência

hlflid+.ti-i tes

c.e.o. MILHSTRós

20

c.a.o. sÃo MAMEDE INFESTA

20

Lar Residencial

10

Total de clientes apoiados

50

;trilrr:l.i:if r: ertr Reunriu çIe Âssernhlel.r Ger'.:l
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Recursos Existentes

-

Humanos e Físicos

Recursos Humanos
:,:

'FunÇão

hrl

Diretora de Serviços

1

Diretora de Valência*

3

Técnica de Serviço Social

1

Psicóloga

a

Terapeuta Ocupacional

1

Educadora Social

I

Monitores

4

Professor de Educação Física

1

Assessora da Direcção/Administrativa

I

Ajudante

C.A.O

i]

r*er

4

Ajudante de Acção Directa

6

Técnica de Serviços Gerais

1

Trabalhador AgrÍcola

1

Nota: Tanto o serviço de transporte, como o serviço de alimentação, são assegurados por externos.
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Recursos Físicos

Edifícios

Viaturas

*iiiá ,o;§-dilil
Rés de Chão (Edifício únicoJ

Semi-cave

-

l{l
-

C.A.O.

C.A.O.

:l

,.

uro

1

,,t,:.t,: i,,t,t

,:';,:,1.',,:',

T.,ryuldglâdaVia ra

Núffi *n,:r

Carrinha (de 9 lugares)

§

Ligeiro de passageiros (5 lugares)

n
L

1

Vivenda Individual com dois pisos
1,

- Lar Residencial

Terreno com casa rústica
Quinta Pedagógica

Áprr:vaito en: ReunÍá* de rtssemhleia

-
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Presidente da Direção
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Reservado aos serviços

Nome:

IPSS DIST CONC

Morada:

Cód.
Localidade:

No.

Concelho:

F

Equipamento abrangidos
Lar Residencial - Milheirós
Centro Actividades Ocupacionais - Milheirós
Centro Actividades Ocupacionais - S.Mamede lnfesta

U. Postal:
No Utenter

Valência

Area

Lar Residencial
CAO
CAO

10

20

í8

Espaço reservado ao CRSS do Norte
Parecer:

Emll

Despacho:

Émll

A DTRECçÃO:
Local:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Maia

Maia

Data:

Assinaturas:

7
ldzL

l?t

11

t

2o1s

lnstituiçâo:

z? p

cRrANÇA DTFERENTE/ASSocIAÇÃo oe AMtcos

coNTA DE ExPLoRlçÃo PREVTSToNAL

201 6

1

1611
1-61611
2

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas
Géneros alimentares
Outros
Fornecimentos e serviços externos
Exploração de refeitórios
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos
Materialde escritório
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados
Outros fornecimentos e serviços externos

2.088,02

0,00
11.410,41

0,00
0,00
30.627,31

42.037,73

637t8

Custos com o pessoal
Remunerações certas
Remu nerações adicionais
Formação profissional
Encargos sobre rem unerações
Seguros
Outros custos com pessoal

64

Gastos de Depreciação e Amorlizaçào

67

Provisôes

0,00

681

lmpostos

0,00

688

Outros gastos e perdas financeiras
Serviços bancários

63222t3
6382
635
636

248.793
37.889,7
2.500
49.557
1.458
0

300.199,40
58.608,48

Outros não especificados

690
691

694
692/3+695/9

Custos e perdas extraordinárias
Acções de formação financiadas pelo F.S.E.
Donativos
Perdas em imobilizações
Outros
403.773,65
Resultado líquido previsional

-16.246,97

Instituição:

CRIANÇADIFERENTE/ASSOCIAÇAODEAMIGOS

coNTA DE EXPLORAÇÃO

PREVTSTONAL

Ano:

2016

iffi

lffillil,tllttlttll,Wllll[f
Xititft
I

I

lilll

71

Vendas

72

722t9

Prestações
Matrículas e mensalidades
Outras

75

Trabalhos para a própria lnstituição

721

758

751t5

rL

I

l4l,!:4.4.4

0,00

Para autoconsumos
Para outros
Proveitos

75

Compadicipações e subsídios à exploração
Do Sector Público Administrativo
CRSSNORTE - Serv Sub-Regional Porto
Outros
De outros sectores

7514t8
75218

su

27.397,44
6.968,00

34.365,44

0,00
0.00

0,00

plementares

73

751
7511

:,::.4::.:..t4

liiti!;ií,i;".!=i;Íj;

0,00

340.896,24
0,00
0.00

340.896,24

375.261,68
78

7816
788

Outros rendimentos e ganhos
Donativos
Outros

10.830,00
1.085,00

11

.915,00

387.176,68
79

791
798

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

0,00
350,00

350,00
387.526,68

(.

)

62-(621 I +AZ4+6226+6233)

Resultado líquido previsional, igual à diferença entre as receitas e os gastos

Instituição: CRIANÇA

D

?rc

IFERENTE/ASSOCIAÇÃO Oe AM lcOS

Ano:

2oL6

ã

oRÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
(em euros)

EILrI#ffiffif;ffitffi\§"\-\§

W

:i\La!w1/wM

lmobil iaçôes incorpóreas
Despesas de instalação
lmobilizações em curso
Adiantamentos em curso
Adiant p/c imob incorpóreas

lmobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equ ipamento adm inistrativo
Taras e vasilhame
Animais prodt, trab, reprodução
Outras imobiliz corpóreas
lmobilizaçôes em curso
Adiant p/c imob corpóreas

0,00
0,00

0,oo
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

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

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

Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00
0,00
0,00

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

ORCAMENTO DE DESINVESTIMENTOS
em euros
Desinvestimentos

Valores

Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo

0,00

Diminuição de imobilizações

0,00

0,00

+

0,00
0,00

I
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de
janeiro a setembro de 2015.
- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1,5'/. para o ano de 2016
- A verba do acordo de cooperação (CRSSN) está em conformidade com a legislação em vigor.

Em euros
GASTOS

- Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas
Géneros alimentares
Outros:
Alimentação dos animais
Produtos horticulas, plantas e fertilizantes

2.088,02

2.088,02

- Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)
Electricidade
Combustíveis
Agua
Outros fluidos
Material de escritório
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados
Outros fornecimentos e serulços externos:
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Rendas e alugueres
Despesas de representação
Comunicação
Seguros
Deslocações e estadas
Conservação e reparação
Publicidade e propaganda
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Material didáctico
Outros

14.692,68
3.493,86
6.267,54
794,27
854,74
1.055 ,80

11.410,41

224 ,88

2.072,43
604,29

í .319,58
7.853,35
368,1 7

157,72

6.992,54
32,48

9.946,07

- Custos com o pessoal:
Remunerações certas:
TCO - IPSS 21,6%

30.627,31

195.280,40

TCO - IPSS
lsentas de encargos p/ ent.patronal
Remunerações adicionais:
TCO - IPSS 21,6%

13.513,22
0,00

34.151,18

TCO - IPSS
lsentas de encargos p/ ent.patronal

3.738,56
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246.683,36
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Formação profissional
Contribuições segurança social
229.431,58
Contribuições segurança social
0,00
Seguros acid trabalho e doenças profissionais
Outros custos com o pessoal

2.500,00
49.557,22
0,00
1.458,82

x 21,60%
x 0,00%

4 - Depreciações
Ativo fixo tangível

-=3..Ê

58.608,48
58.608,48

.:t-5..S.:ã.=ÊS.

0,00

::::::::::=:=:::Ê.;

0,00

.;,,=,;.."-.

5 - Provisões:

6 - lmpostos:

0,00

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

0,00

O:r..

0,00
0,00

0,oCI

Ê

B - Custos e perdas financeiras:

bancários

590,02

::*'no"

§9.$,

9 - Custos e perdas extraordinárias
Acções de formação financiadas pelo F.S.E.
Donativos
Perdas em imobilizações

0,00
0,00
0,00

oll'""'

250,00
0,00

250,00
0,00
TOTAL DOS CUSTOS

Página 2 de 3

,4ê3;77$;65

RENDIMENTOS

9 - Vendas:
ê

í0 - Prestações

de serviços:
Matrículas e mensalidades de utentes
Mensalidades
Outros/Com pa rticipação de utentes :
Visita à Quinta

27.397,44

í.9ô8,00
5.000,00
0,00

1í - Trabalhos para a própria

34.365,44

U4-;95§;44

0,00

â ,0ü

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

0, Ê€

lnstituição:

Para autoconsumos
Para outros

í2 - P::veitos suplementares:

13 - Comparticipação e subsídios à exploração:
Do Sector Público Administrativo:
CRSSNorte
Outros:

340.896,24

0,00

340.896,24

0,00
0,00

0,00

o1àutros sectores:

í4

- Outros proveitos operacionais:
Quotizações

..54$i8§Ê.24

900,00
185,00

l:'"

1.085.00

í.=,ê

5

í5 - Proveitos

e ganhos financeiros:
Juros
Rendimentos de imóveis

0,00
,0;.$€

16 - Proveitos e ganhos extraordinários:
Acções de formação financiadas pelo F.S.E.
Ganhos em imobilizações
Outros proveitos e ganhos extraordinários:
Em subsídios para investimentos:
PIDDAC
Outros
Donativos
Outros
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0,00
0.00

0,00
10.830,00
350.00
TOTAL DOS PROVEITOS

Íq=-+.ÉÊ,

387.§26.68

