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I. Nota Introdutória da Direcção

o Plano de Atividades delineado para o ano de 20L7, elaborado com a participação

de todos os colaboradores da

Instituição, pretende ser uma descrição sucinta e esquematizada do trabalho desenvolvido
e a desenvolver nas diversas
valências, tanto no quotidiano como nas atividades festivas ou de comemoração.

No âmbito do trabalho desenvolvido no ano de 2aL6 e tendo em conta que os resultados
foram adequados às
necessidades dos utentes, continuaremos a apostar na aprendizagem e na consolidação
de valores humanos, com vista à

formação do cidadão, sendo nossa missão Reabilitar, Educar, Integrar e proporcionar
Felicidade.

No decurso do ano de ZALZ, a Instituição iniciará os trabalhos de remodelação e arnpliação
das instalações da

Quinta Pedagógica "sonhos Cultivados,, sendo certo que este primeiro passo será fundamental para o projeto

que,

paulatinamente mas sem dúvidas, pretendemos promover,

,Aprovaclo em ReunÍão dle Assernfuleia üeral
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Ainda no decurso do ano de2O1-7, prosseguiremos com o objetivo de criarnovos pnojetos sociais, contemplando
uma esfera de ação mais alargada, projetos sociais esses capazes de responder a novos desafios que se apresentem, desde
que sejam inovadores e tenham interesse para os utentes da Instituição.

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

Aprov;ado em Reuniíao elt: Assernbleia úleral
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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 âreaanível nacional.

o

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.

Apnovado enr Reun[ão cle Assemhleia Geral
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Obiectivos Estratégicos

Num quadro de conünuldade e no âmbito do que foi delineado no Plano de Actlüdades para o ano 2017, estabeleceram-se os objectivos
estratégicos seguintesi

a) Obietivos:
()E1

Procurar a excelência nos serviços prestados.

oÉ2

Envolver a cornunidade.

oE3

Aumentar a sustentabilidade da trnstituição.

Obiectivos

oE4

Fromover actividades a desenvolver por todos os parceiros: autarquias, escolas, instituições, famÍlias e outros.

Estratégicos

oE5

Fomentan a responsabilidade social.

oE6

Promover a qualidade de vida.

oE7

Consciencialízar todos os atores sociais para o respeito pela pessoa com deficiência mobilizando a ajuda necessária à mesma.

oE8

Envolver os órgãos de comunicação social e outros.

Aprovacto sirll }leullrião

rne

r\ssenrbleia Gerial
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b) Distribuição

Obiecdvos

OE
1.

de Obietivos:
Indicadores

Meta

Frequência
Monitorização

Dados de

Suporte

Acüvidades

Admissão

oE1

Assegurar o sucesso dos serviços
prestados

2. Plano de Desenvolvimento

oE1

de rescisão de contratos (ne de rescisão de
contrato/ne de contratos estabelecidos)
%o

2,50/o

Anual

Contratos

Celebração de contratos;
Renovação / Rescisão de

contratos;
Análise das causas da rescisão.

Indiüdual

Assegurar o sucesso dos serviços
prestados individualmente

Grau de cumprimento dos PDI (ne de objectivos
atingidosy'ne total de objectivos definidos *100)

>-7Ao/a

Semestral

PDI

- Levantarnento de expectaüvas e
necessidades;
- Elaboração e assinatura dos PDI;
- Revisão e assinatura dos PDI;
- Reuniões com os

utentes/fanniliares.
3. Planeamento e Acompanhamentos das Actividades Socioculturais e de Vida Diária

081,2,

de cumprirnento do Plano Anual de
Actividades da Instituição (na de acções
planeados concretizados/na total de acções
0/o

Assegurar o cumprimento do Plano

3,4,5,
Anual
6,7,8

de Actividades

> B0o/o

Semestral

PAA

- Implementar as actiyidades
previstas no PAA.

planeadas *100J

4. Cuidados Pessoals 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 imagern incluindo a admínístração de
imagem incluindo a administração
medicaçâo
de rnedicacão

- Solícitar sugestões para o PAA às
partes interessadas;
- Elaborar e aprovar o PAA;

>90olo

Sernestral

PACP

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

PACP

- Adquirir produtos ILARJ;
- Enaborar ementas (LAR);
- Preparar refeições (LAR);
- Servir refeicões íC.A.O. e LARI

5. Nutrição e Alimentação

oE1

Manter a qualidade do serviço de
refeição com a empresad,e catering,
apenas para as valências de C.A.O.

o/o

de cumprimento relacionado com o serviço

de refeiçôes

Aprovacki elm Reunião cle Assembieía Geral

lA0o/o

Semestral
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6. Gestiio e Melhoria

- Reuniões formais e inforrnais com
os utentes e familiares;

oE1

Assegurar a satisfação dos

. Avaliação global da satisfação das famílias.

utentes/familiares

>9Ao/a

Anual

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

- Reuniões formais e informais com

oE1

Assegurar a satisfação dos

. Avaliaçâo global da satisfação dos

colaboradores

colaboradores.

os colaboradores;

2 90o/o

Anual

Atendimentos/ - Registo de ocorrências;
reuniões

- Assiduidade;

- Participação voluntária nas
atiüdades da CDIAA.

Aprovado em Reunião

ctre

Assemn:leia Geral
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IV.

Planificação das Actividades

O Plano Anual de Aüvidades da Criança Diferente

/

Ássoclaçâo de Amigos para o ano de 2017, pret€ndê reÍletir, na prática, os valores

assumidos pela Instituição perante os uêntes e respêdvos famlllares, colaboradores e parceiros.
Trata-se de um plano construÍdo conluntâmente pela DireÉo e pela Equlpâ Técnic4 com üsta a servir da melhor forma possível todos
aqueles para quem o nosso trabalho é direcionãdo,

Tendo como referênda os Objectivos Estratégicos definidos no presente documento (capÍtulo IIIJ e as graÍdes linhas de orientação que

notêiam a aclívidade da Criança Difêr€nte

/

Associação de Âmigos, consegradas nos seus documentos normativos [Estatutot

Regulamento Intemo ê Código de Ética), organizaram-se as activldades da seguinte forma:

Aprovado em R.eunião

c{e

AssembXeia Gcr;ll
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- CRrANçA DTFERENTE /

L.

ASSOCTAçAO DE AMTGOS

Procurar â excelência nos serviços prestados

a) Actividades

a desenvolver;

bJ Colaboração dos pais;

c)

Formação dos colaboradores.

2. Envolvência com a comunidade

a) Divulgar o trabalho desenvolvido pela CD/M;
b) Trabalhar em parceria com as diferentes juntas de freguesia, autarquias e outras entidades
cJ Aumentar

relevantes;

o número de parceiros, promovendo actividades conjuntas.

3. Aumentar a sustentabilidade da Instituiçâo
a) Promover o empreendorismo da Instituição;
bJ Captar novos Mecenas;

c) Actualizar a página de Facebook para divulgação da Instituição e da temática da deficiência;
d) Promover projetos na Quinta Fedagógica "sonhos Cultivados", estabelecendo parcerias, de forma

ApnovacXo enl R.s,união cie Assemhleía Geral

a

poder dinamizá-la;
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e)

Participar em formações/palestras, como meio de combate à discrirninação e divulgação do trabalho realizado na área da
deficiência;
Realizar exposições/vendas com trabalhos realizados pelos nossos jovens, assim como divulgar na comunidade mais próxima
os serviços prestados e os produtos confecionados na Instituição (exemplo: compotas, bolos, trabalhos manuais e outrosJ.

4. Promoçâo de ac.dviÍlades a desenvolvêr

tmr todos os parcelmsr âutarqulas, lnstltulções, frmíIl,as e outras enddades

relevantes

a)
b)

Espectáculos;
Feiras e out'os.

5. Prâücar a respotrsâbllldadê soclal

a) Diüdir os recursos em excesso (recursos humanos e recursos materiais);
b) Promover a paúllha entre parceiros;
c) Arraniar parceiros que se identifiquem com a CD/AA e que queiram colaborar ativamente

no crescimento/desenvolvimento

da Instituição;

d)

Recolher bens de primeira necessidade para distribuir a pessoas carenciadas das freEuesias nas quais a Insütuição está
implementada;

Aprovaalo em Reunião de 1\ssemrblela Geral
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6. Promover a qualidade de vida

a)

Utentes:
Na Instituição:

o

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

o
o
o
o

Realizar visitas a teatros, museus, jardins zoológicos, parques temáticos e outros;

Dinamizar semanas de praia;
Promover saídas ao exterior.

Na Família:

Trabalhar com a famÍlia o Plano de Desenvolvimento Individual desenvolvido na Instituição, solicitando a
respetiva colaboraçâo na sua efectiva implementação;
Realizar reuniões periódicas com o utente e a família, a fim de avaliar resultados e proceder a eventuais
alterações no plano delineado.

o

No Mercado de Trabalho:

o

Pesquisar e avaliar as capacidades dos utentes para a respetiva inserção, parcial, no mercado de trabalho,
para treino de competências e outros.

1\provado em Reuníão cle Asser-ublei;l Geral
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Das Famílias:

o
o

cl

Ajudar nas suas necessidades;
Proporcionar convívios/ passeios e outros.

Da Comunidade Envolvente:

o
o
o

Dinamizar novos proietos, nomeadamente na Quinta Pedagógica "Sonhos Cultivados".
Participar nos eventos organizados pela comunidade.
Divulgar o trabalho desenvolvido pela CD/AA.

Apruvado enr Reunião ctre.Assembleia Gerai
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de Atividades Ocupacionais

8.1. C.AO. MILHEINÓS

C C.A.O.

SÃO UEUEDE INFESTA

Quadro das Actividades dos Dias Festivos e dos Valores Humanos.

Calendarizaçáo

Acdvidade

Obfecdvos

r

Incentivar os jovens para a tomada de decisão

Interveniente

Dinamlzador

§

(es)

ValorHumano:

r

prRstsrÊwcm

Desenvolver o espirito de persistência, mesmo perante
situaçôes Inenos positivas no dia-a-dia.

r

/

Apoios

Material

Psicóloga

e

desenvolver a afirmação das suas opiniões.
JANEIRO

Parcerias

c.A.o.
Equipa dos
CAO e Utentes

Milheirós/
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Equipa
Técnica do

Promovera auto-estimaeaauto-confiança.

C.A.O. SMI

r
JANEIRO

Semana de

2a6

n'Os

meus

deseios"

e solidariedade em todas as

atividades, quer no CAO, quer em contexto exterior.

A.Paz
c,A.o, sMI

Incutir paz, cooperação

r
o

Desenvolver regras básicas de convivêncía e respeito.

Equipa dos

Equipa

CAO e Utentes

Técnica

R.esolver conflitos de forma não evasiva.

Tornar decisões de forma pacífica e autónoma.

Aprovado

elra

ltcr.lnião de "Assemrh]ei;l Geral
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JANEIRO

Dia Mundial
C.A.O.

MLH

r

Conhecer outras formas de leitura.

r

Desenvolver novas experiências,

.

Desperrar a atenção dos jovens para os problennas dos

do Braille

Dia4

cidadãos invisuais.

Equipa dos
CAO e Utentes

Equipa
Convidado
Técnica

Não se aplica

Favorecer o contacto com outros espaços de leitura e

liwos,

JANEIRO

Dia 6

Almoço de Reis

.

Manter yivas as tradiçôes.

o

Reconhecer o significado da quadra.

r

Equipa

Material

Equlipa dos

Desenvolver a criaüvidadg imaginação e destreza

Técnica dos
CAO e Utentes

Não se aplica

existente na

CD/AA

CAO

rnanual.
Realizar trabalhos alusivos à data comemorativa.

o
JANEIRO

Canto das
cÁ,o, sMI

Manter vivas as tradições.

.

Promover o convívio intergeracional.

faneiras

le quinzena

Escolas, CATtr,

Equipa
Equipa do
Técnica do
CAO e Utentes

lunta de

Instrumentos

Freguesia de

rnusicais

CAO SMI
S.M.I

Dia

IANETRO
CÁ.0. SMI

Dia 11

.

Internacional
do Obrigada

Aprovac{r: elu }teulllão ele AssenrLlleia Gera}

Expressâr gestos de reconhecimento e gratidão para
corn os outros,

Equipa do
CAO e Utentes

Material

Equipa
Não se aplica

existente na

Técnica

cD/AA
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r
FEVEREIRO

Valor

Durante todo o

Humano:

mês

Refletir sobre alguns fatores que condicionam o

Psicóloga

verdadeiro espírito da partilha.

r

C,A.O.

Fromover momentos de confraternização, ressaltando

a importância do respeito e pela preocupação pelo

RESPEITO

Equipa dos
CAO e Utentes

Material

Milheirós/
Não se aplica

existente na

Equipa

CD/AA

Técnica do

outro.

C.A.O. SMI

o

FEVEREIRO

Dia14

FEVEREIRO

Int

da

edo

Dia2O e22

§er capaz de exprimi-lo aos outro§,

r

Reconhecer sittraçôes de pobreza, a exclusão e
desigualdade de oportunídades,

r

Pensamento

FEVER§IRO

"É Carnaval e nlnguém leva
a

Incutir sentimentos de bem-estar, justiça

Técnica dos

l'üão se aplica

CAO

CD/AA

Equipa

Material

Equipa do
e igualdade

CAO e Utentes

existente na

Técnica do

Não se aplica

existente na

CAO

cD/AA

Equipa

Material

para todos os cidadãos,

o

Reconhecer o Carnaval como manifestação cultural.

.

Despertar no jovem o interesse em relação às folias
carnavalescas, resgatando as tradições.

mal"

Dia 28

CAO e Utentes

r

lustiça Social

c-A.o, sMt

Material

Equipa
Equipa dos

sentimento no dia-a-dia.

Dia do Amor

Dia

Reconhecer as diferentes manifestaçôes deste

Equipa dos
Técnica dos

r

Cantar e dançar marchas carnavalescas e outros ritmos

o

Produzir trabalhos de artes como pintura, desenho,

CAO e Utentes

Nâo se aplica

existente na

cD/AA

CAO

recorte, colagern, máscaras e fantasias,

Aprovarno erru ldeunião

rXe

Ássemt:treía Gcra}
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r

e

Psicóloga

desenvolver a afirmação das suas opiniôes.

MARçO

Durante todo o

Incentivar os jovens para a tomada de decisão

Valor Humano:

r

DETERMINAÇÃO

r

mês

Desenvolver o respeito pelas opiniões dos outros.

Prornovera auto-estima ea auto-confiança.

c.4.0.
Equipa dos
CAO e Utentes

Material

Milheirós/
Não se aplica

Equipa

existente na

cD/M

Técnica do
C.A.O. SMI

o

Conhecer uma nova cornemoração: um rnês depois
do Dia dos Í{amorados, no Japão.

MARçO
C,A.O, MLH

Dia14

Dia Branco

o

Promover o respeito e a valorização pela diversidade
cultural.

Equipa do
CAO e Utentes

Equipa
Técnica do

Material
Não se aplica

existente na

cA0

CD/AA

Equipa

Material

Froporcionar mornentos de cortesia e de amizade.

o

Valorização da figura paterna.

o

Estimular a expressão da linguagem onal,

r

Estimularo raciocínio, aatenção ea criatividade.

MAR.çO

Dia

t9

Diado Pai

MARçO

D. M.

o

Relacionar-se corn a figura paternâ ou a ausência detra.

o

Promover a arte do teatro de marionetes junto dos

C.A.O. SMI

Dia 21

Marionete

utentes.

Equipa dos
CAO e Utentes

Equipa do
CAO e Utentes

Técnica dos

existente na

CAO

CD/AA

Equipa

Material

Técnica do
CAO

Aprovarno em fder:niãr-r rle Assenrtrleia Gera}

Não se aplica

Não se aplica

existente na

cD/AA

PágÍna tr6 cle 6E
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Promover o contacto com a Natureza e diferentes

C.A.O. MLH:

animais na Quinta Pedagógica "Sonhos Cultivados"

Mecenas:

(plantar uma árvore).

Viveiro Sol

Observar/ identificar/ reconhecer os aninaais e

MARçO
Dla Mundial daÁrvore

Dla21,

seus habitats.

Convidado:
Equipa

Colégio Novo

Técnica dos

da lvloia

Identificar os beneffcios que

a

Fruta

CAO e Utentes
CAO

Fl0rir"

Árvore de

EquÍpa dos

Respeitar a Natureza e o seu envolvente,

PRIMAVERA

Poente,

os

Estimular o papel de cuidador.

e

"fardim a

,' W,,,'
t)t

agricultura

Local: Quinta
Pedagógica

proporciona.
Fomentar o conüvio entre os jovens.

C.A.O. SMI:

Quinta
Pedagógica

Reconhecer a importância deste recurso natural tão

MARçO

DiaMundial

valioso.

Técnica do

c*A,o. sMI

Dla22

da Água

Pôr em prática estratégias de preservação e poupança

Material

Equipa
Equipa dos
CAO e Utentes

existente na

Não se aplica

cD/AA

cAo

deste recurso,

Aprovaclo eln Reunião de Asseruhleia Geral
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o

Promover â arte do teatro junto dos utentes.

Material

Equipa

MARçO

Dia Mundial do Teatro
A

?ffiVf

r

definir

o teatro como uma arte rniXenar, a qual
funciona como meio de divr.llgação da cultura de
Entender

Equipa dos
Técnica dos

Não se aplica

CAO e Utentes

existente na

CD/AA

CAO

diferentes povos e como forma de expressão.

o
Valor Humanol
ABRIL

Incutir espÍrito de dinamismo, de forma a alcançarem

Psicóloga

os objetivos desejados.

C.A,O.

Equipa dos

MOrrvAçÃo
Promover a auto-estima e a auto-conflança.

Durante todo o

Não se aplica

CAO's e

Utentes

mês

Materiâl

Milheirós/
Equipa

existente na

cD/AA

Técnica do
C.A.O.

DiaMundial

e

daAtividade

ABRIT
ca.o.sMI

Dia6e7

Mundialda

C.A,O, MLH

Dia 1O

Materiâl

Equipa
Equipa do
Técnica do

Convidado

CAO e Utentes

o

e

lazer.

Conhecer o mini golfe.

r Contribuir para o

Golfista

existente na
CD/AA

CAO

Prornover urn estilo de vida ativo, assegurando saúde,
disciplina

o
Dia do

muita afetividadg

estímulo à inteligência e à socialização.

Saúde

ABRIT

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

Física e Dia

SMI

desenvolvimento

das

potencialidades do ser humano, trazendo rnelhorias na

Equipa

Mini-golfe da

Material

Técnica do

cidade do

existente na

CAO

Porto

cD/AA

Equipa do
CAO e Utentes

qualidade de vida.

Âpnovarlo em lte união rte Assemhleia Gera]
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Conhecer e cornpreender a história da Páscoa.

Promover a boa ação e a solidariedade.

ABRTL

Equipa

Material

Equipa dos

"Descobrindo a Páscoa"

Abordar os diferentes símbolos da Páscoa.

Dia 16

r

Técnica dos
CAO e Utentes

Não se aplica

existente na

cAo

cD/M

Equipa

Material

Entender a liberdade como unx direito de todos os
seres humanos para realizarem as suas próprÍas

ABRIL

Diada

escolhas, respeitando a liberdade dos outros.

c.A.0.sMI

Técnica dos

Liberdade

Dia 25

Equipa do
CAO e Utentes

Não se aplica

existente na

cAo

CD/AA

Equipa

Material

Conhecer e dominar o próprio corpo.

ABRIL

Dia Mundial da

Dia 29

Dança

Promover o desenvolvirnento cogniüvo.
Equipa dos

Estimular o relacionamento corn o outro.

o

Incorporar hábitos saudáveis através da dança.

r

Aumentar a auto-estima.

Apror.ado enr Heunião de Ássemtrleiil Gerai

Técnica dos
CAO e Utentes

Conüdado

cAo

existente na

cD/AA

[]ágina 19
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MAIO

Refletir sobre alguns fatores

condicionam

momentos de dedicação ao outro.

Valor Humano:
"Um lugar no

Psicóloga
c.A.o.

Distinção dos vários üpos de AMOR.

AMOR

Coração"

que

Desenvolver regras de convivência social.

Equipa dos
CAO e Utentes

Durante todo o

Não se aplica

existente na

Equipa

cD/AA

Técnica do

mês

C.A.O. SMI

MAIO

Diada Mãe
DiaS

MAIO

o

Valorização da figura materna.

o

Estimular a expressão da linguagem oral.

o

Estimularo raciocínio eaatenção,

o

Desenvolver a criatividade dos jovens.

r

Relacionar-se com a figura rnaterna ou a ausência dela.

o

Enaltecer

Dia Mundial

Dia 8

Material

Milheirós/

C.A,O, MLH

da Cruz

Vermelha

Aprovaelo eln Reuníãu qle Âssenll:leia GeraX

Equipa dos

Técnica dos

a

importância

Material

Equipa

CAO e Utentes

Não se aplica

existente na
CD/AA

CAO

e o valor da ajuda

humanitária, assim como se planeia uma melhor
resposta em câso de emergência,

Equipa do

Equipa

Cruz

Material

CAO MLH e

Técnica do

Vermetrha da

existente na

Utentes

CAO MLH

Maia

CDIAA

Irágina 20
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ANUAL DE ACTIVIDADES

Identificar os componentes que formam unna família
(conhecer os vários tipos de famÍlia).

Felicidade

Conscientizar os jovens sobre a importância da união e

MAIO

Amizade

compreensão entre os familiares.

Meiguice

Desenvolver

o

raciocínio lógico,

a

corporal, a coordenação motora, a percepção audÍtiva

Dia 15

e

Equipa dos
CAO e lJtentes

a visual do jovem.

Igualdade

Equipa

expressão oral e

Técnica dos
CAO

Promover a relação família/protetores/C.A.O.

Lealdade

Famílias e

Protetores

Material

dos utentes

existente na

do Lar

cD/AA

Residencial

Inigualável
Aconchego

Reconhecer as vantagens do brincar como diversão,

DiaInt do

MAIO

C.A.O. MLH

Dia 28

Brlncar

Aprovaclo em Reuniâo cle Ássenlblei;l Geral

educação, estimulação

da

concentração, da

criatividade, da exploração e da convivência.

Equipa dos
CAO e Utentes

Material

Equipa
Técnica dos
CAO

Não se aplica

existente na

cD/AA

Página 21 rie 6E
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Valor Humano:
JUNHO

r
r
r

mês

e

Psicóloga

desenvolver a aÍlrmação das suas opiniões.

coNFIANçA

Durantetodo o

Incentivar os jovens para a tomada de decisâo

c.A.o.
Desenvolver o respeito pelas opiniões dos outros.

Promoveraauto-estimae

a âuto-confiança,

Equipa dos

Material

Milheirós/
Não se aplica

CAO e Utentes

Equipa

existente na
CD/AA

Técnica do
c.A.o. sMr

r

à

proteção do meio-

ambiente.

IUNHO

Dia Mundial
C.A.O. SMI

Dia 5

Desenvolver açôes com vista

Equipa do
CAO e Utentes

do ambiente

Material

Equipa
Técnica do

Não se aplica

CD/AA

CAO

o
JUNTTO

Dia Internacional do

Dia 18

Piquenique

Fomentar as relações interpessoais e o contacto corn a

Famílias e

Natureza.

r
r
o

Aprovaclo eln tr{euniâo rie,Assem[:XeÍa Geral

Equipa dos

Incentivar à participação nas atividades de grupo.
Conhecer e aplicar as regras de convivência.

Prornovera relação famíIia/protetores/C.A.O.

existente na

CAO e Utentes

Diretoras

Protetores

Material

dos utentes

existente na

do Lar

cD/AA

Técnicas CAO
Residencial

Fágina 22 cte 6E
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o

Conhecer uma nova modalidade, a qual apela à paz e à

fraternidade entre os indivíduos para a construção de
IUNHO
Dia do Yoga

C.A,O. MLH

Dia

21"

Equipa do

um mundo melhor.

r

-

Realizar uma sessão de Yoga, corn

o intuito de

CAO e Utentes

Material

Equipa
Técnica do

Convidado

existente na

CAO

CD/AA

Equipa

Material

estimular a atividade ffsica, mental e espiritual.

r

Resgatar e mânter viva a cultura popular, parâ que o

iovem adquira mais conhecimentos e se orgulhe da

JUNHO

"Sobe, sobe, balão sobe"

cultura do seu paÍs.

Equipa dos
Técnica dos
CAO e Utentes

Dla23

r

Fomentar o convívio entre os jovens dos C.A,O.

Não se aplica

cA0

existente na

CD/AA

Incentivar o nespeito mútuo a partir de atividades
JULHO

ValorHumano:

Durante todo o

AMIZADE

compartilhadas em grupo.
Psicóloga
Desenvolver nos utentes os valores de convivência, de

tolerância,

mês

Eqr.ripa dos

diferenças.

(Dia 20: Dia Internacional

daAmizade)

c.A.0.

de solidariedade e do respeito pelas

Não se aplica
CAO e Utentes

Desenvolver relações

Material

Milheirós/

de

amizade, valorizando a

liberdade de escolha de vínculos socio-afetivos como

Equipa

existente na

CD/AA

Técnica do
C.A.O. SMI

elemento de liberdade de consciência e de associação,

,Aprclvacio em 1{.eunião

etre

Âssemnl}a:íil Gera}
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Reconhecer

a in:lportância da leitura na educação

e

forrnação cultural das pessoas.

JULHO

Equipa

Dia Mundial
cÁ,0. sMI

Dia 1

JrltHO

da Biblioteca

Dia
C,A.O. MLH

Dia 1

Int

das

CAO e Utentes

o

Incentivar ao riso, afastando toda a tristeza e drama.

o

Partilhar anedotas com os amigos

e

familiares

verhalmente ou pela internet e aprender novas piadas

piadas

r

Chocolate

JULHO
C.A.O.

MLH

da Piza

de

lazer, permitindo-lhes

assim

r

Conhecer uma fábrica de produção de chocoXate.

o

Celebrar uma das mais adoradas invenções culinárias
da história da humanidade; a piza.

o

CD/AA

Equipa

Material

Técnica do

Não se aplica

existente na

cD/M

CAO

confecionar esta iguaria.

Dia Mundial

Dia 10

existente na

Criar atividades diversas, de caráter lúdico-recreativo,

momentos

C.A.O. SMI

DiaT

Nâo se aplica

CAO

CAO e Utentes

onde os jovens possam de forma descontraída, viver
Dia do

Técnica do

Equipa do

para incluir no reportório.

JULHO

Material

Equipa do

Confeção de uma piza e publicação no lornal Diferente

Equipa
Equipa do
Técnica do
CAO e LJtentes

Equipa do

Material
Fábrica de
Chocolate

existente na

CAO

CDIéJ'

Equipa

Material

CAO MLH e

Técnica do

Utentes

cAo

Convidado

existente na
CDIAA

de Milheirós.

AprovarÍo

er"n Reuniãql cle

Âssem[:]eÍa Ga,ral
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r

AGOSTO

Yalor Humano:

Durantetodo o

Compreender a importância do empenho nos objetivos

Psicóloga

do dia-a-dia conn resoluçâo, paciência e constância, que

c.A.o.

são requeridas por um processo de superação, o qual

sUPERAçAO

exige unl plano de trabalho pessoal.

mês

r

Equipa dos
CAO e Utentes

Técnica do

Tomar decisóes de fornna pacífica

C.A.O.

Promover

o

autónoma.

existente na

cD/AA

§MI

relacionamento entre os jovens

criativÍdade/imaginaçâo

AGOSTO

Prornoção de competências visuais e espaciais.

Durantetodo o

Não se aplica

Equipa

Resolver conflitos de forma não evasiva.
e

Material

Milheirós/

Advldades de lazer

mês

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

Equipa
Técnica dos
CAO e Utentes

Aprovar{o ern }teunião cle Âssemtr}eria Genal

Material

Equipa dos

c.À0.

Não se aplica

existente na
CDIAA

Fágiria 25 ete 6E
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Reconhecer

o artista como aquele que se

expressa

através da arte e que cuntiva o sentimento do belo.

AGOSTO

Desenvolver a imaginação e a criatividade.

DIA24

zofé{

c.Ào.sMl

Material

Equipa

Dia do

Equipa do

artista

Técnica do

Não se aplica

CAO e Utentes

existente na

cDlAA

CAO

Psicóloga
SETEMBRO

c.4.0.

Valor Humano:

Incutir espírito de dinamisrno e espirito positivo entre

o
Durante todo o

ESPERANÇA

grupo, de forma

a desenvolver o sentimento

confiança mutua e cooperação.

de

Equipa dos

Material

Milheirós/
Não se aplica

CAO e Utentes

Equipa

existente na
CD/AA

Técnica do

mês

C.A.O. SMI

Aprovaelo enl lleunião ctre,Assenrblei;l Gera}
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Celebrar o dia em que foi inaugurado o CAO de São
Mamede Infesta.

Dia do CAO
de São
SETEMBRO
c.A.o, §Ml

Dia 14

Estimular a participação dos responsáveis familiares
no processo educativo.

Mamede

Infesta,
da CDIAA

Estreitâr as relações entre os vários elementos da

Equipa do

Material

Equipa
Não se aplica

existente na

CAO SMI e

Técnica do

Utentes

CAO SMI

cD/AA

Equipa

Material

cD/AA.
Desenvolver o espírito de confraternizaçâo e fomentar
o convívio.

Refletir nos nossos sonhos e eln corno os atingir,
fazendo do mundo um melhor lugar para se viver.

SETEMBRO

Equipa do

Dia Mundial

Técnica do

C,A,O. MLH

CAO e

do Sonho

Dia 25

Fomentar
SETEMBRO

Dia Mundial
C.A.O, SMI

Dia27

o

interesse pelo património nacional,

visitando o centro histórico da cidade do Porto.
Desenvolver atiüdades de acordo com a temáüca.

Aprovado ern lteumíáo de Asse mblsla Geral

Equipa do
CAO e Utentes

do Turismo

Não se aplica

tltentes

exístente na

CAO

CDIAA

Equipa

Material

Técnica do

Nâo se aplica

existente na

cD/AA

cA0
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t".oÁa'o'

Comemoração de efemérides Outono.
Desenvotrver a imaginação, da criatividade, da destreza

manual e da descoberta.
Equipa dos

Vindimas
A

Material

Equipa

SETEMBRO

Técnica dos

Colaborar na decoração do CAO.

Não se aplica

CAO e Utentes

deffnir
relativos à sua ftnalidade

e

cD/AA

CAO

Transmitir conhecimentos próprios desta atividade,

existente na

técnicas utilizadas,

Promover a valorização da diversidade cultural.

.
OUTUBRO

Psicóloga

o

c.4.0.

verdadeiro espírito da partilha.

ValorHumano:

Durante todo o

r

PARTITHA

mês

Refletir sobre alguns fatores que condicionarn

Promover momentos de confraternização, ressaltando

a importância do respeito e

petra preocupação pelo

Equipa dos
CAO e Utentes

Material

Milheirós/
Não se aplica
Equipa

existente na

cD/AA

Técnica do

outro.

CÁ.O. SMI

Dia Mundial do ldoso e

Reavivar o espírÍto de interacção e cooperação entre os

participantes através de açtiúdades com música.
OUTUBRO

Dia

I

DiaMundial daMúsica
Utilizar o som como elemento rnoüvador da acção.
"O Hofecom o nosso

Amanhâ".

Melhorar

a

expressividade

a partir de estímulos

Equipa dos
CAO e lJtentes

Equipa

LAR de 3e

Técnica dos

idade

CAO

Material
existente na

cDIAA

§onoros.

Promover o convívio intergeracional.

Aprovado ern Reuniâo cie l\ssemlhleia Gera}
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Dla Mundial do ldoso e
OUTUBRO

Dia 1

r

SensÍbilizar parâ

r

Refletir sobre alguns fatores que condicionam o

Dia Mundial da Música
"O }Ioie com o nosso

a

troca de experiências com idosos.

verdadeiro espirito da partilha.

o

Equipa dos
CAO e Utentes

Equipa

LAR de 3a

Material

Técnica dos

idade

existente na

CAO

CD/AA

Equipa

Material

Desenvolver regras de convivência social.

Amanhã".

Observar/ identificar/ reconhecer os animais e os
OUTUBRO

Dia Mundial doAnimal

Dia4

habitats.

Equipa do
Técnica do

Prornover

o

contato com

a natureza e diferentes

Náo se aplica

existente na

CAO e Utentes

CDIAA

CÀO

animais.

Sensibilizar sobre o papel da saúde mental na saúde

Fundação

em geral.

Fernanda

Promover

a participação social e a cidadania

pessoâs saudáveis

Dia da Saúde Mental
OUTUBRO

Dia

Caminhada da Saúde
1O

Mental

e pessoâs que padecern de algurn

estruturas.

de

Cârnara

Equipa dos

problema de saúde.

Criar canais

Ribeiro

entre

comunicação

entre

Diretora de

CAOe LAR.e

diferentes

Serviços

Municipal da

Material

Maia

existente na
CDIAA

Utentes

]umbo
+ Protec

Talhos
Meireles

Aprovaclo erm Reuníão

ane

Asserrrhleia Gerral
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Z

_

"gtv

é

Celebrar

Dia do CAO

Milheirós,
C,A,O,

MLH

Dia 13

Equipa do

Estreitâr as relaçôes entre os vários elementos da

ASSOCTAçÂ

Material

Equipa

CAO MLH e

Técnica do

Utentes

CAO MLH

cD/M

Equipa

Material

Não se aplica

existente na

cD/AA.

ODE

Desenvolver o espírito de confraternização e fomentar

AMIGO§

"Alimentação Saudável"

CAO de

no processo educativo,

DIFERENTE/

Dta 16

o

Estimular a participação dos responsáveis farniliares

daCRIANÇA

OUTTIBRO

inaugurado

Milheirós.

de

OUTUBRO

o dia em que foi

o convívio.

r

Conhecer os beneffcios de uma alimentação saudável.

r

Estimular o interesse por urna alimentação saudável.
Equipa dos

r

Diferenciar grupos de alimentos

r

Idenüficar cores, textura e os diferentes sabores dos

e suas

Técnica dos

funções.

Convidado

existente na

CAO e Utentes

cDlp.1'

CAO

alirnentos

OUTUBRO

r

Realização de trabalhos alusivos ao tema.

r

Desenvolver

Halloween

a

capacidade

de

decisão

e

de

Material

Equipa
Equipa dos

fundamentação.

Técnica dos

Convidado

CAO e Utentes

Dia 30

r

Prornoção

de

competências visuais

e

espaciais

e,

existente na

cD/AA

CAO

igualmente, motoras.

AprovaaXu eln fteumião de r\sscnlbleÍa Gcr;r]
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r
OUTUBRO

Prornover

o

conhecimento

e o gosto pela

cultura

portuguesa e pelas tradições.

Desfolhada

o

Dia a definir

Proporcionar aos utentes vivências relativas à tradição

7

2
Material

Equipa
Equipa dos
Técnica dos

Não se aplica

existente na

CAO e Utentes

cD/AA

CAO

local.

Promover a atenção ao outro, o gesto de delicadeza e a
manifestação de afecto.

Valor Humano:
NOVEMBRO

Promover

TOTERÂNCIA

Durante todo o

(Dia 16: lnternacional da

mês

Tolerância)

a

tolerâncla

Psicóloga
c.A.o.

e o respeito pelas diferenças.

Fomentar o diálogo e a cooperação entre todos.

Equipa dos

Material

Milheirós/
Não se aplica

CAO e Utentes

Equipa

existente na

cD/AA

Técnica do
C.A.O. SMI

o
NOVEMBRO

arte do cinema exerce sobre as emoções.

Diado
cÁ,0. MLH

Dia 5

Cinema

Desenvolver a imaginação através da influência qtre a

r

,Aprovaelo em Reunião ele /\ssen'lbleia Geral

Técnica do

Aumentar o repertório cutrtural dos jovens.

Material

Equipa
Equipa do
CAO e Utentes

Não se aplica

existente na
CD/AA

cAo
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.
{

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

Explorar o conteúdo da Lenda de
NOVEMBRO

"Quentes e boas"

S.

Martinho.

Castanhas

Equipa

Promoção de competências visuais e espaciais,

Equipa dos
Técnica dos

Dia 11

S,

Martinho

CAO e Utentes

Promoção de competências motoras.

Material

Não se aplica

existente na

CAO

cDIAA

Desenvolver espÍrito de confraternização e fomentar o
convívio.

NOVEMBRO

Dia de dar
C.A.O.

Dia22

MLH

definir, na 2a
quinzena do

Apelar à mobilidade da pessoa e ao sentimento de
Iiberdade.

uma volta

Material

Equipa
Equipa do
CAO e Utentes

Técnica do

existente na

Não se aplica

cAo

r

NOVEMBRO

Durante 1 dia, a

o

Reconhecer

a leitura como fio

condutor

ao

Equipa dos

desenvolvimento de competências e aptidões.

"Feira do [,iwo [Jsado"

r

4a edição

Refletir sobre alguns fatores que condicionam
verdadeiro espirito da partilha.

CD/AA

CAO, Lar

o

Residencial e

Diretora de

Livros
Não se aplica

Serviços

usados

Utentes

mês.

AX.rrovaclo em Reuni,ão c{e Asselrrblei;l Ceral

il'ái4ll"la
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Promover a solidariedade e o respeito pelas diferenças.

ValorHumano:
DEZEMBRO
SOLIDARIEDADE

Durantetodo o
{Dia 2O: Dia Internacional

mês

Promover ações

e

atitudes

de

social.

'WX

Psicóloga
c.A.o.

solidariedade,

contribuindo para o exercício da cidadania e inclusão

-

Equipa dos

Milheirós/

CAO e LJtentes

Equipa

Material
hlão se aplica

existente na

CDIAA

Técnica do

da §olidariedade)

C-A.O. SMI

Promover

a

tolerância e o respeito pelas diferenças.

Adquirir uma adequada capacidade de difenenciação
auditiva.

Melhorar a capacidade de uülização dos recursos do
DEZf,MBRO

Dia 3

corpo.

Pessoaeom DeÍiciência

Material

Equipa

Dia Internacionalda

Equipa dos

Adquirir consciência das possibilidades que o corpo
tem parâ produzir sons, auxiliado pelo movimento.

CAO e Utentes

Técnica dos
CAO

Conüdado

existente na

cDlAA

Ser capaz de produzir sons por" intermédio do
movimento corporal

e

ter consciência dos mes[nos.

R.ealizar atividades de exploração do corpo, da voz do
espaço, dos objetos.

Aprovado em }i,eumião

cle

Assernhlei;r Geral
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Desenvolver uma acção de forma a solidificar todos os
"Câbaz Diferente";
DEZEMBRO

Entrea2ae

valores humanos trabalhados ao longo do ano.

CAO

4a edlçâo

Milheirós
e Lar

3c

semana do mês

Equipa do

Recolha de bens

Residencial e

Diretoras
Técnicas do

Milheirós e
Lar

materiais e alimentares.

Iumbo/

Material

Banco

existente na

Alimentar

cD/M

c.A.o.

Utentes
Residencial
Equipa

DEZEMBRO

Durantetodo o

Decoração do CAO com

Técnica dos

enfeites alusivos à época

CAO e
CAO e Utentes

natalícia,

mês

Material

Equipa dos
Náo se aplica

Diretora de
R.econhecer o significado da quadra.

Câmara

Desenvolver a criatiüdade.

Festa de Natal.

Ainda a definlr

CDlAA

Serviços

Manter vivas as tradições.

DEZEMERO

existente na

Equipa

Municipal da
Maia

Técnicos CAO

Técnica dos

e Lar, Utentes

CAO e

Junta de

existente na

e farnílias.

Diretora de

Freguesia de

CDIAA

Serviços

Milheirós

Material

Iumbo

Á caracterização, o planeamento, a intervenÉo e a avaliaçâo de iovens com necessidades

especiais, é um ptlcesso complexo, que exige uma

inforrDação diversincada e coercnte e uma participação multidisciplimr.

Aprelrracto ern lX.eulni;ão ete Assermhleia GeraX
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8.2. Fsicologia
As sessões de Psicologia, quer sêjam indiüduais, quer em pequeno ou grande gnrpo, definem êsEatéEias quê promovem o otscimento intêmo, a
autonomia e a independàlcia pessoal. É dedicada uma atenção especial ao d$envolümento de condutas e competêncla§ que fomentem a adaptação
às normas soclais e, consequentemente, à lntegração social,

Á promoção da saúde mental, a intervenção face a peÉurbaçõer psicológicas quê coerdstam e o apoio na construção da identidade pessoal são os
obietivos primordiais â ser E:abalhados.

Y

AmllaçõesPslcológlcasr
Obrêdvo 8êrall
- Avaliação psicológica aos candidatos pará

- Emissâo do parecer clínico de

integrar lro CAO ou no Lar Residencial.

admissão/rão admissão decorrente de üma arálise r€lacionâl em contexto rcal de sessão - Avaliação

Diaglóstica dê Competências.
ObJêtlvos êspêdflcos:
-

Avallação das seguintes áreas:

.
.
.

Área Perceúveis (Perceção Visual, Percêção Auditiyà, Perceção Espacial Geral, PerEeção Espacial Gráfica, Perceção Temporal).
Árêa Psicomotora [Moümentos e Coordênações Gerais, Esquema Corporal CoordemÉo Grafo-Manual).
Áreas Verbais (Compreensâo Verbal, RaciocÍnio

Aprovaclo llrn Renllião cic ÂssenlbleÍa Geral

verbal Leitura, Ortofonia

e Logopedia, Fluência Verbal, Escritâ).
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Outras Áreas Cognitivas (Memória Visual, Mernória Verbal e Numérica Repetitiva, Mernória Verbatr e Numérica Significativa,
Cálcr.llo, Raciocínio Abstrato).

'

ÁreasAfetivo-sociais (Emocional-Afetiva,Social).

Após a avallação p6icológtca é elaborado um plano de interve4ão, tendo como prtrcipais áreas a ser tràbalhadas:

Y

Áreas Percedvêls:

As áÍêas percêtivas como a visão (coordenação üso-motora, poslção no espaço,
a audição € as suas

relaÉo espaclal, constâncla

de percepção e ÍiEura-fundo), bem como

habilidades (atençâo, localização e discriminação) formâm e esEuturam a base da formalização das competências básicas de

conceltos essenciais para o dia-a-dia.
Sendo assim, as capacidades de percêção visual e auditiva, permitem câptação dos eslmulos ambie[tais e sua decodificação, e a linguagem vai-§e

estruturândo à medida que esses fatores (visão e audiÉo) se desenvolvem, juntamente com a maturação neurológica e a§ habilidadês psicomotorâs.

+

PerÍeçáo Vlsual!

Oblêdvo gêrâlr
-

Interpretar corretamente os esdmulos úsuais.

Obirtivos ê3pecíffcÍs:
-

Idêntiflcar semelhâ[ças

e diferÊnças nos pares de objetos e dêsenhos;

- Pêrceber o que falta nas figurâs incompletas;
- Discriminar e classiffcar obietos pela sua forma.,.

,Apnovacio el-m Reunião del .Assernblei;l Geral
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PêrGção Audltlt a!
Oblêtlvo gêrâI:
-

Interprctar adequadamente os esdmulos audidvos.

Obletlvoq esoedficos:
-

Localizar o lugar de onde procede o som;

-

Reprodudr cançôe§;

. Descriminar fonemas...;

+

PerceÉo Espâclal Geral!
Obrêütm gêrâl:
-

Interpretar adequàdamênte as diversas posigõGs dos obietos no espaço.

ObJêttuô3 êspêdflcds:
-

Adqulrir/desenvolver conc€itos básicos espacialsr dirêita-esquerda, igual-dtferente,

-

Adquirir/deseryolver

+

.,.

Ttrdo em relqÉo a sl mesmo, aos demais, aos obietos;

a percêção de foÍEras gêoméEices.

Percêção E3padal GráAca!

Ohrêtlvo geEl:
-

Interpretar adequadamente os esümulos do espaço gÉfico.

OblFdvos êsl!êdâcos:
-

Ássociar ffgurds simétricas;

- Associar

diferencialmente as lchas e numerais dislédcos;

- Discriminar ffgura de fundo em dêsênhos.

Aprovaclo eür Relimiâo

ete Âsserr"rbleíel

Geral
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Perceção Temporal:

Obietivo seral:
-

Interpretar a realidade da passagern do ternpo através da discrinninação dos conceitos ternporais.

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

Y

Adquirir conhecimento do relógio.

Árêâ Pslcomotora:
Â êducaÉo psicomotora é uma acção pedagógtcâ e psicológica, utilizando meios da educaçâo ffsica com o obietivo de normalizar ou melhorar o

comportamento do jovem. Desta forma, pretelde-se desenvolvêr:

o
o
o
o
o
o
+

A consciêlcia do próprio corpq
O

domíúlo do equilÍbrio,

O

controlo

O

contÍolo da inibição voluntária

e a eficácia das diversas cooÍdenações globais e

parciais,

e da respiração,

Á organização do esquema corporal e a orientação no êspâçq
Uma estÍuturação êspaço-temporal correta.

Movlmentos e Coordetrações Gerais!
Oblêdvo gêrrl:
-

Domilar as divesas etapas da aqúsição total da marcha, da forma mais correta possível.

,Aprovaclo elu ll.elun,íão de r\ssetnlbleia Geral
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Obietivos esnecíficos:
- Aquisição dos automatismos de independência motora;
- Aquisição das diversas etapâs da marcha;

- Controlo da postura, agilidade e

equilíbrio.

Esquema Corporal:

Obietivo seral:
- Perceber e

utilizar o próprio corpo,

Obietivos específicos:
- Expressar corporalrnente 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.

Obietivos específicos:
- Coordenação manual e

digital aplicada

às tarefas gráficas, excluindo-se aquelas referentes à escrita

- Traçado de linhas, seguindo diversas direções

propriamente dita;

(cobrir linhas);

- União de pontos e completar formas;
- Reprodução de formas gráficas.

Aprovado ern Reultiâo

cie

Asseultrleia Gerai
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Áreas Verbais:

+

Compreensão Verbal:

Obieüvogeral:
-

Assimilar a linguagem e utilizá-la de forma compreensível.

Obieüvos específicos:
- Desenvolver aspetos cornpreensivos da linguagem [compreensão verbal);
- Explicar o significado de frases;

- Resumir o significado de uma explicação ou texto.

+

RacÍocínio 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 palawas.

+

Leitura:
Obietivogeral:
- Ler corretamente de forma mecânica e compreensiva.

Apnovacno eln Reun{ão r{e Asserubleia Gera}
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Obietivos específicos:
- Discriminar os sinais gráficos que representam os fonemas: Ietras, silabas, palavras, frases, textos.
- Leitura mecânica e compreensiva.

+ Ortofonia e Logopedia:
ObJedvo geral:
- Expressar-se verbalmente de forma correta, articulação,

ritmo, voz.

Obieüvos específicos:
- Desenvolver a expressão

+

articulatória

e fónica

correta;

-

Corrigir

-

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

a

respiração;

Fluência Verbal:
Obietivo seral:
- Usar fluentemente a linguagem.

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

- Contar histórias.

Aprovado ern fteunÍão

c{e

^Assenrhleia Gera}
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+

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;

Y Outras Áreas Cognitivas:

+

MemóriaVisual:
Obietivo geral:
- Reter e evocar estímulos visuais.

Ohieüvos específicos:
- Reter e evocar lugares (memória situacional), objetos e desenhos.

+

Memória Verbal e Numérica Repetitiva:
Obietivo seral:
- Reter e evocâr esdmutros verbais e numéricos repetitivos.

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

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

Aprclvarto ern tr{.eunião de Âssembleía Gera}
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Memória Verbal e Numérica §ignificativar
Obietivo geral:
- 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 palawas,

Cálculo:

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

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

+

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

Aprovaclo enr Rç.uuião cle.Assemhleia Genal
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Obietivos específicos:
- Solucionar quebra-cabeças simples e outras construções;

- Classificar objetos de acordo corn o critério dado: cor, forma, espessura...
- Encontrar relações de igualdade/semelhança/diferenga entre dois ou mais objetos ou figuras.

Y Áreas Afetivo-Sociais:

+

Emocional-Afetiva:
Obietivo seral:
- Controlar os impulsos emocionais,

Obietivos específicos:
- §uperar 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.

+

§ocial:
Obieüvo seral:
- Integrar-se e participar ativamente no grupo social.

Áprovac{ei em ReuuÍão de "Assenrhtreia GeraX
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Obietivos específicos:
- 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 lrlnâmlca de Grupo, â qual engloba maioritarlamente os objetivos gerais acima cltâdos:

VaLonEs

HutÍÁ os:

Os valorês humanos são fundamentos morals da comdência humana. Todos os seres humanos

ele§ inerentes. A câusa dos

co litos que alliSem

podon e dwem tomar coíhecimento dos valores â

a humaddade êstá na negaÉo dos valores como suporte e inspiração para o deselvolvimetrto

integral do poEncial indlvidual e consequentemente do potencial social.
Assim, através dos contos de fada ê dâs histórlas, o

ildiüduo malrifesta os seus deseios,

os anseiog as angústias e âté mesmo as frusEaçõe§.

Com um conteúdo multo rlco, os contos de fada contêm a fónnula mágica capaz de envolver a abnção dos iovens, dêspertando-lhes sentimentos e
valores intuiüvos que clamam por um desenvoMmento iusto, tão plêno quanto possa ür a ser o do pr€stigiado intelecto.
De§ta

i

foma, surgiu a necessidade de desenvolver uma dlnllmlca de grupo através dos valor8 Humanos em

qULe

o objetivo primardial seÍá o de

vestigar o desenvolvimento subjetivo ê a produção de significados paril os nossos utentes, portâdores de deflciência meDtal, a partir dê Contos de

Fadas

/

Fábulas, repletos de vâlorês morais, de acordo com o valor humano mensal,

Apnovaclo

err-n
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Partiu'se da hipótese de que os contos de Fedas auxiliam na resolução dos conllitos internor e os sinbolismos pÍesentês nos diversos
elementos dos
Contos auxiliam na resolução desses mesmos conflitos.
Durante esta dinâmicâ de grupo, os utentes aprendern a conhecer-se mâis através dessas historllrhas que eles encenam aaquele
momento. E vamos
praticando as posturas corporais juntamente com a narração da história.
Ao escutar a hlstórla natrãda, e ao mcsÍro tempo copiar os sonr e Dovlmentoc cr.lados pela narradona do conto, e ao escutar
utrra múslqa
r€laxantc, os utentes desenvolvêm a auto-estlD& Íazem mal3 conexõêr a Slnapses certbrals e ampllam a sua capacidade de lldar mêlhor
com 08 dlferentes üpos de cmoções que todo! nós enfrcDtamos no lo§so quoüdlano.
Este exêrcÍcio de relaxamento, intercalado com a narração do conto com valor humano, terá como obiêfivos alongar os músculos,
respirar
corretamênte e meditar. os contos citados durante estas dinâmicas, possibilitam levar os utentes, ahavés de símbolos e do imaginário,
ao mundo
rêal.

Se$ões dc educação para a sexualldadei
A educagão sexual é o processo ahavés do qual se obtém informaçâo e se formam atitudes e crenças acercâ da sexualidade
e comporüme[to sexual.
É um conceito abrangente na medida êm que inclui a idêrtidade sexual, o corpo, âs erçressões da sexualidadg os afetos,
a reproduÉo e a promoção
da saúde sexual e repÍodutiva.
A sexuâlidade é uma coldição inerente ao ser humalo, logo negligenciar estâ dimensão seria dificultar o desenvolümento
dos utentes enquanto
pe§soas, poi§ a sua lntegração trurca seria completa devido à carência de competências no domínio
afetivo-sexual. Daí a importância da realização de
sessões de educação para a serualidade.

AJn'ovailo ern li.ei-lr'Iiâo alc Âsscrurhl,eia Gcral
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Obietivos gerais:
a

Contribuir par. o âumetlto de coúeclmentos sobre

a

Contribúr para

a

temátic& promovendo a parddpação ativa de todos os elementos do grupo;

o desenvolümento pessoal e social dos iovens;

ConÍlbuir paIa uma aceitação positirrâ

dâ sêxualidade em todas as drnensões, enquanto condição

inerelte ao ser humano;

Elucldar os ,ovêns para o facto de que a sexualidade envolve multo mals do que apenas a função genltal e reprodutora, é igualmente uma
troca de afetos e sentimentos.
Promovêr a clarificação dê mitos ê caenças infundadas, aEavés do aümento de conheclmentos sobre a têmáüca

Contribuir para a valorização do estabelecimento de vínculos afetivos estáveit como o amor, a temur?, a comuniçâção interpessoal, o
respelto, a exprEssão de sentimentos € emoções e a rcalização pessoal,

8.3. Terapia Ocupacional
A Têrapia ocupâcional promove a capacidade de indivíduos, gmpos, organizações e da própria comunidade, de escolher, organizar e desempenhar,
de forma satisfatória, ocupações que estes consider€m significativas.

Oblêtivos G€rãIr:

.

Promover o aumento/maDut€nçáo da3 Advldades de Vtda lrlárta (ÀVD'§),

o
o

Apnovartro

Vesür e despir roupa de modo sequercial;

Ápertar

emn

e

aiustar roupa e calçado (apertar cordões, abotoar camisolas, fechar fechos);

ltelxI"!Íão de ÁssemhleÍa Gcral
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o

Higiene pessoal sem ajuda de 3a pessoa (lavar a cara, as rnãos e os dentes, pentear o cabetro e usar a sanita, curnprindo todos os
passos)

Promover o aumento/manutenção das Atividades de Vida Diária Instrumentais [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 realizar trocos;

Cuidar de outros [animais)

Promover o aumento da participaçâo social;

o
o

Socialização, espírito de equipa;

Competências sociais adequadas às situações

Promover o aumento das funções mentais específicas

o
o
o
o
o

Iniciar manter

e ternninar uma tarefa,

e

globais;

atenção/concentração;

Reminiscência;
Sequenciação;

Orientaçãoespácio-temporal;

Promover o aumento das funçôes neuromusculoesqueléticas

o
o
o
o
Aprrovado

e

relacionadas com o movimento;

Mobilidadearticular;
Alinhamentopostural;
Tonicidade;
Resistência;

em"l Rr:u n

i

âo
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o

DE

RectificaçãoPostural;

Movimentosvoluntários;
Marcha;

Motricidade fina e grosseira;

Promover o aumento/manutenção das funções sensoriaisi

o
o

Função vestibular: Segurança em moümentos contra a gravidade;

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

8.4, Serviço Social

/

Educadora Social

Compete ao Técnico Superior de Servigo Social e de Educação Social, quer em C.ÀO. quer êm Ler Residencial esàuturar o rcspetivo trabalho teDdo

por base as hês linhas de acção seguintes:

.

Acompanhamento dir€to dos utentes, diagnosticando as respetivas cârências e procuÉndo rÊspostas lnovadoras quê, verdadeiramente,
respondam às suas necessidade§.

.

Átendimênto/acompanhamento às famílias dos uEntes com o objetivo de proorar, coduntamente, soluções para os prcblemas que vão
surgindo oo seio familiar.

.

Estabelecimento de parcerias lnstitucionais e criaÉo de uma rede social mais rràsta, por forma a htegrar positivamente os cidadãos com
deficiência e a desconstnrir os preconcêitos

Apnovactro ern Reruníão çle "Assene["lltli;l Geratr

e
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Em termos púticos, o trabalho das Técnicas faduz-se nas mais lrariadas acções, nomeadamente as següitrtes:

.
.
.
.

Divulgação do t'abalho deseavoMdo pela CD/AA no exterior.
Planiffcação e participação de aúividades lúdlcas e de hclusão social.
Diagnóstico psicossocial dos utentes.

Acompanhamento do quotidiano dos utentes hstitucionalizados em Lar Residsrcial (cuidados de lúgtene

e lmageEl

allmentâção,

acompanhamento médi@, ..J.

r
.
.

Avallação em coljunto com a Psicóloga para os candidetos a integraÍ no Cá.O. ou no Lar.

Atendimento às famflias dos utent€s em C.A.O,, sempre que solicitado.

DiEmização dê sessõês individuais de treilo de competências parentais-

8.5. Monitores

o

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

Obietivos serais:
- Desenvolver competências cogniüvas, tais como, a atenção, a memóri4 a linguagem e a imaginação.

.{provario ern l"{.enniã o cle,{ssr:nl[rl eia Gera]
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Obietivos esuecíficos:
- Reverern-se na moral da

história associando-a

- Dar a sua opinião sobre a situação a que a

o

a situações

práticas do dia-a-dia;

história faz referência identificando várias formas de proceder.

Atividades de vida diária "AVD's":

Obietivos serals:
-

Contribuir para aumentar

a

funcionalidade/autonomia dos jovens nas tarefas de higiene e vestuário.

Obietivos esoecÍficos:
- Promover con:lpetências de higiene pessoal e cuidados com a sua imagem (pentearem-se, Iavar as mãos,lavar os dentes);
- Desenvolver competências específicas de vestuário

r

(vestir/despir adequadamente várias peças de roupa).

Atividades de estimulação cog[itiva:

Obietivos perais:
- Promover aüvidades com vista ao desenvolvimento e treino de competências cognitivas.

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

Apnovario em Reunião de,AssenrlbleÍa Geral
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Aüvidades de competências sociais:

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

Obietivos esnecíficos:
- Aumentar a autonomia na execução de compoftamentos sociais;

- Promover e aumentar comportamentos socialmente aceites;
- Aumentar comportarnentos de cortesia;
- Aumentar a utilização de linguagem expressiva.

o

Atividades de educação para

a

sexualidader

Obietivos perais:
- Desenvolver cornpetências 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.

Aprclvnaclo em Ídeulrião çial Assemhleta Gera]
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AtÍvidadeslúdico-terapêuticas:

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

Obietivos específicos:
- Farticipar com entusiasmo nos trabalhos de decoração dos espaços do CAO;
-

Farticipar nas aulas de dança, de natação

e de educação fisica;

- Participar nas aulas de teatro, dramatizando uma personagem;
- Participar

r

no atelierde trabalhos manuais,

Expressão Musical

Obietivos serais:
- Capacidade de apreciar e discriminar o som e a música de forma crítica;
- Capacidade de dominar a canção com sentido de pulsaçãs e controle ríunico;
- Capacidade para experimentar e dominar progressivamente as possibilidades do corpo e da voz, através de actividades lúdicas;

- Capacidade para participâr em projectos pessoais ou de grupo;

- Desenvolvimento da musicalidade.

Aprovacto em Reunião de Assernhleia Gera}
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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;

- Disünção da audição de sons do meio, da natureza e do corpo;
- Entoar melodias, rimas e lengalengas;
- Aquisição da capacidade rítmica: pulsação;

- Distinção de sons fracos e de sons fortes.

o

Atividades de inclusÍio:

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

Ohietivos esnecíficos:
- Estabelecer contato com a comunidade envolvente.

Aprovado ena Reuuião

cte

Asselmbleia Geratr
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Atividades da Quinta Pedagógica "§onhos Culüvados":

Obieüvos serais:

' 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.

l\trlrovado eln ReunÍão de Âssembleia Gerai
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Esquema Semanal: fengloba as Atividade Lúdico-Terapêutica

e o Desenvolvimento de Connpetências Sociais)

C.A.O. MILHEIROS
2a

feira

3e

feira

4a

feira

5a

feira

6c

feira

ta eZa semana

WÍi,i1ffiffiffi

Desenvolvimento de
Competências Sociais/

l'iiMüri;'Lt',ffi@
Inclusão Social

3c semana

12h00

-

tt:,

13hO0

ii:rr

--..

_.

:;, ..:,jl;

::

: ir r;,: l:.:..j.,j;,,\úl;i1

ffimwffiffi.ii'ffiffiP,lr
4! semana

onde cada opinião é transparente

terapêutica/

Atiüdade Lúdicoterapêutica/

Caminhada

Caminhada

Atividade Lúdico-

L4h30 15h30

Atividade Lúdic0-terapêutica/
Caminhada

lornal Diferente de
Milheirós
&

,q í)u

fexploração do

ffi'm fF#,§ /í.{\líiü

Karaokez
Rádio C.D.

Aprorriarlo elu Reunião

Expressão

Dramática/Teatro

c{e "Àsseimh}eia Ge

ra}

filme didático

d&
Fà

15h30 16h30

Visualização de um

Dança

Srâ [&á#$t'ü,q\'§
!Íl LiA-

0l'rei$ F.ü&r;ü lÉ,Í
Wfl@@mffiry@eí

§íi

Valor Humano do mês).

\e,@
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c.A.o. sÂo uanaEDE INFESTA

2a

feira

3e

feira

4a

feira

5n

feira

6B

feira

Dançal
Atividade Lúdico-

14h30

"Conversas com sentido"

terapêutica/

Expressão Dramática

Competências Sociais:

Expressão Plástica:

15h30

Caminhada

"Nós na Comunidade"/

'Decorar para encantar"

15h30

Visualização de um filme

Atividade Lúdico-

didático/

terapêutica/
16hs0

Educação Musical

Sessão de Movimento:
logos de interação social

el

e,Assernltrl eia

Sessão de relaxamento

"Põe-te a mexer"

Caminhada

Apnovaci o em Ídeu níâo

Desenvolvirnento de

Ge

ral
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- LAR RESIDENCIAL
Calendarizaçâo

faneiro
Dia 6

Acttvtdade

Intervenientes

"Reis e Rainhas"

|antar de celebração do Dia de Reis.

Equipa Técnica e
Residentes

Dia26

Lanche convíüo, no Lar Residencial para
os protetores dos residentes nesta

Equipa Técnica, Protetores
e Residentes

valência, e respetivo baile de máscaras,

Março
Dia 19

"Primavera

à

vista"

Ida ao cinema e almoço no Maiashopping.

Parcerias
Àpoios

/

Material

Ajudantes de
LAR e

Não se aplica

Não se Aplica

Mecenas

Não se Aplica

Mecenas

Transporte

residentes

Diretora

" Carnaval, à nossa moda!"

Fevereiro

Dinamizador
[s]

Técnica LAR
+ Equipa do
Lar
Residenciai

Diretora

Equipa Técnica e
Residentes

Técnica LAR

Equipa Técnica e
Residentes

Aiudantes de
LAR

"Celebração da Páscoa"

Abril

+
*
+

Decoração da Casa.
Participação nos eventos pascais
na comunidade.
Almoço de Páscoa e Receçâo ao
Compasso.

Aprovacio ern Reunião de Assen'lhleía Ge'ral

Mecenas

Material necessário
para realização das
decorações e
Iembranças,
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"A nossa família"

Maio
Dia 15

Sessão fotográfica no Lar Residencial, de
forma a realizar uma moldura para
decorar a sala de estar.

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Não se aplica

Mecenas:

fumbo

"Festa é Festa!"

Banco

|antar de celebração dos Santos
Populares.

+
+
+

lulho

DiaZl

DecoraçãodaCasa.

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Diretora

Alimentar

Técnica e
Equipa do

Talho Central

tAR

Sardinhada.

de Nogueira

Material existente no
Lar Residencial

Baile Popular.

"lantar dos amigos"
]antar no restaurante para comemoração

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Não se aplica

do dia dos Amigos.

Diretora

'Vivam as férias"
Atividade conjunta com o CAO de
Milheirós - Mês de aüvidades de lazer e
praia.

Aprovacto emr fdeunião de,Assembleia Gera]

Técnica LAR.
+ Diretora

Técnica do
CAO de

Milheirós
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"Pelos Caminhos de Portugal"
semana de férias

Setembro

Dia4a

I

-

Passeio anual do Lar Residencial, a definir
o local.

Diretora
Técnica LAR
Equipa Técnica do Lar e
Residentes

+ Equipa

Técnica do

Lar

Atividades diárias, durante esta semana,

Direção da
CDIAA e

Transporte

Mecenas

Residencial

de lazer e descanso.

Câmara

Diretora
3e 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
parLicipação

Ribeiro

Outubro
"

Halloween, que susto!"

Caminhada noturna de recolha de doces
ou travessuras.

Equipa do Lar Residenciatr

Dia 11

Aprovario em Reunião

" Magusto e alegria"

fantar regional com Magusto.

cte Ásseml[:1eí;l

Geral

Mecenas

Não se aplica

í-ar e
Residentes

Decoração do Lar.

Novembro

Ajudantes de

Equipa Técnica do Lar,
Residentes e Direção da
CD/AA

Diretora

Jumbo e

Técnica e
Ajudantes de
LAR

Ajudantes do
LAR

Material existente no
Lar Residencial

Fágina 6ü rie 6E
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]unta de
Freguesia de

"() brilho do Natal, somos nós"

Dezembro

+
+
+

Decoração da Casa.
Participação em atividades
desenvolvidas pela funta de
Freguesia.

Equipa Técnica do Lar e
Residentes

Milheirós

Diretora
Técnica e
Equipa do Lar

trumbo

Câmara

Lar Residencial
{decoração a cargo
das aiudantes do Lar e

Municipal da

Almoço de Natal.

Oblecüvos Especmcos das Âcüvldades apresentadas

Material existente no

utentes)

Maia

ro quadro ânterlor! Ácíívtdâdes Fesdrr.si/Lúdlcas

Todas as acdüdades propostas, no quadro apresentado, procuram cumprif um coniunto de obiectivos espec,Íficls que deriva[L directamentê, da
missão da CDIÀ\: REÁBILITAR, EDUCA& INTEGRÁR E PROPORCIONÁR FELICIDADE. AssiEL e uma vez que, se pretende sempre minimizar o
impacto Instib.rcional, criando um ambiente acllhedor e prórino do familiar, as Actividade Festivas e Lúdicâs pautam-se por 4 obiecdvos específfcos
que são comuns a todas elas:

.

Promover a união, o se[ümeíto de perterya a estc grupo famlliar e, facilitar a çdação de laços afecüvos enEe os diferetrtes elementos do
grupo;

Aprender a distinguir papéis e contextos, através de interacções sociais distintas. Cada Actividade é fundamental para o conhecimento do
outro e do rnundo e, importante para perceber o nosso posicionamento na sociedade - Ser Cidadão.
Participar em experiências, que ajudem ao seu crescimento/ desenvolvimento pessoal e social, bem como, à sua consciencialização face a
uma sociedade heterogénea e global, onde todos têrn 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 de vida únicos e significativos;

.Aprovado em ll.eunião de,Assernhlei;l 0enal

Fáglrra6tr de6E

PTANO ANUAL DE ACTIVIDADES

?,A17 ffi
"*/

Plano Semanal de Actividades
LAR RESIDENCIAT da CD/AA

Dia da

Designação do Dia

Obiectivos EspecÍficos

Horário

Responsável

semana
23

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

18:00h /19:00h - Activídade de

Directora

estimulação cognitiva;

Técnica +

Ajudantes de
- Desenvolyimento do vocabulário;

Lar

memóría fafravés da promoção de diálogo
sobre o firn de sernana), etc.

- Treino da narrativa, descrição e

memorização;
3e

Feira

"Espelho meu"

- Prornoção de hábitos de higiene diária;

Dia reservado para o cuidado da imagem e

-

higiene diária.

das tarefas de higiene;

Aumento da funcionalidade na execução

- Ferceber a irnportância da imagem, na

17:30h/19:Í,5h

-

Ajudantes de

Escolha de roupas, realização de barbas

Lar

e depilações, tratamento de mãos e pés,

massagens, hidratação, etc.

relação consígo mesmo e com os outros.

,Aprovaelo enn lü,enni;ir-r cle Âsr:el::Lrlei;a G*ral
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4a Feira

"Todos ao iogo"
Dia reservado para jogos de tabuleiro,

raciocínio e memória.
Todos os jogos são realizados ao som de
muslcâ.

- Treino de mernória, desenvolvirnento do

18:00h/19;45h - arrumação,

raciocínio e atenção.

decoração e organização dos diferentes

- Melhoria da motricidade fina através da

realização de trabalhos manuais

e

Ajudantes de
Lar +
Residentes

espaços do Lar;

jogos de

tabuleiro.
- Desenvolvimento de competências
relacionais através do trabalho de equipa.
- Relaxamento/concentração através da
escuta de música.

5e

Feira

"Cuidar do que é meu"

- Esta atividade promove hábitos de

17:30b./L9z15h - Arrumação de

organização e responsabilização. O Fasto de

roupeiros

cuidarem dos seus pertences ajuda os

calçado e acessórios dos residentes.

e

Ajudantes de

tratamento da roupa,

Lar +
Residentes

utentes a perceberem a importância de

cuidar e presen/ar os seus bens. Esta
atividade

é

sempre realizada em

colaboração com as Ajudantes de Lar.
6a

" É Sexta-feira!"

Feira

Dia livre

- Promover a descompressão de uma

L7:3Oh/19:45h - 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.

.Aprovaclo erri Rerinião

çtre

Assen'lbleia Geratr

e

Ajudantes de
Lar

2í.hl22t1,5h- Ida ao café e caminhada,
sempre que o tempo permitir.

Pá6qÍna
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O sábado deve

contemplar actividades

Através da partilha das rotinas

IAW!?b-

cada utente faz a sua cama

domésticas encontrar pontos comuns entre

corn a ajudante do Lar e colabora

descanso, diversão, relaxarnento, etc.

o contexto institucional e o contexto

também na limpeza do seu quarto e na

familiar;

arrumação da sua roupa.

grupo da Quinta fPaula + André) se desloca,

- Criar momentos facilitadores do

t?h/L3h - Televisão

com uma das Ajudantes em escala, para

sentimento de grupo, de pertença e de

alimentar os animais. Os restantes utentes

família.

ficarn no Lar, corn a outra aiudante a realizar as
tarefas de limpeza e arrumação.

- Experienciar rotinas necessárias ao

funcionamento do Lar, e à vivência

l4t30h/19:45h - passeio
resto da tarde

Ajudantes de
Lar

diversas: Arrumaçâo e limpeza, passeios, lazer,

NOTA; durante o Outono e o Inverno, apenas o

Sábado

-

ao exterior e

liwe

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

conjunta, estimulando a responsabilização
pelo espaço cornum,

"Dia do descanso"

- Pnornover actividades de lazer.

10h/13h - ida à missa [sempre que o
tempo perrnitir)

Ajudantes de
Lar

14h/15h - descanso, relaxamento.
Dorningo

t.íh/l7h-

Tempo liwe

-

cada utente

poderá escolher a actividade que
pretende realizar;

L7:3Oh/2Oh- matiné de cinema.

Aprovado em l{etlnião cle AssemrbneÍa üera}
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Caracterização da População Atendida

Distribuição do número de utentes porValência

Vâlênc{a

No de

utentee

CÁ.O. MILHEIRÓS

20

CJ"O. SÃO MAMEDE INFESTA

20

Lar Residencial

10

Total de clientes apoiados

40

Aprovaclo eltr Reunião de Asseruhneia Geratr
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Recursos Existentes - Humanos e Físicos
Recursos Humanos
Funcã

Número

Diretora de Servicos

1

Diretora de Valência*

3

Técnica de Servico Social

7

Psicóloga

2

Teraoeuta Ocupacional

1

Educadora Social

7

Monitores

4

Professor de Educação FÍsica

1

Assessora da Direcção/Administrativa

1

Aiudante C.ÀO.

4

Assistente Técnico

1

Aiudante de Accão Directa

7

Técnica de Seryicos Gerais

L

Trabalhador Aerícola

1

Nota: Nos C.A.O., o serviço de alimentação é assegurado por uma empresade catering,

Aprovado etn Reunião de ÂssenrbleÍa Geral
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Recursos Físicos
Viahrras

Ediffcios

Tipologia do Espaço
Rés de Chão fEdiffcio único)

Semi-cave

-

C.A.O.

- CÁ.0.

Vivenda Indivídual com dois pisos

Número

Tlpologla da Vlatura

Número

1

Carrinha (de 9 lugares)

3

Ligeiro de passageiros (5 lugares)

Z

1

1

- Lar Residencial

Terreno com casa rústica Quinta Pedagógica

Aprovado eur Reunião de Âssembleia Geral

1
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Presidente da Direção

Presidente da Assembleia Geral

(Pedro Venâncio, Dr.)

Data:

z!,-t-LL?ilí

Aprovado em fteunião de Âssemrbtreia Geral
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Entregue no
CRSS do Norte
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1o.

Orçamenlo

Revisto

no.

M
E

Reservado aos serviços

I}EÂIT
PÉIIEDO. P*âCTTÀ AROIiO iáÁRIO BOHITO

IPSS DIST CONC

coo.

fra

,

üITAI,A

Centro Actividades Ocupacionais - S.tUamôOe tnfesta

Espaço reservado ao CRSS do Norte

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

.2\l

11

I

2016

lnstituição:

GR|AI{çA DFEREITTTE ASSOG|AçÃO DE AiHGOS

GOIIITA DE E PLORAçÃO PREI t§tONAL

61

6161

1

61-6í 61 1
62

6211

624
6233
6226

(.)

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

63718

Custos com o pessoal
Remuneragões certas
Remunerações adicionais
Formação profrssional
Encargos sobre remunerações
Seguros
Outros custos com pessoal

64

Gastos de Depreciação e Amortizaçáo

67

Provisões

681

lmpostos

688

Outros gastos e perdas financeiras
Serviços bancários

6888

Outros não especificados

69
690

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

63
63221
6322213

6382
635
636

691

694
692/3+695/9

Resultado líquido previsional

42.970,85
0,00
0,00
37.249,11

238_958,42

41.312,76
0,00
57.433,07
2.454,24
0,00

340,1 58,

50.682,

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

lnstituição:

GRIANçADFERENÍEASSOG|AçÃO

DEAItilGOS

GOI'IÍA DE E,PI.ORAçAO PREVTSPNAL

Ano:

71

Vendas

72

Prestações
Matrículas e mensalidades
Outras

721

72219

751t5

Trabalhos para a própria lnstituição
Para autoconsumos
Para outros

73

Proveitos suplementares

75

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

75

758

751
7511
751418
75218

s

Nll

0,00

57.566,05
5.881.55

63.447,60

0,00
0,00

0,00
0,00

345.667,68
0,0c
0.00

345.667,68

4tÀ115;Â
78
7816
788

Outros rendimentos e ganhos
Donativos
Outros

6.515,69
1.459,21

7.973,90

fi7.089t{8
79
791
798

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

0,00
3.659,13

3.659,13

&tu748r?r

f)

62-(62í 1 +624+6226+6233)

K

{\['7

\

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

N

lnsütui#

rw #(

CruANçA DIFEREhITE/ASSiOGIAçAO DE AIUIGOS

il

oRçA[íEilTO DE |]{ITESTmENTOS
em euros

hrvêstirÉüh erevis,as

Afu financizr:nb (a)

OuúIos fin*

Subsídios
PDDAG

Ouüros

dar

s (b)

Toúd

trnobiliaçÕes inoorpone6
Despesas de instalação
lmobilizações em curso
Adiantamentos em curso
Adiant p/c imob incorpóreas

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

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

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

0,00
0,00

Reerúolso de enprástirps anteriorcs a málio e longo pr;z'o

0,00

orm

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

orü

orfi

orü

orfi

0,00
0,00
0,00

1r-5111-ações oorpórere
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construçôes
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equ ipamento administrativo
Taras e vasilhame
Animais prodt, trab, reprodução
Outras imobiliz corpóreas
lmobilizações em curso
Adiant p/c imob corpóreas

hveslimentos

fi

0,00

0,00

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

nanceiros

TOTAL

0,00

(a
a) Resultados
Kesuttaoos líouidos
Iqutoos + resultados
resutlaoos tr
lransfiaoos
ansitados
(b ) Emprástimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) +

+ doacções + desinvestimentos

ORCAMENTO DE DESIilI'ESTIMENTOS
em euros
Desinvestimentos

Valores

Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo

0,00

Diminuição de imobilizações

0,00

0,00

hslituiças cRnNçA

DIFEREITITE ASSOGIAçÂO DE AIUEo.§

II,IEI,ÉRIAI'STFEATNíA

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

jaeiro a sffirc

deãí6.

- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1o/opara o ano de 2017
- A verba do acordo de cooperação (CRSSN) está em conformidade com a legislação em vigor.

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

2 - Demonstração conta "Fonredmenb esentip enGnos":
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)
Electricidade
Combustíveis
Agua
Outros fluidos
Materialde escritório
Reparação, conseÍv adaptação equip edif alugados
OÍ.rfros famecimentos e seruigos exÍemos.'
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

6.712,75
7.767,00
1.321,93
609,17
1.201,89

42.970,85

453,33
2.A42,20
4.037,15
0,00
5.940,85
0,00

í.890,40
5.849,05
1.919,13
13.915,11

3 - Custos com o pessoal:
Remunerações certas:
TCO - |PSS 22,00%
TCO - |PSS 16,40%
Ísentas de encargos p/ ent.patronal
Remunerações adicionais:
TCO - IPSS 22,00%
TCO - |PSS 16,40%
lsentas de encargos p/ ent.patronal
Formação profissional

218.845,24
6.600,00
13.513,22
0,00
36.474,20
1.100,00
3.738,56
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280.271,18

ffi,,

255.319,40
Contribuições segurança social
7.700,00
Contribuições segurança social
profissionais
Seguros acid trabalho e doenças
Outros custos com o pessoal

x 22,00o/o
x 16,400/o

=r"?

6.170,27
\í.262,80
"454.24

340.158;49

4 - Depreciaçôes
**o tansível

50.682,66

.lluo

50.682,66

5 - Provisões:
0,00

6 - lmpostos:

2A4,23

7 - Benefícios processados e outros custos operacionais:
Benefícios processados
Outros custos operacionais:
0,00
0.00

00

I

- Custos e perdas financeiras:
bancários

::*,oo=
9 - Custos e perdas extraordinárias
AcçÕes de formação financiadas pelo F.S.E.

0,00
0,00
0,00

Donativos
Perdas em imobilizações

2.913,51

Ou.tros:

0,00
0,00

2.913,51

RENDIITIENTOS

s - v11oas:

í0 - Prestações

de serviços:
Matrículas e mensalidades de utentes
Mensalidades
Outros/Comparticipação de utentes:
Visita à Quinta

57.566,05
5.000,00
63.447,60

11 - Trabalhos para a própria lnstituição:
Para autoconsumos
Para outros
12 - P::vertos suPlementares:
0,00
0,00
0,00
Página 2
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2,913,51

ru
[2

00
1

\

3 - Comparticipaçâo e subsídios à exploração:
Do Sector Público Administrativo:
CRSSNorte

345.667

::''.'
345.667,68
De outros sectores:
0,00
0.00

...

14 - Outros proveitos operacionais:
Quotizações

0.00

1.458,21

l:*'

1-458.21

15 - Proveitos e ganhos financeiros:

Juros

0,00

Rendimentos de imóveis
16 - Proveitos e ganhos extraordinários:
Acções de formaçáo financiadas pelo F.S.EGanhos em imobilizações
Outros proveitos e ganhos extraordinários:
Em subsídios para investimentos:
PIDDAC
Outros
Donativos
Outros

0,0c
0.0c

0 ,00
6.515,69
3.659.13

TOTALDO§ PrcT'EÍÍO6
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