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Introdução 

O presente relatório tem por objetivo dar a conhecer e avaliar as atividades 

socioculturais realizadas durante o ano de 2016, pela Associação Lar de Folgosinho. 

Para além de ser uma reflexão sobre a intervenção desenvolvida durante o ano, aponta 

também as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de 

algumas das actividades previstas. A avaliação foi feita com base em informações/ 

registos da animadora e da directora técnica, bem como no feedback recolhido junto dos 

intervenientes nas atividades.  

No apêndice em anexo podemos ver fotografias de algumas das atividades 

realizadas ao longo do ano. 
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Atividades 

 

Objetivos 

 

Data de Realização/ 

Localização 

 

Recursos Humanos 

 

Observações/Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Novo (Painel 

com mensagens ou 

desejos para o novo 

ano) 

 

 

 

 

 

-Desenvolver a capacidade 

de diálogo; 

 

-Estimulação da orientação 

temporal 

 

-Estimular perspectivas 

futura 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: 6 de Janeiro 

 

Local: Sala de convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

Ambas as atividades foram 

realizadas no mesmo dia. 

No que concerne ao indicador - 

número de participantes, 

podemos referir que na 

elaboração do painel, apenas 

participaram os utentes mais 

validos a nível 

cognitivo/intelectual. 

Relativamente a atividade do 

Dia de Reis todos os utentes 

participaram, na visualização 

dos vídeos de grupos de 

cantares. Quanto ao indicador - 

grau de satisfação, podemos 

afirmar que este foi positivo, 

dado o feedback que obtivemos 

por parte dos utentes. Assim 

consideramos que os objetivos 

estabelecidos, foram 

alcançados em ambas as 

atividades. 
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Dia de Reis 
(Cantar das 

Janeiras) 

-Exercitar a memória através 

das recordações  

 

-Fomentar o sentimento de 

pertença a um grupo; 

 

-Promover o convívio entre 

utentes, colaboradores e 

restante comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval  

 

-Relembrar hábitos, 

costumes, vivências e 

experiências oriundas do 

meio sociocultural em que os 

idosos estão inseridos; 

 

-Contrariar o 

desenraizamento social dos 

idosos; 

 

-Desenvolver a capacidade 

lúdica; 

 

-Realizar actividades 

criativas e recreativas; 

 

-Incrementar a participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: 5 de Fevereiro 

Local: Sala de convívio e 

refeitório 

 

 

 

 

 

-Animadora; 

-Diretora Técnica; 

-Colaboradores;  

-Utentes; 

-Crianças da escola; 

-Professoras; 

-Auxiliares de educação 

 

 

Devido ao número de idosos 

que se encontravam mais 

debilitados fisicamente, devido 

a gripe, a atividade resumiu-se 

á visita de alguns entrudos 

(colaboradores), bem como, a 

visita dos alunos da escola 

primária de Folgosinho, os 

quais vieram “brincar” com os 

idosos. 

No que concerne ao indicador - 

número de participantes, 

podemos referir que todos os 

idosos entraram nas 

brincadeiras. No que diz 

respeito ao grau de satisfação, 

podemos afirmar que os idosos 
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ativa dos idosos; 

 

-Promover o convívio e o 

bem-estar. 

 

ficaram muito satisfeitos, pois 

o feedback que recebemos foi 

nesse sentido. Os idosos 

relembraram costumes antigos, 

do seu tempo de meninice. 

Podemos assim, considerar que 

os objetivos estipulados no 

plano de atividades foram 

alcançados. 

 

 

 

 

 

 

Dia dos Afetos 
(Diálogo com os 

idosos sobre afetos 

e sentimentos) 

 

 

 

 

- Exercitar a criatividade e a 

imaginação; 

 

- Proporcionar momentos de 

partilha, desejos, aptidões e 

gostos pessoais 

 

 

 

 

 

Dia: 14 de Fevereiro 

 

Local: Sala de Convívio 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Utentes 

 

A atividade realizou-se na data 

definida, a atividade realizada 

foi um diálogo com os utentes 

sobre afetos e sentimentos. 

Relativamente ao grau de 

satisfação dos utentes, podemos 

referir que estes interagiram 

entre si, conversando sobre o 

tema com emotividade. Uns 

falaram do tema pelo aspeto 

positivo, enquanto outros pelo 

aspeto menos positivo. No 

entanto no geral podemos 

considerar que os objetivos 

foram atingidos na totalidade. 
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Dia da Mulher 
(Conversa informal 

em grande grupo 

sobre o Direito das 

Mulheres) 

-Estimular o diálogo, partilha 

de conhecimentos valores; 

 

-Promover o espírito crítico 

de cada um; 

 

-Exercitar a memória de cada 

um através de um momento 

de reflexão. 

 

Dia: 8 de Março 

 

Local: Sala de Convívio 

 

-Animadora; 

- Utentes 

A atividade proposta foi 

realizada como definida no 

plano de atividades. 

O número de participantes na 

conversa informal que foi 

realizada foi elevado, tendo os 

utentes exprimido os seus 

sentimentos e opiniões sobre os 

direitos das mulheres. Assim, 

podemos considerar que os 

objetivos propostos foram 

atingidos. 

 

 

 

 

 

Dia do Pai 
(Realização de uma 

lembrança para 

oferecer a todos os 

idosos homens da 

instituição; 

Conversa informal 

em grande grupo); 

 

 

-Estimular a destreza manual 

e a motricidade fina. 

 

-Desenvolver e estimular as 

capacidades de raciocínio e o 

vocabulário; 

 

-Promover o 

desenvolvimento pessoal e 

social; 

 

-Favorecer a escuta activa, a 

concentração, o diálogo e o 

debate de ideias entre os 

 

 

 

 

 

Dia. 19 de Março 

 

Local: Refeitório e Sala de 

convívio 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

A atividade realizou-se, no 

entanto teve uma ligeira 

alteração ao inicialmente 

planeado. Ou seja o objectivo, 

de estimular a destreza manual 

e a motricidade fina não teve a 

finalidade inicialmente 

prevista. Dado que, quando 

elaboramos o objectivo 

tínhamos como finalidade 

serem os idosos a realizar a 

lembrança que iriam receber, 

no entanto optamos por 

oferecer saquinhos de bolos 
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idosos; 

 

-Fomentar as capacidades de 

relacionamento. 

 

confeccionados na cozinha da 

instituição. Assim este 

objectivo, apenas se 

concretizou no abrir dos sacos 

de celofane. No entanto o grau 

de satisfação dos utentes foi 

enorme, tendo todos eles 

demonstrado o seu 

agradecimento de forma 

emotiva pelo miminho que lhe 

preparamos.    

Podemos assim concluir que os 

objetivos foram atingidos 

 

 

 

 

 

Semana Santa 
(Recitação da Via 

Sacra; Cânticos 

alusivos a época; 

Lamentação das 

almas) 

 

 

-Reviver memórias antigas;  

 

-Promover o 

desenvolvimento pessoal e 

social, fomentando as 

capacidades de 

relacionamento; 

 

-Promover a orientação-

espaço temporal. 

 

 

 

 

 

Dia: 24 de Março 

 

Local: Salas de Convívio 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Membros da Comunidade; 

- Utentes 

 

A atividade foi realizada de 

acordo com o planeado. Ou 

seja tivemos a visita de 

algumas senhoras da aldeia que 

vieram recitar a Via Sacra e 

Lamentação das almas. Assim 

como a visualização do filme – 

“A Paixão de Cristo” e a 

visualização da Via Sacra 

realizada na cidade de Viana do 

Castelo. Todos os utentes 

participaram na realização das 

atividades, tendo demonstrado 
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grande satisfação durante a 

realização das mesmas. 

Podemos concluir que os 

objetivos propostos foram 

atingidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páscoa (Realização 

de trabalhos 

alusivos a data; 

Lembrança para 

oferecer aos 

utentes; visita 

Pascoal) 

 

-Estimular a criatividade e 

imaginação; 

 

-Exercitar a logica, a 

compreensão, a atenção e a 

memória; 

 

- Promover a orientação 

espaço temporal e a 

comunicação 

 

-Contrariar o 

desenraizamento social dos 

idosos; 

 

-Estimular a destreza manual 

e a motricidade fina; 

 

-Promover o convívio e o 

bem-estar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 27 de Março 

 

Local: Salas de Convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

A atividade proposta realizou-

se com uma pequena alteração 

ao inicialmente planeado, ou 

seja, para além dos trabalhos 

realizados, das lembranças 

(cestos para as senhoras e 

caixas para os homens com 

amêndoas) e da visita pascal foi 

visualizado a procissão 

realizada em Braga das 

cerimónias da Páscoa. Os 

utentes participaram todos nas 

atividades propostas, 

mostrando grande empenho na 

realização das mesmas. Assim 

podemos concluir que os 

objetivos foram todos 

alcançados. 
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-Desenvolver as capacidades 

ao nível do equilíbrio sócio 

emocional, das relações 

interpessoais e inserção no 

meio sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial da 

Dança (Elaboração 

de uma coreografia 

com a participação 

especial dos idosos; 

Actuação de 

concertinas). 

 

 

 

 

-Criar/manter o gosto pela 

dança, pelo movimento e 

pela expressão corporal; 

 

-Desenvolver e estimular as 

capacidades físicas e 

artísticas dos idosos; 

 

-Promover o convívio, o 

bem-estar e a participação 

activa dos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:30 de Abril 

 

Local: Salas de Convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Professor de Ginástica; 

- Utentes 

 

A atividade realizou-se no dia a 

seguir ao que estava 

inicialmente programado (29 

de abril), bem como com uma 

ligeira alteração na realização 

da mesma, pois a atuação das 

concertinas não foi possível. 

No entanto os utentes, 

participaram nas coreografias e 

danças apresentadas. 

Demonstrando muita alegria e 

boa disposição durante o 

momento de realização da 

atividade. Podemos assim 

concluir que os objetivos 

propostos foram alcançados. O 

número de participantes na 

atividade foram essencialmente 

os utentes mais capazes 

fisicamente. 
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Dia da Mãe 
(Confeção de um 

miminho para 

oferecer a todas as 

utentes da 

instituição; 

Conversa informal 

em grande grupo) 

 

 

 

 

-Estimular a destreza manual 

e a motricidade fina. 

 

-Desenvolver e estimular as 

capacidades de raciocínio e o 

vocabulário; 

 

-Promover o 

desenvolvimento pessoal e 

social; 

 

-Favorecer a escuta activa, a 

concentração, o diálogo e o 

debate de ideias entre os 

idosos; 

 

-Fomentar as capacidades de 

relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 1 de Maio 

 

Local: Refeitório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

 

A atividade proposta no plano 

de atividades só foi 

concretizada em parte, dado 

que, o dia da mãe coincidi-o 

com o feriado do dia do 

trabalhador, levando a que 

apenas se fizesse a entrega do 

miminho que foi confeccionado 

na sexta-feira anterior à data na 

cozinha da instituição (os 

tradicionais bolos melindros da 

região). Podemos considerar 

que os objetivos propostos 

foram em parte atingidos, na 

medida em que, conseguimos 

proporcionar às utentes um 

momento de carinho e ternura, 

levando-as a relembrar os laços 

afectivos e familiares que cada 

uma possui.  

O feedback que obtivemos 

junto das utentes mais validas 

foi muito positivo, referindo 

algumas que estes bolinhos lhe 

faziam lembrar os tempos em 

que estavam em suas casas, 

pois quase todas 
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confeccionavam estes bolinhos 

nas festividades da aldeia. 

Relembrando-lhes assim 

hábitos e costumes antigos. 

 

 

 

 

 

 

Comemoração das 

Aparições de 

Fátima 
(Visualização das 

comemorações em 

Fátima; 

Visualização do 

filme de Fátima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reviver tradições; 

 

- Proporcionar momentos de 

oração e devoção; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 13 de Maio 

 

Local: sala de convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

A atividade foi realizada quase 

na íntegra, não sendo possível a 

visualização do filme de Fátima 

por motivos técnicos. No que 

diz respeito ao número de 

participantes, todos os utentes 

participaram na visualização 

em direto, através da TVI das 

celebrações no recinto de 

Fátima. No que concerne a 

satisfação dos utentes podemos 

referir que estes estavam 

bastante emotivos durante as 

cerimonias. Assim podemos 

considerar que os objetivos 

propostos foram alcançados. 

 

 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da Família 
(Elaboração de um 

 

 

- Valorizar o papel do cliente 

na família; 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

O dia foi assinalado, tendo sido 

a atividade realizada diferente 

da estipulada no plano de 

atividades, ou seja, em vez da 
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painel com as 

principais ideias 

lançadas pelos 

idosos sobre a 

família) 

-Compreender os laços 

familiares e perceber as suas 

alterações ao longo da vida; 

 

-Promover a escuta activa; 

 

-Proporcionar laços de 

amizade entre todos. 

 

 

Data: 15 de Maio 

 

Local: Salas de Convívio 

 

 

- Animadora; 

- Utentes 

elaboração do painel com as 

principais ideias lançadas pelos 

idosos foi realizado o jogo 

cognitivo “O que é?” a partir 

do qual se desenrolou um 

diálogo sobre o papel da 

família. Os utentes que 

participaram nesta atividade 

foram os que se encontram 

cognitivamente capazes. 

Demonstrando muito interesse 

no tema e participando 

ativamente no diálogo. 

Atingindo-se os objetivos 

propostos. 

 

 

Dia Mundial da 

Criança (Atividade 

a definir) 

 

 

-Promover o convívio 

intergeracional; 

 

 

 

Data: 1 de Junho 

 

 

 

 

 

A atividade não foi realizada, 

dado que, as crianças não 

tiveram oportunidade de se 

deslocarem a instituição. 

 

 

 

Comemoração dos 

Santos Populares 
(Sardinhada) 

 

 

-Incrementar a participação 

activa dos idosos; 

 

-Promover o convívio e o 

bem-estar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade não foi realizada, 

por motivos logísticos. 
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-Promover o conhecimento 

da cultura e das tradições; 

 

-Desenvolver as capacidades 

ao nível do equilíbrio sócio 

emocional, das relações 

interpessoais e inserção no 

meio sociocultural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comemoração do 

Dia dos Avós  

 

 

 

 

-Estimular sentimentos de 

pertença; 

 

-Promover o convívio entre 

instituições; 

 

-Fortalecer laços de 

afetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 26 de Julho 

 

Local: Refeitório 

 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

 

 

A atividade que realizamos 

neste dia, foi um lanche 

convívio diferente do habitual, 

para assim assinalarmos a data. 

Participaram todos os idosos da 

instituição, com muita boa 

disposição e alegria. Podemos 

medir o grau de satisfação, pelo 

feedback positivo que 

obtivemos por parte de todos os 

idosos relativamente ao 

momento de convívio que lhes 

foi proporcionado. Assim 

podemos referir que os 

objetivos propostos foram 

alcançados. 

 



 

Associação Lar de Folgosinho - ALF  

 

 

 

 

 

 

 

Almoço Convívio 

 

 

-Promover a participação dos 

familiares na actividade; 

 

-Estimular a participação da 

comunidade externa; 

 

-Promover sentimentos de 

pertença  

 

 

 

 

 

 

Data: 21 de Agosto  

 

Local: Instalações da 

instituição 

 

 

 

- Direção 

- Diretora Técnica; 

- Animadora; 

- Enfermeira; 

- Colaboradores; 

- Utentes 

- Familiares e comunidade em 

geral 

 

A atividade realizou-se de 

acordo com o plano de 

atividades. Tendo tido uma 

grande participação dos 

familiares e comunidade em 

geral. O feedback recolhido 

junto de todos os intervenientes 

foi muito positivo. Tendo-se 

assim alcançado todos os 

objetivos estipulados no plano 

de atividades. 

 

 

Festas em Honra 

da Nossa Senhora 

do Socorro 

(Participação na 

procissão) 

 

-Promover o contato com o 

exterior; 

 

-Reviver hábitos e costumes; 

 

-Promover a aproximação 

com a família. 

 

 

 

Data: 4 de Setembro 

 

Local: rua da procissão 

 

 

 

 

- Colaboradores; 

- Familiares; 

- Utentes 

 

A atividade foi realizada de 

acordo com o plano de 

atividades. Tendo participado 

na procissão os utentes que 

assim o desejaram, com o apoio 

dos familiares. Podemos assim 

concluir que os objetivos 

propostos foram alcançados. 

 

 

Dia Mundial da 

Pessoa com 

Doença de 

Alzheimer 

 

 

-Consciencializar os idosos 

sobre a problemática;  

 

 

 

Data: 21 de Setembro 

 

Local: salas de convívio 

 

 

 

-Animadora; 

-Diretora Técnica; 

 

A atividade foi realizada de 

acordo com o planeado 

anteriormente. Todos os idosos 

participaram na sessão de 



 

Associação Lar de Folgosinho - ALF  

 

 

 

(conversa informal 

em grande grupo 

sobre a 

problemática) 

-Desmistificar preconceitos; 

 

-Fomentar e discutir ideias e 

opiniões; 

 

-Promover o bem-estar, 

 

-Enfermeira; 

-Colaboradores 

 

esclarecimento sobre a temática 

levada a cabo pela enfermeira 

Mariana, com recurso a um 

documentário elaborado pela 

equipa técnica com recurso a 

várias fotografias de uma das 

utentes da instituição, que 

ilustram as diferentes etapas de 

evolução da doença. O número 

de intervenções que ocorreram 

posteriormente durante o 

diálogo que se seguiu, foi 

muito significativo, podemos 

assim referir que os utentes 

demonstraram interesse na 

problemática. Atingindo os 

objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

Passeio a Sra. da 

Assedasse 

 

 

 

-Promover momentos de 

lazer no exterior; 

 

-Fortalecer laços de amizade; 

 

-Reviver hábitos e costumes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 23 de Setembro 

 

 

 

 

 

 

 

-Animadora; 

-Diretora Técnica; 

-Colaboradores e Presidente 

da instituição 

 

Esta atividade não estava 

programada no plano de 

atividades de 2016. A atividade 

consistiu num almoço e lanche 

convívio nas paisagens idílica 

do Casal do Mondego e da 

capela da Sra. da Assedasse. A 

atividade recebeu uma boa 

aceitação por parte dos idosos, 
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-Promover o convívio e o 

bem-estar 

 

-Promover quebras na rotina 

diária dos idosos. 

tendo estes referido que 

deveriam existir este tipo de 

passeios mais vezes. Pois são 

locais/momentos que lhes 

despertam muitas lembranças e 

recordações dos seus tempos de 

meninice e vida ativa. 

Estiveram presentes nesta 

atividade catorze utentes, o 

presidente da instituição, a 

equipa técnica e dois 

colaboradores. 

Podemos assim referir que os 

objetivos idealizados para esta 

atividade foram atingidos na 

sua totalidade. 

 

 

 

 

 

 

Dia Internacional 

do idoso  

 

 

 

-Promover momentos de 

animação e lazer; 

 

-Fortalecer laços de 

afetividade 

 

 

 

 

 

Data: 01 de Outubro 

 

Local: Freguesia de Melo 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Encarregada Geral; 

- Colaboradores; 

- Município de Gouveia; 

- Utentes 

 

A atividade realizada foi a 

participação de doze idosos, 

nas comemorações levadas a 

cabo pelo Município de 

Gouveia, na freguesia de Melo. 

No que concerne ao grau de 

satisfação dos utentes, podemos 

referir que estes gostaram e 

mostraram muita boa 

disposição durante o lanche 
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convívio, não mostrando 

grande receptividade à parte 

cultural, ou seja, do 

documentário sobre a vida e 

obra do escritor Vergílio 

Ferreira, dado que, muitos 

deles nunca tinham ouvido 

falar do mesmo. No entanto 

podemos considerar que os 

objetivos inicialmente 

propostos foram atingidos. 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do 

S. Martinho 
(Magusto com as 

crianças da escola 

básica de 

Folgosinho) 

 

-Relembrar hábitos, 

costumes, vivências e 

experiências do meio 

sociocultural em que os 

idosos estão inseridos; 

 

-Promover o convívio e o 

bem-estar;  

 

-Favorecer a interacção 

grupal;  

 

-Incrementar a participação 

activa dos idosos; 

 

 

 

 

 

 

Data: 16 de Novembro 

 

Local: Sala de 

Convívio/refeitório 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Enfermeira; 

- Colaboradores; 

- Agrupamento de escolas-

Folgosinho; 

- Utentes 

 

A atividade sofreu uma 

pequena alteração na data de 

realização, dado que, não havia 

disponibilidade por parte das 

crianças da escola estarem 

presentes no dia 11 de 

Novembro. Todos os utentes 

estiveram presentes no 

convívio e no lanche. O 

feedback por parte das crianças 

e dos idosos foi muito positivo. 

Sendo uma atividade para 

manter no futuro, pois é 

essencial haver este tipo de 

relação intergeracional. Assim 
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-Promover o convívio 

intergeracional  

 

os objetivos delineados no 

plano de atividades foram 

atingidos na íntegra. 

 

 

 

Dia Internacional 

dos Direitos 

Humanos 

 

 

 

 

-Estimular a inter-relação 

humana e a integração social; 

 

 

 

 

Data:12 Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade não foi 

realizada, dado o desafio 

lançado pelo Município de 

Gouveia a todas as instituições 

do concelho, para a elaboração 

de um boneco de neve com 

materiais reciclados, para 

exposição na “Aldeia do Pai”, o 

qual tinha de ser entregue até 

ao dia 14 de Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do 

Natal (Decoração 

da instituição; 

Preparativo para a 

ceia de natal; 

Ceia de Nata) 

 

 

-Desenvolver o sentido da 

própria identidade; 

 

-Favorecer o 

desenvolvimento psico-

motor; desenvolver as 

capacidades artísticas e 

plásticas; 

 

-Proporcionar o divertimento, 

o bem-estar, o convívio e a 

confraternização entre 

 

 

 

 

 

 

Data: 17 de Dezembro  

Local: Sale de 

convívio/refeitório 

 

 

 

 

 

- Animadora; 

- Diretora Técnica; 

- Enfermeira; 

- Colaboradores; 

- Direção; 

- Utentes familiares 

 

A atividade realizou-se de 

acordo com o estipulado no 

plano de atividades. Quase 

todos os familiares dos utentes 

estiveram presentes na Ceia de 

Natal. O Feedback recebido 

junto dos utente e familiares foi 

muito positivo, quer a nível da 

festa quer a nível da 

Ceia/jantar. Assim os objetivos 

foram atingidos na totalidade 
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utentes, familiares e 

colaboradores; 

 

-Promover momentos de 

partilha, recordações e gostos 

pessoais; 

 

 

-Fomentar o sentimento de 

pertença a um grupo. 
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Planificação de Atividades Socioculturais 

Atividades Lúdico-recreativas 

Atividades  Descrição Objetivos Observação/Avaliação 

Expressão artística-

plástica  

 

 

Jogos de Mesa  

 

 

 

Expressão Musical 

Pintura;  

Tapeçarias e Bordados;  

Colagens; 

Trabalhos Manuais. 

 

Dominó; 

Cartas; 

Bingo;  

 

 

 

 

 

Ouvir música; 

Realização de coreografias; 

Cantar. 

- Desenvolvimento da motricidade fina; 

- Produzir pequenos trabalhos; 

- Elaboração de trabalhos para épocas 

festivas do ano (Natal, Carnaval, 

Páscoa). 

 

 

- Estimular a concentração a memória e 

as capacidades de raciocínio; 

- Permitir a comunicação, a interacção e 

o diálogo entre os idosos. 

 

 

 

 

- Estimular o sentido rítmico, o 

reconhecimento e reprodução de gestos 

musicais; 

- Desenvolver o ouvido musical; 

- Promover o convívio e o bem-estar. 

 

As atividades foram realizadas de acordo com o plano 

semanal elaborado ao início de cada semana pela 

animadora. Os objetivos propostos para as diferentes 

atividades foram atingidos na sua totalidade. No 

entanto, tem-se notado maiores dificuldades por parte 

dos idosos na realização de algumas das atividades, 

dadas as dificuldades auditivas e visuais que alguns dos 

utentes vêm a demonstrar. 
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Atividades Intelectuais/Formativas 

Atividades  Descrição Objetivos Observações/Avaliações 

Jogos de estimulação 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de 

“Tagarelice” 

 

- Jogo do Quem Sabe Sabe; 

- Só por Gestos; 

- Cubos Lógicos; 

- Cartões Padrão e Simetria; 

- Bambino Luk; 

- Exercícios das Diferenças e dos 

Labirintos; 

- Jogo dos Pares; 

- Puzzles; 

- A Caixa Pergunta; 

- Encontrar os pares de objectos; 

- Dominó Tátil e com Imagens; 

- Bingo dos Sons e Imagens; 

- Adivinha o que tenho na mão; 

- Objectos contadores; 

- Palavra puxa palavra; 

- Quem é?; 

- Roleta das Memórias. 

 

 

- Conversas informais em grande e 

pequeno grupo tendo por base temáticas 

específicas de acontecimentos.  

 

- Permitir que o cérebro e o sistema 

nervoso estejam ativos; 

- Promover Orientação; 

- Reconhecimento do esquema coral; 

- Estimulação da memória; 

- Desenvolvimento das Práxias; 

- Reabilitação das Funções executivas; 

- Desenvolver a capacidade aritmética; 

- Estimular as capacidades de 

linguagem 

- Trabalhar a Atenção e concentração; 

- Desenvolvimento das Gnosias; 

- Estimular a 

visualização/memorização. 

 

 

 

 

 

 

- Favorecer o convívio e a troca de 

experiencias e vivências; 

- Estimular o raciocínio e a memória; 

- Desenvolver a agilidade mental e o 

As atividades propostas a nível 

intelectual/formativas foram realizadas de 

acordo com o estipulado no plano 

semanal elaborado pela animadora no 

início de cada semana. Relativamente à 

avaliação podemos dizer que os utentes 

que participam neste tipo de atividades 

demostram uma perda cognitiva menor 

do que os que não gostam de participar 

neste tipo de atividades. Este dado poderá 

ser verificado através dos resultados 

obtidos nas avaliações psicomotoras 

realizadas em dois momentos distintos ao 

longo do ano. Assim, podemos concluir 

que este tipo de atividades são essenciais 

para retardar as perdas cognitivas dos 

utentes. Apesar de se notarem maiores 

dificuldades por parte dos idosos na 

realização de algumas das atividades, 

dadas as dificuldades auditivas e visuais 

que alguns dos utentes vêm a demonstrar, 

os objetivos propostos nas diferentes 

atividades, foram atingidos, excepto os 

relacionados com a internet e a 
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Hora do Conto 

 

 

 

 

Espaço Multimédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recitação de poesia; 

- Leitura de contos, histórias e rabulas; 

- Charadas; 

- Adivinhas; 

- Provérbios. 

 

 

 

 

 

- Visualização de filmes/documentários e 

etnografia; 

- Navegar na internet; 

- Comunicar através do Skype. 

 

vocabulário; 

- Sensibilizar e informar os utentes para 

as diversas temáticas; 

- Desenvolver a interacção social com 

os pares, envolvendo valores e atitudes 

 

 

 

 

-Desenvolver e estimular a atenção, a 

memória e o raciocínio; 

- Retardar o envelhecimento intelectual; 

- Promover o convívio e o bem-estar, 

 

 

 

 

 

 

 

- Proporcionar momentos de distracção; 

- Estimular a comunicação; 

- Explorar novas formas de contacto 

com as pessoas; 

-Promover o conhecimento de outras 

realidades e locais. 

comunicação através do skype. Estes não 

foram atingidos dado que, temos 

dificuldades a nível logístico, ou seja, 

apenas temos um portátil para quarenta e 

quatro utentes 



 

Associação Lar de Folgosinho - ALF  

 

 

 

 

Atividades Desportivas 

Atividades  Descrição Objetivos Observações/Avaliações 

Ginástica/Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão corporal 

 

 

- Ginástica passiva através de jogos 

com bolas de trapo, garrafas, fitas, 

etc… 

- Exercícios de aquecimento; 

- Exercício de relaxamento; 

- Jogos tradicionais 

- Exercícios de perícia e manipulação 

de objectos; 

- Exercícios de fortalecimento muscular 

e de flexibilidade 

- Exercícios de deslocamento e 

equilíbrio.  

 

 

 

 

-Conciliar a musica com o movimento 

 

 

 

 

 

- Estimular a motricidade fina 

- Desenvolvimento da psicomotricidade; 

-Estimular a coordenação motora, 

flexibilidade e movimento; 

- Melhorar a qualidade do sono; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obter noção do corpo; 

-Desenvolver a criatividade e a 

concentração; 

- Explorar ritmos corporais; 

- Reconhecimento do esquema corporal; 

- Explorar o espaço envolvente; 

- Melhorar a capacidade articular, motora e 

muscular. 

A avaliação feita pelo professor, é a de 

que, o grupo é bastante cooperante, 

demonstrando vários progressos a nível 

de flexibilidade e velocidade de 

movimentos entre outros. No que diz 

respeito às coreografias elaboradas, os 

idosos tem demonstrado grande 

entusiasmo e participação, assim como, 

nas sessões de dança. Dentro desta 

temática da música e da dança, 

realizamos duas atividades que não 

estavam programadas no plano de 

atividades (atuação da tuna sénior de 

Coimbra e a atuação do grupo de 

cavaquinhos do Seixal) as quais tiveram 

muito sucesso junto dos utentes. 

Podemos assim concluir que os objetivos 

propostos foram atingidos na sua 

totalidade.  
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Dança 

 

 

 

 

- Cantar 

- Dançar 

 

 

- Estimulação dos movimentos através da 

música 

- Reviver cantigas tradicionais 

- Proporcionar momentos de distracção. 
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Atividades Sociais 

Atividades  Descrição Objetivos  

Comemoração dos 

aniversários  

 

 

 

 

 

Comemoração de dias 

temáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religião 

- Lanche com bolo de aniversário e 

parabéns a você. 

 

 

 

 

 

- Convívio entre idosos; 

- Convívio intergeracional; 

- Convívio com familiares e amigos; 

- Convívio com a comunidade em 

geral 

 

 

 

 

 

 

 

- Leitura dos mistérios; 

- Rezar o terço; 

-Assistir a cerimónias religiosas (ao 

vivo pela televisão) 

 

-Promover a construção da sua identidade; 

-Promover a auto-estima; 

- Estimular o sentimento de pertença. 

 

 

 

- Proporcionar momentos lúdicos e 

recreativos; 

- Partilhar vivência e histórias entre as 

gerações; 

- Mudar a percepção da velhice e do 

envelhecimento aos mais novos; 

- Educar para o respeito pela diferença; 

- Contrariar o desenraizamento social dos 

idosos; 

- Aumento do auto estima; 

 

- Promover momentos de oração 

- Desenvolver o lado espiritual e religioso 

- Proporcionar aos clientes o sacramento da 

reconciliação; 

-Relembrar hábitos e costumes. 

As atividades propostas foram 

realizadas de acordo com as datas de 

aniversário de cada utente, bem como, 

com as datas temáticas. Os objetivos 

propostos para este tipo de atividades 

foram todos atingidos. 



  

 

Conclusão 

 Ao elaborarmos o Plano de Atividades para 2016, direcionámos as atividades no 

sentido de proporcionar uma maior dinamização dos utentes. Assim, as atividades 

propostas pretenderam aumentar a auto-estima e bem-estar, retardar o processo de 

envelhecimento, promover um envelhecimento activo, oferecendo momentos de 

distracção e boa disposição. Nesse sentido podemos concluir que os objetivos propostos 

ao longo do plano de atividades foram atingidos na sua essência. Levando-nos a 

continuar a agir e a programar as atividades, com e para os utentes, visando 

proporcionar uma vida mais activa e mais criativa, bem como, a melhoria das relações 

pessoais, intergeracionais e da comunicação com os outros, desenvolvendo a autonomia 

pessoal de cada um. 

 

 

Folgosinho, 01 de Março de 2017 

 

Presidente da Direção _______________________________ 

                                 (José Faustino Guerra Cantarinha) 

 

Diretora Técnica _____________________________________ 

                              (Rosa Maria Raposo Cantarinha) 

 

Animadora Sociocultural ______________________________ 

                                       (Paula Cristina Brazete Tente Saraiva) 
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Anexo 
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Fotografias de algumas das atividades realizadas ao longo do ano: 

Comemoração dos 101 anos da “Avozinha” – Rosa Oliveira 
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Cantar das Almas & Via - Sacra 
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Atuação da Tuna Sénior - Coimbra  

 

Boneco de Neve para Exposição na “Aldeia do Pai Natal” 
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Atuação do Grupo de Cavaquinhos da Associação de Amigos do Pinhal do General - Seixal 
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IV Almoço Convívio 
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Atividades & Ginástica 
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Passeio à Senhora da Assedasse 
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Dia internacional do Idoso - Melo 
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Magusto 

 

´  
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Festa de Natal 
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