
 

 

 
 

“A realização de atividades é vital na estimulação dos mais velhos para o uso das 
capacidades e competências cognitivas no caminho da autonomia e da velhice com 
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Introdução 

 O Presente Relatório tem por objetivo descrever e avaliar as atividades 

desenvolvidas pela Associação Lar de Folgosinho no ano de 2018. 

 Este relatório é realizado tendo em vista a avaliação das atividades de animação 

sociocultural, durante o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, constituindo um 

valioso instrumento para conhecer e compreender os diversos “ateliês de animação”. 

 As atividades de animação decorreram ao longo de todo o ano, tendo sido 

realizadas devidamente de acordo com o Plano de Atividades. Desenvolveram-se, ainda, 

outras atividades que não estando programadas foram realizadas . 

 Sendo a animação sociocultural uma área de intervenção que tem como objetivo 

o desenvolvimento do ser humano, através de um plano educativo social, cultural e 

desportivo, assume assim, uma enorme importância na vida do utente institucionalizado. 

A programação das atividades é efectuada tendo por base, melhorar a qualidade de vida, 

proporcionar um envelhecimento ativo, promover o elo de ligação entre os idosos, 

família e instituição, para tal, são identificados os interesses, necessidades e motivações 

dos utentes. 

  A avaliação das atividades é de caráter contínuo baseando-se em registos diários 

preenchidos após cada atividade com informação sobre os participantes que 

beneficiaram e o seu nível de participação, assim como, através dos resultados obtidos 

nas avaliações (mini-mental state; jogo dos parentescos; exercício de visualização e 

memorização; entre outros). Nas atividades esporádicas a avaliação é feita por objetivos 

e posteriormente é verificada a sua concretização. 
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Ateliê: Animação Cognitiva Mental 
 
Avaliação dos  
Objetivos 

Atividade não 
realizadas 

Atividades 
realizadas e não 
planeadas 

Avaliação e grau de 
participação dos clientes 

_ Os objetivos 
foram cumpridos na 
sua maioria, 
obtendo-se uma 
melhoria ou 
manutenção das 
capacidades 
cognitivas, em 
cerca de um terço 
dos utentes (Fonte: 
escala de MMS). 
Nos utentes onde se 
verificaram perdas 
mais significativas 
foi nos que sofrem 
de demências.  
 
 

_A atividade que 
não se realizou de 
forma mais objetiva 
foi: terapia de 
orientação para a 
realidade e 
atividades de 
Reminiscência, 
contudo elas estão 
presente, 
subjetivamente em 
pequenos exercícios 
e diálogos do dia-a-
dia.  

_Os utentes mais 
autónomos, que 
normalmente se 
encontram na sala 
do piso dois 
realizam exercícios 
cognitivos (pares, 
puzzles, entre 
outros), de forma 
autónoma, 
nomeadamente 
quando a 
animadora está a 
trabalhar com os 
restantes utentes ou 
quando se encontra 
ausente.  

Os exercícios e jogos de 
estimulação cognitiva foram 
realizados segundo três 
prismas: em grande grupo 
(onde estão presentes a 
grande maioria dos utentes); 
em pequeno grupo ou de 
forma individual. Pode-se 
referir que os utentes que se 
encontram no piso dois 
realizam mais exercícios, 
principalmente em grupo, 
pois as suas capacidades 
cognitivas assim o 
permitem. Já os utentes do 
piso um, não conseguem  
realizar determinados 
exercícios, tais como: 
bingos, dominó de imagens, 
entre outros, devido às 
patologias que os mesmos 
apresentam, nomeadamente 
as demências, sendo 
necessário um trabalho mais 
individualizado. No geral 
podemos concluir que a 
participação neste ateliê foi 
positiva. 

Avaliação Geral (identificar as principais dificuldades, para a execução das atividades 
propostas). 
As dificuldades mais sentidas devem-se à faixa etária dos utentes, dado que, a maioria apresenta 
mais de 90 anos, e ao elevado número de demências. Pode-se ainda salientar a falta de visão, 
audição, analfabetismo, que leva, a que os utentes não queiram participar, principalmente, em 
jogos de grupo.  
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Animação através da expressão plástica 
 
Avaliação dos 
Objetivos 

Atividade não 
realizadas 

Atividades 
realizadas e não 
planeadas 

Avaliação grau de 
participação dos clientes 

Os objectivos 
propostos neste 
ateliê, não foram 
atingidos na sua 
totalidade, dado 
que, os utentes que 
mostravam 
interesse este tipo 
de atividades 
faleceram durante o 
ano. Não se 
conseguindo 
motivar os restantes 
para estas 
atividades, 
nomeadamente, 
devido às 
dificuldades físicas 
e psíquicas que 
cada um apresenta, 
principalmente a 
nível da visão.  
No entanto, e como 
parte dos objectivos 
propostos são 
comuns a outros 
ateliês, estes foram 
trabalhados, 
(coordenação 
psicomotora, 
motricidade fina, 
autoestima). 

Trabalhos em papel 
eva 

 A taxa de participação 
nestas atividades foi muito 
baixa. Realizaram-se apenas 
alguns trabalhos 
esporádicos, como as ofertas 
para a Páscoa, Almoço 
Convívio, Elaboração do 
Postal de Natal, entre 
outros. 

Avaliação Geral (identificar as principais dificuldades, para a execução das atividades 
propostas). 
A principal dificuldade foi a falta de utentes para a realização destas atividades, tendo 
fracassado qualquer tentativa de motivação e envolvimento por parte dos utentes nas mesmas. 
Os utentes manifestam muitas dificuldades a nível de visão.  
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Animação através da expressão e comunicação oral e corporal 
 
Avaliação dos 
Objetivos 

Atividade não 
realizadas 

Atividades 
realizadas e não 
planeadas 

Avaliação grau de 
participação dos 
clientes 

_ Os objectivos 
propostos foram 
realizados na sua 
maioria. 
 
 
 
 
 

_Conversas através 
do SKype (falta de 
material adequado e 
endereços 
electrónicos). 

_ Foi adquirido 
material para 
estimular a força 
dos membros 
superiores e 
inferiores (dois 
pares de roldanas e 
pedaleiras). Estes 
são utilizados 
diariamente pelos 
utentes, quer com 
acompanhamento 
ou autonomamente. 

Os utentes que 
frequentam a sala 
de convívio do piso 
dois, apresenta uma 
taxa de participação 
elevada, quer na 
expressão corporal 
quer na expressão 
oral. 
Na sala de convívio 
do piso um denota-
se uma maior 
dificuldade em 
participar neste tipo 
de actividade, 
principalmente 
quando realizadas 
em grupo, tendo 
que se optar por 
realizar os 
exercícios 
individualmente. 
Este tipo de 
animação é 
realizado pelo 
menos uma vez por 
semana, em grande 
grupo (sala de 
convívio do piso 
um com todos os 
utentes). 

Avaliação Geral (identificar as principais dificuldades, para a execução das atividades 
propostas). 
A principal dificuldade sentida, é a percentagem de dependentes, que necessitam de um 
trabalho individualizado, muitas vezes este não pode ser realizado, as vezes necessárias 
de forma a combater as suas dificuldades, devido à escassez de recursos humanos 
espacializados. No entanto, alguns objectivos foram sendo colmatados, através de 
exercícios postos em prática, devido à informação recolhida perto de técnicos da área 
de fisioterapia. No final do ano foi possível ter um estágio profissional de fisioterapia, 
o qual nos permite neste momento verificar uma melhoria a nível de postura dos 
utentes, assim como, uma maior dinâmica de atividades e exercícios individuais.  
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Animação Lúdica 
 
 
Avaliação dos 
Objetivos 

Atividade não 
realizadas 

Atividades 
realizadas e não 
planeadas 

Avaliação grau de 
participação dos 
clientes 

 
Os objectivos 
propostos foram 
atingidos. 

_Comemoração do 
Dia da Dança 
(acabou por não se 
realizar devido à 
Animadora não se 
encontrar nesse 
dia.) 

_ Atuação do 
«Tiago 
Concertinas» 
_ Visita ao Museu 
Abel Manta em 
Gouveia 
_II Torneio de 
Matraquilhos 
Intergeracionais 
com os alunos do 
IG 
_Atuação da 
Deslumbrestrela 
com confecção de 
pipocas. 
_Participação na 
Feira da Castanha 
_Missa de Natal 
realizada pelo Sº 
Padre Morais. 

_A maioria destas 
atividades é 
realizada na sala do 
piso um com todos 
os utentes, logo a 
taxa de participação 
é alta. No que diz 
respeito às visitas e 
passeios, 
participaram todos 
os utentes que 
mostraram 
interesse, assim 
como, os que 
logisticamente nos 
foi possível levar. 
No que concerne às 
comemorações, 
podemos salientar: 
a realização do VI 
Almoço Convívio 
da Instituição, 
aberto à 
comunidade; o 
centenário do Sº 
João Pinto e da Sª 
Maria da Ascenção 
nos quais estiveram 
presentes os 
familiares 
demonstrando 
gratidão e emoção 
pelas celebrações 
realizadas; a 
comemoração do S, 
Martinho, realizado 
com um convívio 
intergeracional 
(com as crianças da 
escola) e por fim a 
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Ceia de Natal com 
os familiares.  

Avaliação Geral (identificar as principais dificuldades, para a execução das atividades 
propostas. 
A principal dificuldade foi mesmo a logística, devido ao facto de termos apenas uma 
carrinha de transporte de cadeiras de rodas (duas de cada vez), bem como, às 
dificuldades de acesso onde as atividades são realizadas fora da instituição, sendo 
muitas vezes necessário limitar o nº de participantes com necessidades motoras. 
 

Animação Física ou Motora  
 
Avaliação dos 
Objetivos 

Atividade não 
realizadas 

Atividades 
realizadas e não 
planeadas 

Avaliação grau de 
participação dos 
clientes. 

_Podemos afirmar 
que na sua essência 
os objectivos foram 
atingidos.  

  Em relação à 
ginástica geriátrica 
a taxa de 
participação foi 
elevada, dado que, 
as aulas são 
realizadas em 
grande grupo, uma 
vez por semana 
exceto nos meses 
de verão. 
No que concerne 
aos exercícios de 
fisioterapia, foram 
sendo realizados 
alguns 
acompanhados pela 
animador, no 
entanto no último 
mês do ano, com a 
aprovação do 
estágio de 
fisioterapia, estes 
passaram a ser 
realizados 
diariamente pela 
estagiária. 

Avaliação Geral (identificar as principais dificuldades, para a execução das atividades 
propostas). 
Uma das dificuldades foi nos exercícios de fisioterapia, dado que, apenas tivemos a 
aprovação da candidatura para o estágio profissional no princípio mês de Dezembro. 
Segundo o feedback junto do professor de ginástica, é de que por vezes, as interrupções 
no decorrer da aula são desestabilizadoras para a dinâmica da mesma. 
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Atividades realizadas duramente o ano de 2018 

x Celebração dos 103 anos da «Avozinha» 

(24 de Janeiro) 

 
 

 

x Visita dos entrudos 

(9 de Fevereiro) 
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x Centenário do Sº João Pinto 

(17 de Março) 

 
 

 

x Dia do Pai 

(19 de Março) 
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x Realização da Via Sacra 

(21 e 29 de Março) 

 
 

 

x Atuação do «Tiago concertinas» 

(26 de Abril) 
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x Dia da Mãe 

(5 de Maio) 

 
 

x Visita ao Museu Abel Manta 

(25 de Maio) 
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x II torneio de Matraquilhos Intergeracionais com os alunos do IG 

(7 de Junho) 

 
 

x Atuação da Deslumbrestrela 

(13 de Junho) 
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x Realização da Sardinhada 

(13 de Julho) 

 
 

x Realização de Simulacro 

(15 de Julho) 
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x Comemoração do Dia dos Avós 

(26 de Julho) 

 
 

x VI Almoço Convívio 

(5 de Agosto) 
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x Centenário da D. Ascenção Pinto 

(6 de Agosto) 

 
 

x Passeio à Senhora da Assedasse 

(28 de Setembro) 
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x Dia do Idoso 

(1 de Outubro em Vinhó) 

 
 

 

x Participação na Feira da Castanha 

(2 3 e 4 de Novembro) 
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x Comemoração do S. Martinho 

(16 de Novembro) 

 
 

x Realização da Ceia de Natal 

(15 de Dezembro) 
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x Entrega de lembranças de Natal pelo Município 

      (19 de Dezembro) 

 

 

x Celebração da Missa de Natal 

(24 de Dezembro) 
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Conclusão 

 

O presente Relatório de Atividades Socioculturais é um importante indicador das 

atividades realizadas e da sua avaliação. Todo o registo resume o trabalho executado 

com o esforço e empenho de todos os colaboradores e dirigentes. 

Assim, durante o ano de 2018, foram realizadas um conjunto de atividades que 

tiveram como objetivo exercitar, desenvolver a agilidade mental, nomeadamente o 

pensamento, o raciocínio, a memória, a atenção e a expressão plástica, bem como a 

prática de exercício físico, estimulando a motricidade, a coordenação motora, a 

flexibilidade e o movimento. Como refere a autora Constança Paul, a realização de 

atividades é vital na estimulação dos mais velhos para o uso das capacidades e 

competências cognitivas no caminho da autonomia e da velhice com sucesso", assim, o 

trabalho em animação sociocultural com idosos institucionalizados, torna-se essencial 

para uma vida mais saudável. 

Podemos, assim, constatar que o Plano Anual de 2018, foi cumprido, tendo sido 

realizadas a grande maioria das atividades planeadas. Foram, ainda executadas várias 

atividades que não estavam previstas, mas que foram fundamentais para a dinâmica da 

Instituição. 

 

Folgosinho, 11 de Março de 2019 

 

José Faustino Guerra Cantarinha 

 
 

    Rosa Cantarinha                                                                 Paula Tente 

                                        
 


