
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                                    
 

Eixo A – Gabinete de Apoio à Família (GAF)                                                            Relatório Atividades 2022 

 
Actividades/Acções 

  

  

Registo 
 De frequências  

 

 
Atendimento social 

 

 672 Atendimentos 
 
 
 
 

 
Visitas Domiciliárias às famílias 

 
 

Distribuição de roupas, brinquedos e outros géneros não alimentares 
 
 

Distribuição de Géneros Alimentares do Banco Alimentar Contra a Fome 
 
 
 
Distribuição de Géneros Alimentares no âmbito da rede de Emergência Alimentar 
 
 
Distribuição de Géneros Alimentares através das doações do Pingo Doce 
 
 

 
38 Visitas domiciliárias 

 
 

500 Famílias 
 
 

359 Famílias 
 
 
 

64 Famílias 
 
 

418 Famílias 
 
 



                                                                                                                                                    
Distribuição nocturna de bens alimentares a PSSA 
 
Balneário Social  

 
Lavandaria Social 

38 distribuições 
 

1152 utilizações 
 

190 utilizações 

 
 
 
 

• Parceria ADBES/Cruz Vermelha  
 

• Projecto Comunicarte, 3 reuniões de Consórcio 
 

• Participação em 4 reuniões de CLASE 
 

• Participação na Unidade de Rede para a Inclusão e Diálogo Intercultural (URIDI) 
 

• Participação na Unidade de Rede de Envelhecimento Positivo 
 

• Parceria com o Projecto Refood, distribuição diária de lanches e refeições confeccionadas 
 

• Parceria no Projeto Ervilha, distribuição de refeições confeccionadas, excedente na escola da Cruz da Picada e Almeirim. 
 

• Participação mensal nas reuniões de CPCJ modalidade alargada. 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Eixo B – Formação/Informação 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                    
Eixo B – Formação/Informação           Relatório Atividades 2022 

Actividades/Acções 
 
 

Registo Anual 

2. Espaço de Informação/Emprego - Acederam ao espaço de informação/emprego uma média de 
75 utentes 

3- Workshops informais 

3.2 Workshop de Costura 

3.3 Gestão Doméstica 

3.4 Acompanhamento de famílias de etnia cigana, sensibilização e levantamento de 

necessidades 

  
3 familias da comunidade cigana 
 
 
13 familias de GAF – 1 sessão semanalmente ao longo de todo 
o ano 
  
 
1 sessão quinzenalmente ao longo do ano. 



 
 
 
 
 
Eixo C – Animação 
 
 



 



                                                                Janeiro 2022 
 

 

Actividades/Acções 
 

 

 
Objectivos Gerais 

 

Objectivos Específicos 

 

Registo 

Indicadores de Desempenho/Avaliação 

 
 
Ateliers ocupacionais 
 
 
Ao longo do Mês de 
Janeiro, foram 
desenvolvidos vários 
Jogos: Cartas, dominó, 
bingo, construção de 
puzzles, jogo das setas, 
mikado, jogo dos 
objectos, Limpeza do 
Pateo, Rega do 
Jardim,etc. 
 
 
 
Atelier de Manicure 
(decorre todo o ano) 
 
 
 
 
 

 
 
- Estimular as 
capacidades de 
concentração e de 
memória dos utentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimular a auto-
estima e a valorização 
pessoal 
 
 
 
 

 
 
- Desenvolver 
competências pessoais 
e sociais; 
 
-Promover o convívio 
entre a comunidade e 
os técnicos; 
 
-Fomentar o espírito de 
união de grupo e 
combater o isolamento; 
 
 
 
 
 
 Promover hábitos de 
cuidados de higiene e 
boa apresentação 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estes ateliers ocupacionais 
contaram com a participação 
de 
15/20utentes.(semanalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 5 a 10 utentes (a 
decorrer semanalmente) 
 
 
 
 
 

 
 
Neste atelier ocupacional, verificou-se 
que os utentes revelaram maior 
satisfação pelo jogo das cartas e dominó, 
formando equipas e organizando 
torneios. 
Também a atividade de limpeza e rega do 
páteo teve uma grande afluência e 
interesse por parte dos utentes durante 
todo o ano, pois fomenta o espirito de 
partilha, pertença e protecção pelo 
espaço comunitário, e que se transmite a 
todo o bairro. 
 
 
 
Esta actividade continua a ser muito 
procurada pelas senhoras com diversas 
faixas etárias, que procuram este 
compromisso ao dia marcado. 
 
 
 
 



                                                                Janeiro 2022 
 
 
Comemoração do Dia 
de Reis 
 
 
 
 

 

 
 
Promover a partilha e 
momentos de 
socialização; 
- Comemoração do dia 
festivo; 
 
 

 
 
- Promover o convívio 
entre os utentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cerca de 10 participantes 
 
 

 
 
Criou-se um ambiente de bem estar geral 
e satisfação entre todos os participantes. 
 
 

 



                                                                             Fevereiro2022 
 

 
Actividades/Acções 

 

 
Objectivos Gerais 

 

 
Objectivos Específicos 

 
Registo 

Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Atelier de expressões  
plásticas/costura 
 
- Decoração do espaço 
referente ao tema do Carnaval  
 
 
 
- Baile  de Carnaval 
 
 
 
 
Atelier de Manicure 
(decorre todo o ano) 

 
Promover a criatividade; 
 
Promover momentos de 
partilha e recordações acerca 
da infancia e juventude dos 
utentes do centro Comunitário 
 
 
 
 
 
 
  
Estimular a auto-estima e a 
valorização pessoal 
 

 
- Criar um ambiente de 
folia e diversão; 
  
- Contribuir para um menor 
isolamento social;  
  
- Desenvolver uma atitude 
reflexiva, criativa e 
inventiva, de forma a 
estimular a imaginação; 
 
 
 
 
Promover hábitos de 
cuidados de higiene e boa 
apresentação 
 
 

 
Esta actividade contou com a 
participação de: 
 
- 28 Utentes e Equipa Técnica 
do centro Comunitário da 
ADBES 
 
 
25 Participantes do Centro 
Comunitário  
 
 
 
 
Entre 5 a 10 utentes (a 
decorrer semanalmente) 
 
 
 
 
 

. 
 
Com a aplicação da ficha individual 
de avaliação aos utentes, pode-se 
concluir que estes gostaram muito 
da actividade, referindo que 
sentiram-se bem com as tarefas que 
lhes foram distribuídas.  
 
 
 
 
Esta atividade permite-nos reparar 
que é muito procurada pelas 
senhoras com diversas faixas 
etárias, que procuram este 
compromisso ao dia marcado. 

 



                                                                             Março 2022 
 

 
Actividades/Acções 

 

 
Objectivos Gerais 

 

 
Objectivos Específicos 

 
Registo 

Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Almoço do Dia da Mulher 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier de Manicure 
(decorre todo o ano) 

 
Alterar rotinas 
Promover momentos de 
convívio em diferentes 
ambientes 
 
 
 
 
 Estimular a auto-estima e a 
valorização pessoal 
 

 
- Criar um ambiente de 
alegria e diversão. 
  - Promover a auto-estima 
- Contribuir para um menor 
isolamento social;  
  
 
- Desenvolver uma atitude 
reflexiva, criativa e 
inventiva, de forma a 
estimular a imaginação; 
 
Promover hábitos de 
cuidados de higiene e boa 
apresentação 
 
 

 
Esta actividade contou com a 
participação de: 
 
- 12Utentes e Equipa Técnica 
do centro Comunitário da 
ADBES 
 
 
 
Entre 5 a 10 utentes (a 
decorrer semanalmente) 
 
 
 
 
 

. 
 
Com a aplicação da ficha individual 
de avaliação aos utentes, pode-se 
concluir que estes gostaram muito 
da actividade, referindo que 
sentiram-se bem com as tarefas que 
lhes foram distribuídas.  
 
 
Esta atividade permite-nos reparar 
que é muito procurada pelas 
senhoras com diversas faixas 
etárias, que procuram este 
compromisso ao dia marcado. 

 



                                                                                 
                                                                                     Abril2022 

 

 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Ateliers ocupacionais 
 
Foram desenvolvidos vários 
Jogos: Cartas, dominó, 
bingo, construção de 
puzzles, jogo das setas, 
mikado, jogo dos objectos, 
Limpeza do Pateo, Rega do 
Jardim,etc. 
 
 
 
 
 
 
Comemoração da Páscoa 
Almoço de Baile da Páscoa 
 
 
 
 
 

 
 
Promover hábitos de vida 
saudável; 
- Promover hábitos de 
rotinas 
- Estimular as capacidades 
de concentração e de 
memória. 
 
 
 
 
 

 

Criar momentos musicais 

que permitam a união entre 

as pessoas. 

 
 
- Desenvolver competências 
pessoais e sociais; 
 
-Promover o convívio entre a 
comunidade e os técnicos; 
 
-Fomentar o espírito de 
união de grupo; 
 
- Criar mecanismos que 
permitam quebrar o 
isolamento e a solidão. 
 
 
- Promover momentos de 
alegria e boa disposição. 
.Promover o brincar em 
todas as faixas etárias 
 
 

 
 
 
 
  
 
35 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 participantes 
 
 
 
 

 
Atividades divertida que 
permite aos utentes 
momentos de exercício e 
relaxamento, 
proporcionando momentos 
de bem estar e convívio. 
Aplicação de ficha individual 
de avaliação. 
Tem tido um balanço 
positivo, uma vez que 
servem para ocupar o seu 
tempo livre de uma forma 
lúdica e agradável, 
desenvolvendo capacidades 
de concentração, memória e 
motricidade. 
 
 
 

 

 



                                                                                     Maio2022                     

 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Comemoração das épocas 
festivas: 
 
Comemoração do dia da 
Mãe e Dia da Familia 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Jardinagem 

Ao longo do Mês de Maio 

foram realizadas várias 

oficinas de jardinagem. 

• Apanha da Espiga 

 
 
 

 
 
Desenvolver actividades de  
reflexão que permitam a 
participação activa.  
 
- Homenagear as  famílias 
acompanhadas pelo serviço 
de GAF da ADBES 
 
 
 
- Promover hábitos de vida 
saudável; 
- Promover hábitos de 
rotinas 
-  Manter o pátio exterior do 
Centro Comunitário limpo e 
embelezado 
- Permitir momentos de 

lazer, convívio e alegria, no 

campo 

 

 
 
Sensibilizar a comunidade 
para a importância do papel 
de ser mãe; 
 
- Sensibilizar a comunidade e 
as crianças para a 
importância da família; 
 
 
 
  
 
 
- Sensibilizar os utentes para  
cuidar do pátio exterior; 
- Manter a tradição. 

 
 
 
29 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Participantes 
 
 
 
10 participantes 

 
Após o términos da 
actividade, aplicou-se a ficha 
individual de avaliação aos 
utentes, onde estes 
revelaram que tinham 
gostado muito desta 
actividade.  
 
 
 
Os utentes revelam interesse 

sempre em passear no 

campo,mostrando 

disponibilidade para tratar e 

cuidar e limpar o campo. 

É uma actividade que alguns 

deles se identificam e 

gostam muito, pois permite-

lhes transmitir alguns dos 

seus conhecimentos, assim 

como possibilita-lhes 



                                                                                     Maio2022                     

melhorar a sua auto-estima 

e sentem-se mais úteis e 

produtivoAplicada ficha de 

avaliação de atividades. 

Atividade muito satisfatória. 

 



   
                                                                Junho2022 
 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Desporto 
 
Realização de caminhadas 
no Circuito de Manutenção 
(ao longo do mês) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sensibilizar os utentes para 
a prática desportiva; 
 
 
-Partilhar experiências e 
conhecimentos com as 
várias faixas etárias. 
-Desenvolver técnicas de 
motricidade fina  com os 
utentes. 
- Ocupar os tempos livres de 
uma forma saudável e activa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fomentar o espírito de 
participação activa; 
- Criar condições que 
permitam uma melhor 
qualidade de vida; 
- Criar estilos de vida 
saudáveis; 
 
 
 Permitir o convívio entre a 
equipa técnica e os utentes, 
 
Contribuir para o bem estar 
dos utentes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta actividade contou com a 
participação de: 
 
12 Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Através das fichas de 
avaliação aplicadas aos 
utentes, pode-se constatar 
que o grupo que costuma 
fazer as caminhadas ao 
circuito de manutenção, 
gostou muito de as realizar, 
dado que lhes trouxe alguns 
benefícios a nível da saúde.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                Junho2022 
 
 
- Comemoração do Dia da 
Criança 

• Teatro com as 
crianças da creche e 
JI da ADBES 

 
 
 
 
Ateliers ocupacionais: 
 ( Jogos de cartas, dominó e 
construção de puzzles) 
 
 

 
-Permitir o convívio entre os 
utentes das várias respostas 
sociais; 
 
Proporcionar momentos de 
descontração e alegria 
 
 
 
Promover a ocupação de 
tempos livres de uma forma 
lúdica. 
 

 
- Contribuir para um menor 
isolamento social; 
- Proporcionar momentos de 
alegria e partilha; 
 
- Reforçar os laços 
institucionais já existentes 
-  Promover o convívio entre 
os utentes; 
- Estimular algumas 
capacidades cognitivas, de 
concentração e memória 

 
24 participantes+ crianças 
das restantes valências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A avaliação destas atividades 
é realizada através da 
vontade dos utentes, naquilo 
que pretendem fazer no dia 
a dia, e na sua continuidade. 
Atividade muito bem-
sucedida entre os utentes. 
. 
 
 
Os jogos de cartas e dominó 
decorreram de uma forma 
muito agradável e com 
bastante aderência. 
Em relação à construção de 
Permitiu-lhes ganhar outras 
competências que lhes 
exigiram trabalhar a 
concentração e a memória. 

 



                                                           Julho2022                
 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Oficina de Jardinagem 
 
Ao longo do Mês de Julho 
foram realizadas várias 
oficinas de jardinagem. 
 
 
 
 
Comemoração do Dia do 
Chocolate 

• Confecção de bolos e 
brigadeiros 

 
 
 
 
Projeto “Dança Cigana” 
 
 
 
 
 
 

 
- Manter o pátio exterior do 
Centro Comunitário limpo e 
embelezado 

 
-Permitir momentos de 
lazer, convívio e alegria . 
 
 
 
- Permitir momentos de 
descontracção e alegria. 
 
-Praticar a motricidade 
grossa e fina. 
 
 
 
Promover momentos de 
alegria e música. 
Incentivar à prática de 
desporto e a hábitos de vida 
saudáveis.  
 
 

 
- Sensibilizar os utentes para  
cuidar do pátio exterior; 
- Incutir nos utentes o 
espírito de pertença pelo 
espaço exterior; 
- Incentivar os participantes 
à participação activa; 
 
 
Preparação de lanche para 
assinalar o dia. 
 
 
 
 
 
- promover momentos de 
integração entre diferentes 
culturas, 
- Promover o acesso a 
diferentes tipos de 
actividades, respeitando a 
cultura e tradições de cada 
um. 

 
 
 
Cerca de 18participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Participantes 
 
 
 
 
 
 

Os utentes revelam interesse 
em cuidar do espaço 
exterior, mostrando 
disponibilidade para tratar e 
cuidar e limpar o espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação bastante 
satisfatória. 
 
 
 
 
 
 



                                                           Julho2022                
 
Desporto: 
Caminhadas (Ao longo do 
Mês de Julho foram 
realizadas caminhadas no 
Circuito de Manutenção) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanche Comemorativo do 
Dia dos Avós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sensibilizar os utentes para a 
prática desportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover actividades que 
desenvolvam o espírito de 
alegria 
- Assinalar o dia de forma 
agradável 
- Promover o diálogo sobre a 
importância do papel dos 
avós na vida familiar. 
 
 

 
Proporcionar momentos de 
alegria e partilha; 
- Minimizar alguns 
problemas inerentes à 
problemática da solidão; 
- Reforçar os laços 
institucionais já existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combater o isolamento 
social 
 
Valorizar os utentes 

 
 
 
Média 6 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Participantes do Centro 
Comunitário  
 

 
Estas caminhadas 
decorreram de uma forma 
muito positiva, pois eles 
manifestaram interesse e 
aderiram com entusiasmo. 
Decorreram no bairro e no 
circuito de manutenção. É 
deveras importante que o 
grupo tenha percebido que é 
muito pertinente praticarem 
desporto para se manterem 
saudáveis quer fisicamente 
quer psicologicamente. 
 
 
 
Segundo a aplicação da ficha 
de avaliação aos utentes, 
estes mostraram que tinham 
gostado muito de participar 
nestas actividades. 
As actividades decorreram 
de uma forma muito 
agradável, havendo 
entusiasmo, bom ambiente e 
vários temas de conversa 
enquanto trabalham.  

 



                                       
                                          Agosto2022 
 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 

Oficina de Jardinagem 
 
Ao longo do Mês de Agosto 
foram realizadas várias 
oficinas de jardinagem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

- Manter o pátio exterior do 
Centro Comunitário limpo e 
embelezado 
 
 
Permitir momentos de lazer, 
convívio e alegria . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
- Sensibilizar os utentes para  
cuidar do pátio exterior; 
 
- Incutir nos utentes o 
espírito de pertença pelo 
espaço exterior; 
 
- Incentivar os participantes 
à participação activa; 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

Média 10 participantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Os utentes revelam interesse 
em cuidar do espaço 
exterior, mostrando 
disponibilidade para tratar e 
cuidar e limpar o espaço. 
 
É uma actividade que alguns 
deles se identificam e 
gostam muito, pois permite-
lhes transmitir alguns dos 
seus conhecimentos, assim 
como possibilita-lhes 
melhorar a sua auto-estima 
e sentem-se mais úteis e 
produtivos. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



                                       
                                          Agosto2022 
 
 
 
Desporto: 
Caminhadas  
 
 
 
 
Ateliers ocupacionais: 
 ( Jogos de cartas, dominó e 
construção de puzzles) 
 

 

 

 

 

 

Atelier de Manicure 
(decorre todo o ano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sensibilizar os utentes para a 
prática desportiva 
 

 

 

 

Promover a ocupação de 
tempos livres de uma forma 
lúdica. 
 

 

 

 

 

 Estimular a auto-estima e a 
valorização pessoal 
 

Promover hábitos de 
cuidados de higiene e boa 
apresentação 

 

 

 

 

 

 

 
 
Proporcionar momentos de 
alegria e partilha; 
 
- Minimizar alguns 
problemas inerentes à 
problemática da solidão; 
 
- Reforçar os laços 
institucionais já existentes 
 
 
 
 
 
Criar mecanismos que 
permitam aos utentes 
adquirirem estilos de vidas 
saudáveis; 
 
- Promover o convívio entre 
os utentes; 
 
- Transmitir aos utentes os 
vários benefícios para a 
saúde com a prática 
desportiva. 
 

 
 
 
 
Média 10 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Média 20 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas caminhadas 
decorreram de uma forma 
muito positiva, pois eles 
manifestaram interesse e 
aderiram com entusiasmo. 
Decorreram no bairro e no 
circuito de manutenção. É 
deveras importante que o 
grupo tenha percebido que é 
muito pertinente praticarem 
desporto para se manterem 
saudáveis quer fisicamente 
quer psicologicamente. 
 

Os jogos de cartas e dominó 
decorreram de uma forma 
muito agradável e com 
bastante aderência, pois esta 
é uma actividade que tanto 
os senhores como as 
senhoras gostam muito de 
jogar e mostram sempre 
disponibilidade para se 
continuar a realizar. 
 
 
 

 



                                       
                                          Agosto2022 
Culto Evangélico   

- ajudar a comunidade 
cigana a implantar um 
serviço no bairro 
- Incentivar à adesão a  
actividades religiosas  
 

 
- Retirar crianças e jovens de 
etnia cigana “da rua” 
- Incentivar à prática do 
bem, da paz e da entreajuda 
na comunidade. 
 

 
 
Média de 30 participantes 
 

 

Atividade muito desejada 
e bastante satisfatória 
entre a população. 

 



                                                                                                                                                                                            
                                            Setembro2022 
 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
Oficina de Jardinagem 
 
Ao longo do Mês de 
Setembro  foram realizadas 
várias oficinas de 
jardinagem, e pintura do 
quintal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desporto: 
Caminhadas (Ao longo do 
Mês de Setembro foram 
realizadas caminhadas no 
Circuito de Manutenção) 
 
 

 
- Manter o pátio exterior do 
Centro Comunitário limpo e 
embelezado 
 
-Permitir momentos de 
lazer, convívio e alegria . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizar os utentes para a 
prática desportiva 
 
Promover a ocupação de 
tempos livres de uma forma 
activa e saúdavel. 
 

 
- Sensibilizar os utentes para  
cuidar do pátio exterior; 
 
- Incutir nos utentes o 
espírito de pertença pelo 
espaço exterior; 
 
- Incentivar os participantes 
à participação activa; 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar momentos de 
alegria e partilha; 
 
 - Transmitir aos utentes os 
vários benefícios para a 
saúde com a prática 
desportiva. 

 
Média 9 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Média 5 participantes 
 
 
 
 
 

 
Os utentes revelam interesse 
em cuidar do espaço 
exterior, mostrando 
disponibilidade para tratar e 
cuidar e limpar o espaço. 
 
É uma actividade que alguns 
deles se identificam e 
gostam muito, pois permite-
lhes transmitir alguns dos 
seus conhecimentos, assim 
como possibilita-lhes 
melhorar a sua auto-estima 
e sentem-se mais úteis e 
produtivos. 
 
 
Estas caminhadas 
decorreram de uma forma 
muito positiva, pois eles 
manifestaram interesse e 
aderiram com entusiasmo. 
 



                                                                                                                                                                                            
                                            Setembro2022 
 
 
 
 
Culto Evangélico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ajudar a comunidade cigana 
a implantar um serviço no 
bairro 
- Incentivar à adesão a  
actividades religiosas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Retirar crianças e jovens de 
etnia cigana “da rua” 
- Incentivar à prática do 
bem, da paz e da entreajuda 
na comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
35 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Atividade muito desejada e 
bastante satisfatória entre a 
população. 
 
 
 
 

 



 
                                           Outubro2022 
 

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
 
Comemoração do 
Aniversário do Centro 
Comunitário 
Almoço Convivio e Baile 
 
 
 
 
 
- Comemoração do Mês 
Maior 

• Baile Maior 

• Seminário Cuidar do 
Outro e do Eu 

 
 
 
 
 
Comemoração do Dia do 
Animal 
 

 
- Proporcionar ambientes e 
experiências diferentes na 
vida dos utentes;  
 
- Assinalar o dia de forma 
agradável; 
 
 
 
 
 
- Homenagear os utentes do 
Centro Comunitário. 
 
- Incutir nos utentes o 
espírito de participação 
activa. 
 
 
 
- Promover o convívio entre 
as valências da ADBES 
 

 
-Contribuir para um menor 
isolamento social. 

-Contribuir para uma melhor 
auto- estima. 

- Promover o convívio entre 
a equipa técnica. 

  
 
 
- Proporcionar momentos 
lúdicos e agradáveis; 
 
- Criar espaços de reflexão e 
convívio. 
 
-Promover o convívio entre 
os utentes de diferentes 
instituições 
 

Sensibilizar para os cuidados 
para com os animais 

 
 
 14 utentes do Centro 
Comunitário 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 participantes 
 
8 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
15 participantes 
 

 
 
 
Esta actividade decorreram 
de uma forma muito 
agradável, havendo 
entusiasmo, bom ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliação bastante 
satisfatória por parte dos 

utentes, conforme avaliação 
individual. 

 
 
 
 



 
                                           Outubro2022 
 
 
Visita à Feira Medieval 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culto Evangélico 
 
 
 
 
 
 
Projeto Dança Cigana 

 
 
-Permitir momentos de 
lazer, convívio e alegria . 
 
 
 
 
 
- ajudar a comunidade 
cigana a implantar um 
serviço no bairro 
- Incentivar à adesão a  
actividades religiosas  
 
 
Promover momentos de 
alegria e música. 
Incentivar à prática de 
desporto e a hábitos de vida 
saudáveis.  
 
 
 

 

Dar a conhecer outras 
realidades e culturas 
presentes na nossa história 

 
 
 
 
Retirar crianças e jovens de 
etnia cigana “da rua” 
- Incentivar à prática do 
bem, da paz e da entreajuda 
na comunidade. 
 
 
- promover momentos de 
integração entre diferentes 
culturas, 
- Promover o acesso a 
diferentes tipos de 
actividades, respeitando a 
cultura e tradições de cada 
um 

 
 8 participantes 
 
 
 
  
 
 
 
 
Média de 30 participantes 
 

 

 

 

21 participantes 

 
 
Os utentes revelam interesse 
em cuidar do espaço 
exterior, mostrando 
disponibilidade para tratar e 
cuidar e limpar o espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação pelos membros da 
comunidade do Culto, e pelo 
número de presenças. 

 



                                                                                Novembro2022                 
  

Actividades/Acções 
 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 
 
Comemoração do  
S.Martinho  

• Baile e Almoço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Desenvolver actividades de 
animação que permitam a 
participação activa dos 
utentes. 
 
- Assinalar o dia de forma 
agradável; 
 
- Proporcionar momentos de 
alegria e de festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Valorizar a experiência de 
cada um que adquiriram ao 
longo da vida; 
 
-Contribuir para um menor 
isolamento social. 

 - Promover o convívio entre 
a equipa técnica. 

  
- Proporcionar momentos 
lúdicos e agradáveis; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividade contou com a 
participação de 14  utentes 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo a aplicação da ficha 
de avaliação aos utentes, 
estes mostraram que tinham 
gostado muito de participar 
nesta actividade.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Novembro2022                 
 
 
Ateliers ocupacionais: 
 ( Jogos de cartas, dominó e 
construção de puzzles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culto Evangélico 

 
 
-Promover actividades que 
desenvolvam o espírito 
criativo, dos utentes, assim 
como permitir a troca de 
conhecimentos e 
experiências. 
- Incutir nos utentes o 
espírito de participação 
activa . 
 
-Promover a ocupação de 
tempos livres de uma forma 
lúdica. 
 
 
 
 
 
 
 
ajudar a comunidade cigana 
a implantar um serviço no 
bairro 
- Incentivar à adesão a  
actividades religiosas  
 
 

 
 
 Criar espaços de reflexão e 
convívio; 
 
-Estimular e valorizar a 
criatividade individual. 
 
- Permitir uma melhor 
aquisição de competências 
sociais e pessoais; 
-Minimizar algumas 
questões relacionadas com o 
isolamento social; 
- Incutir o espírito de 
participação activa; 
 
 
 
- Retirar crianças e jovens de 

etnia cigana “da rua” 

- Incentivar à prática do 
bem, da paz e da entreajuda 
na comunidade. 
 

 
 
Estes ateliers contaram com 
a participação de 30 utentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Média 35 participantes 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    
Dezembro2022 

 

 
Actividades/Acções 

 
 

Objectivos Gerais Objectivos Específicos Registo Indicadores de 
Desempenho/Avaliação 

 

Feira Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almoço de Natal 

(tarde musical) 

 

 

 

- Promover o espírito de 
solidariedade 
 

- Contribuir para atenuar os 
efeitos da pobreza e 
exclusão social; 
- Proporcionar a toda a 
comunidade um espaço 
aberto onde possam adquirir 
roupa, calçado, brinquedos e 
livros; 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Permitir momentos de 
descontracção e alegria. 
 
- Incentivar aos hábitos de 
partilha e a novos desafios 
 

Estimular e valorizar a 
criatividade individual. 
 - Incutir o espírito de 
participação activa; 
- Promover o convívio entre 
a equipa técnica e os 
utentes; 
-Estimular algumas 
capacidades cognitivas e de 
concentração. 
- Envolver os utentes num 
projecto comum entre eles e 
a ADBES; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 participantes 
 
 
 
 
 

 
Atividade avaliada por 
inquérito de satisfação. 
Esta iniciativa, surge com a 
finalidade de dar resposta a 
um maior número de 
famílias carenciadas. 
 
A recolha de vários artigos 
como, o vestuário, calçado, 
brinquedos e livros foi 
preponderante para a 
realização deste evento. 
 
 
 
 
 
 
Aplicação de ficha de 
satisfação 
 
 
 



    
Dezembro2022 

 
 

Visita ao Jardim de Natal 
 
 
 

 
- Experienciar novas 
realidades. 
- Promover o espírito de 
Natal 
- Dar a conhecer as 
actividades existentes na 
nossa cidade 

 

 
Promover a auto-estima. 
 - Incutir o espírito de 
participação activa; 
- Promover o convívio entre 
a equipa técnica e os 
utentes; 
  

 
 
14 participantes 

 
 
Aplicação de ficha de 
satisfação. 
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Relatório do Plano de Atividades Sociopedagógicas  

 

Período de vigência: 2 setembro 2021 a 31 de julho 2022 

 

Introdução 
 

   O relatório de atividades é um instrumento de avaliação que contempla todo o trabalho planificado para o Plano de Atividades e as 

atividades nele abrangidas, tanto na forma como decorreram, os objetivos que foram atingidos e os intervenientes que participaram 

nas mesmas.  

   O início deste ano letivo, mais uma vez ficou marcado pelas restrições da DGS e da atuação do Governo face às medidas de 

proteção contra a Covid19, nomeadamente o encerramento das valências na primeira semana de janeiro de 2022.  

   Porém coube à equipa técnica planear, avaliar, replanear e intervir de acordo com o que era expectável, tendo sempre presente o 

bem estar e desenvolvimento de cada criança, bem como as várias formas de envolver as famílias no processo educativo.  
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Representação gráfica da realização das atividades propostas  

 

79%

13%

8%

Realizadas
Não realizadas
Canceladas e replaneadas
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Descrição e avaliação das atividades 

Data Atividades 
Avaliação 

da execução 
Objetivos Intervenientes 

Elementos de 
Avaliação 

S
e

te
m

b
ro

 

02 a 
30 

Integração/ adaptação das crianças 
- Reunião de Pais; 

- Jogos em grande grupo; 

- Implementação de regras; 

- Decorar e organizar os espaços; 

- Brincadeiras livres no interior e exterior; 

- Explorar o espaço da sala de atividades; 

- Interiorizar rotinas; 

 

Atividade 
realizada  

- Promover a integração das crianças na creche 
e jardim de infância; 

- Proporcionar um ambiente que permita às 
crianças sentirem-se seguras; 

- Desenvolver atitudes de autoestima e 
autoconfiança, bem como o respeito pelos 

outros; 
- Desenvolver hábitos de colaboração e 

articulação entre família, escola e comunidade; 
- Fomentar uma boa relação com a família 

atendendo às suas necessidades e dúvidas; 
- Criar laços afetivos entre crianças/ crianças e 

crianças/adultos, de modo que se possam 
estabelecer regras. 

- Equipa 
técnica das 
valências 
- Crianças 
- Famílias 
- Materiais 

pedagógicos 

- Observação 
direta; 

- Programa de 
acolhimento 

inicial 
- Fichas de 

avaliação de 
diagnóstico; 
- Ficha de 
registo de 

observação 

22 

Dia Europeu Sem Carros 
 – Passeio com meios de transporte 
alternativos (cada criança trouxe a sua 
bicicleta, trotineta ou triciclo)  

Atividade 
realizada e 

todas as 
crianças 

aderiram ao 
que era pedido 

- Desenvolver a atividade física 
- Promover o respeito e cuidado para com o 

meio ambiente 

- Equipa 
técnica das 
valências 
- Crianças 
- Famílias 

- Bicicletas, 
triciclos, 

trotinetes… 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 

 

Chegada do Outono 
- Atividades de expressão plástica com 

elementos da Natureza alusivos à época; 

- Recolha de elementos da Natureza; 

Atividade 
realizada  

Cada 
educadora 
explorou o 
tema do 

- Observar as transformações da natureza; 
- Reconhecer as suas características: clima, 

vestuário, alimentação e modificações da 
natureza; 

- Incentivar o gosto pela natureza; 
- Desenvolver o sentido do tato, do gosto e do 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 
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- Visualizar e explorar frutos da época 

utilizando os sentidos; 

- Exploração de canções, lengalengas e 
histórias. 

Outono de 
acordo com o 
PAA e o seu 

PP 

olfato; crianças; 
- Materiais de 

desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 
-Elementos 

característicos 
do Outono. 

O
u

tu
b

ro
 

04 

Dia Mundial do animal – Animal de estimação 
por um dia na Creche e Jardim de Infância 

- Pais e colaboradores trouxeram vários 
animais domésticos e da quinta e foi feita uma 
pequena exposição com: patos, galinhas, 
codornizes, cães, ovelha, periquitos… 

 

Atividade 
realizada e as 

crianças 
revelaram 
bastante 

interesse nas 
interações com 

os animais 

- Promover o respeito e cuidado pelos animais; 
- Proporcionar momentos de contato com 

algumas espécies animais; 
 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 
- Famílias 

 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 

12 

Workshop online para pais: “A importância de 
Brincar com Elementos da Natureza” 

 
A formadora Célia Gandres dirigiu um 
workshop online para pais e colaboradores 
onde exemplificou materiais e formas de 
explorar a natureza na realidade onde 
atuamos.  

Atividade 
realizada  

Pouca 
aderência por 

parte das 
famílias 

- Dar a conhecer a todos os encarregados de 
educação a importância das crianças terem 

contato com elementos da natureza; 
- Promover o diálogo e a partilha de 

experiências entre os pais e os profissionais; 

- Equipa 
técnica 
- Pais 

- Plataforma 
zoom 

- Observação 
direta 

- Feedback e 
participação 

dos pais 
 

31 

Comemoração do Dia das Bruxas – Feirinha 
Assustadora 
- Confeção de bolos e doces para vender aos 

pais 

Atividade 
realizada 

Muita 
aderência por 

parte das 
famílias  

- Desmistificar os medos infantis; 
- Dar a conhecer e valorizar tradições 

internacionais. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Materiais 
para confeção 

dos doces 
- grupos de 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 
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crianças 
. 

N
o

ve
m

b
ro

 

5 
Dia do Cinema  
- Visita virtual ao jardim zoológico  

 

Atividade 
realizada  

- Permitir o contato com meios tecnológicos; 
- Promover a capacidade de atenção e 

concentração; 
- Desenvolver a capacidade de imaginação. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Computador 
- Internet 
- Projetor 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 

11 

S. Martinho 
– Realização de um magusto no exterior 
- Exploração da lenda de S. Martinho 
- Realização de atividades de expressão 
plástica 

Atividade 
realizada  

- Reviver a tradição portuguesa do S. Martinho 
de uma forma lúdica; 

- Promover a preservação das tradições 
populares; 

- Fomentar o valor da partilha através da lenda; 
-Proporcionar momentos de convívio e 

confraternização entre as crianças 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 
- Famílias. 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 

22 

Comemoração do Dia do Pijama 
- Cada criança veio de pijama acompanhada da 
sua casinha com o donativo para a Associação 
Mundos de Vida.  
- Realização de trabalhos de expressão 
plástica  

Atividade 
realizada 

- Introdução ao tema "os direitos da criança"; 
-Sensibilizar crianças e famílias sobre esta 

temática; 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 

observação 

D
ez

e
m

b
ro

 

 

Chegada do Inverno 
- Exploração de histórias e lengalengas 
- Exploração de elementos naturais 
- Realização de atividades de expressão 

Atividade 
realizada  

- Promover a aquisição temporal associada às 
próprias vivências; 

- Sensibilizar as crianças para a transformação 
da Natureza; 

- Promover o contacto das crianças com 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Observação 
direta 

- Ficha de 
registo de 
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plástica diferentes materiais; - Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

 

observação 

 

Natal 
 
- Decoração dos espaços alusivos ao Natal 
- Explorar histórias, músicas e lengalengas 
- Realização da prenda de natal 
- Exposição com elementos de natal 
elaborados pelas famílias 
- Festa de natal – Musical Natalício 13 e 14 
Dezembro (gravação para enviar aos 
encarregados de educação) 

Atividades 
realizadas à 
exceção da 

festa de Natal.  
A festa de 
natal foi 

cancelada por 
haver muitas 
crianças em 
isolamento 
profilático 

- Envolver a família e a comunidade educativa 
na época natalícia; 

- Promover valores e sentimentos como a 
amizade, o amor e o respeito pelo outro; 

- Proporcionar momentos lúdico- pedagógicos; 
- Promover momentos de convívio e bem- estar; 
- Promover a imaginação, o espirito natalício, a 

fantasia e as tradições festivas; 
- Estimular a criatividade e o espirito natalício; 

- Criar laços entre a creche/ jardim de infância e 
as famílias; 

 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 
- Famílias; 

 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 
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Ja
n

ei
ro

 

6 

Dia de Reis 
- Cantar as Janeiras 
- Confeção de bolo para o lanche 
- Realização de trabalhos de expressão 
plástica 

Atividade 
Cancelada 

pela semana 
de 

encerramento 
pelas diretrizes 

do Governo  
 

Todas as 
crianças 

levaram um kit 
de atividades 
para realizar 
durante esta 

semana 

- Despertar nas crianças o sentido estético e a 
criatividade; 

- Transmissão de hábitos e tradições que se 
perderam no tempo; 

- Proporcionar o convívio entre as crianças; 
 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Respostas 
sociais da 
Creche e 
Jardim de 
Infância 
ADBES 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

 11 
Dia do Obrigado – gravação de uma canção de 

agradecimento às famílias 

Atividade 
cancelada 

Em 
substituição 
cada família 
levou de um 

placar palavras 
de 

agradecimento 

- Promover o valor do reconhecimento, da 
empatia e entre ajuda; 

- Fomentar o envolvimento das famílias; 
 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Camara de 
vídeo 

 

- Feed back 
dos pais 

 31 

Dia ao Contrário 
- Troca de identidades/género 
- Cada criança poderia vir vestida com a roupa 
do avesso ou do género oposto 
- Realização de rotinas ao contrário  

Atividade 
realizada  

- Promover a aceitação pelo outro; 
- Promover o respeito e a igualdade de género. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 
- Famílias 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 
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F
ev

er
e

ir
o

 

14 
Dia dos Afetos 
- Dramatização de uma história 

Atividade não 
realizada  

- Fomentar o valor do amor e da amizade 
- Sensibilizar para o reconhecimento de 

emoções e afetos 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

M
ar

ç
o

 

1 

 
Comemoração de Carnaval 
- Concurso de disfarces de carnaval em família 
- Desfile Carnaval “Monstro das Cores” 
- Realização de trabalhos de expressão 
plástica  

Atividade 
realizada 

- Promover as tradições populares; 
- Incentivar as crianças e a família à 

criatividade; 
 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 
- Famílias; 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

 

19 

Dia do Pai 
- Realização da prenda do dia do pai 
- Construção de um painel para fotografias 

 

Atividade 
realizada  

- Incentivar a criatividade nas crianças; 
- Promover o reaproveitamento de materiais; 

- Estimular os laços entre Pais e filhos; 
- Promover a relação creche e jardim de 

infância/ família; 
- Promover relações afetivas. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Pais; 
- Materiais de 

desgaste; 
- Materiais 
recicláveis 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

 

Chegada da Primavera 
- Exploração de histórias e lengalengas 
- Exploração de elementos naturais 
- Realização de trabalhos de expressão 

Atividade 
realizada  

- Incentivar o gosto pela natureza; 
- Aquisição de conceitos relativos às estações 

do ano; 
- Sensibilizar a criança para a observação da 

transformação da natureza; 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 
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plástica  - Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

 

fotográficos; 

21/22 

Dia da árvore e Dia da água 
- Melhorar o canteiro da valência 
- Pedir às famílias plantas para colocar nos 
canteiros 

Atividade não 
realizada 
devido às 
condições 

meteorologicas 

- Sensibilizar para os problemas ambientais; 
- Promover o respeito pela fauna e flora; 

- Promover hábitos de poupança de água. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
jardinagem 
- Plantas 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

A
b

ri
l 

2 
Dia Internacional do Livro - Publicação de uma 
história no site da ADBES/ Famílias e crianças 

Atividade 
realizada  

- Promover a valorização do livro e o gosto pela 
leitura; 

- Desenvolver a linguagem e a escrita; 
- Dar a conhecer uma profissão ligada ao livro, 

contador de histórias. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Camara de 
vídeo 

- feed back 
famílias e 

membros da 
comunidade 

7 

Dia da saúde – Workshop online sobre 
Primeiros Socorros Pediátricos 

 
O workshop foi dirigido pela Enfermeira de 
Saúde Familiar Maria João São José 

Atividade 
realizada com 
mais famílias a 

participar  

- Dar a conhecer a todos os encarregados de 
educação estratégias e formas de atuar perante 
situações de acidentes ou doenças em crianças 

; 
- Promover o diálogo e a partilha de 

experiências entre os pais e os profissionais; 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Famílias 
- Plataforma 

zoom 

- feed back 
dos pais 

11 a 
14 

Páscoa 
- Realização de lembrança de Páscoa 
- Exploração de histórias e lengalengas 

Atividade 
realizada  

- Estimular a criatividade; 
- Explorar diferentes técnicas de Expressão 

Plástica; 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 

- Observação 
direta; 

- Registos 
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- Realização de trabalhos de expressão 
plástica e físico-motora 

- Fomentar o gosto pela cultura e tradições da 
Páscoa, estimulando a criatividade e 
envolvendo crianças e famílias nesta 

comemoração; 

Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 
- Famílias 

escritos e 
fotográficos; 

M
ai

o
 

 
Dia da Mãe 
- Realização da prenda para a mãe 
- Pintura de mural com as mãos 

Atividade 
realizada  

- Estimular os laços entre mães e filhos; 
- Promover relações afetivas; 

- Incentivar a criatividade nas crianças; 
- Promover o reaproveitamento de materiais; 

- Promover a relação creche e jardim de 
infância/ família. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

- Mães 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos 

15 

Dia da Família 
- As famílias irão realizar a caracterização da 
sua família – construção da árvore da família 

 

Atividade 
realizada 

- Valorizar os laços familiares 
- Descobrir a importância dos vários elementos 

da família 
- Partilhar experiências entre as famílias 

- Famílias 
- Material de 

desgaste 

- Participação 
das famílias 

Ju
n

h
o

 1 
Dia Mundial da Criança 
- Dramatização da história dos Três Porquinhos 

- Oferta de prenda do dia da criança 

Atividades 
realizada  

- Proporcionar à criança momentos de convívio, 
alegria e prazer; 

- Promover a autoestima e a valorização 
pessoal; 

- Fomentar os laços entre as crianças e a 
família. 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 
- Famílias 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos 

 
Chegada do Verão 
- Exploração de histórias e lengalengas 

Atividade 
realizada  

- Incentivar o gosto pela natureza; 
- Aquisição de conceitos relativos às estações 

- Equipa 
Técnica da 

- Observação 
direta; 
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- Exploração de elementos naturais 
- Realização de trabalhos de expressão 

plástica 
 

do ano; 
- Sensibilizar a criança para a observação da 

transformação da natureza; 
 

Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Materiais de 
desgaste; 
- Materiais 
recicláveis; 

 

- Registos 
escritos e 

fotográficos 

3 
Dia Mundial das Bicicletas 
- Cada criança pode trazer a sua bicicleta/ 
triciclo 

Atividade 
realizada  

- Promover a atividade física e o respeito pelo 
meio ambiente; 

- Proporcionar experiências de convívio e 
brincadeira em diferentes contextos 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 

- Bicicletas/ 
triciclos 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos 

8 
Dia Mundial dos Oceanos 
- Visita virtual ao Oceanário de Lisboa 

Atividade 
realizada  

- Promover momentos de diversão em grande 
grupo, utilizando as novas tecnologias; 

- Promover o respeito pelos oceanos e pela vida 
marinha 

- Equipa 
técnica creche 

e jardim de 
infância 

- Grupo de 
crianças 

- Computador 
- Projetor 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos 

24 
Dia de S. João 
- Exposição/ concurso de sardinhas decoradas 

pelas famílias 

Atividade 
realizada 

- Dar a conhecer uma tradição da cultura 
portuguesa; 

- Envolver as famílias nas atividades propostas; 
- Contacto com diferentes materiais 

- Desenvolver a imaginação 

- Famílias 
- Materiais de 

desgaste 

- Participação 
das famílias 

Ju
l

h
o

 

1 
Dia das Bibliotecas 
- As famílias podem requisitar livros das 

Atividade 
realizada  

- Promover a valorização do livro e o gosto pela 
leitura; 

- Equipa 
técnica creche 

- Participação 
das famílias 
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valências de Creche e Jardim de Infância - Desenvolver a linguagem e a escrita; e jardim de 
infância 

- Grupo de 
crianças 

- Livros infantis 

11 e 
12 

Festa Final de Ano 
- Gravação de atuações e envio aos pais 

Atividade 
cancelada  

 
Em 

substituição a 
Festa Final de 

Ano foi 
realizada na 
atuação na 
Feira de S. 

João no palco 
do espaço 

criança.   

- Interiorizar valores como a solidariedade, a 
partilha e a entre – ajuda; 

- Estabelecer a relação entre família - escola. 
 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância; 

- Grupo de 
crianças; 
- Pais e 

Encarregados 
de Educação; 
- camara de 

vídeo 
- Famílias; 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

 
Brincadeiras livres com elementos da natureza 

(água, areia, terra, cartão…) 
Atividade 
realizada  

- Promover o contacto com elementos da 
natureza; 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação; 
- Proporcionar momentos de brincadeira em 

grande grupo 

- Equipa 
técnica creche 

e jardim de 
infância 

- Grupo de 
crianças 
- Vários 

elementos 
naturais (terra, 

areia, água) 

- Observação 
direta; 

- Registos 
escritos e 

fotográficos; 

 Participação na feira Social do Centro 
Comunitário 

Atividade 
realizada  

- Promover as relações entre as valências da 
Associação 

- Valorizar os trabalhos realizados pelos utentes 
das valências abrangidas 

- Dar a conhecer à comunidade o trabalho 
realizado na creche e jardim-de-infância 

- Equipa 
Técnica da 
Creche e 
Jardim de 
Infância 
- Equipa 

- Observação 
direta 
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Técnica do 
Centro 

Comunitário 
 

Reuniões de Pais através da plataforma zoom Atividade 
realizada 

- Incentivar as famílias a participar ativamente 
no processo educativo; 

- Dar a conhecer aos Pais /Encarregados de 
educação a importância do trabalho realizado 

em contexto de sala; 
- Encontrar em conjunto com os Pais / 

Encarregados de Educação sugestões e 
soluções para melhoria de funcionamento das 

equipas; 
- Obter feedback dos Pais / Encarregados de 
Educação relativamente ao trabalho realizado 

pela equipa técnica 

- Equipa 
Técnica; 
- Pais e 

Encarregados 
de Educação 

- Meios de 
comunicação 

(internet) 

- Registos 
escritos 

Leve o que mais precisamos 
- Dar às famílias recados de motivação 

(Dia dos Avós) 

Atividade 
realizada 

- Envolver as famílias no nosso dia a dia com 
mensagens de motivação, segurança, conforto, 

confiança. 

- Equipa 
Técnica; 
- Pais e 

Encarregados 
de Educação 
- Folhas de 

recados 

- Adesão das 
famílias 

Pote da Gratidão  
- Convidar as famílias a depositar a sua 
gratidão/ opinião/ sugestão, de forma anónima, 
num frasco. 

Atividade não 
realizada 

- Permitir às famílias expressarem-se de forma 
a avaliarem o nosso trabalho 

- Equipa 
Técnica; 
- Pais e 

Encarregados 
de Educação 

- Pote 

- Adesão das 
famílias 

 

Mala de Primeiros Socorros 
- Enviar no final do ano letivo, um kit onde 
retrata de forma simbólica a nossa postura 
enquanto profissionais 

Atividade não 
realizada   

- Transmitir através de mensagens positivas 
alguns dos objetivos atingidos ao longo do ano 

- Equipa 
Técnica; 
- Pais e 

Encarregados 
de Educação 

 

- Feed back 
dos pais 
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APRECIAÇÃO GLOBAL DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

   O plano anual de atividades é apreciado de forma muito positiva, pois a maioria das atividades foram executadas com sucesso. 

Apenas algumas das atividades não foram realizadas e para além disso houve atividades canceladas, mas que foram replaneadas 

para que os objetivos fosse atingidos com sucesso.  

   De uma forma geral, o ano correu muito e os objetivos traçados no plano foram atingidos, contando sempre com o envolvimento de 

cada colaboradora e dos pais que se destacam de forma positiva ao longo deste tempo. É de salientar as grandes evoluções das 

crianças ao longo do ano letivo, pois o desenvolvimento da linguagem, as relações sociais, autonomia nas tarefas e o reconhecimento 

da rotina diária, são indicadores dos progressos das crianças ao longo do ano letivo. 

 

 



Introdução 
 
 

O espaço do Centro socioeducativo para a infância é uma das respostas sociais da ADBES tem uma grande importância nesta comunidade devido à sua componente 

lúdico-pedagógica.  

O plano de atividades é um documento orientador das atividades para o Centro Socioeducativo para a Infância ao longo do ano letivo. É um documento de 

planeamento, elaborado e aprovado, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização, de programação das atividades e que 

procede à identificação dos recursos envolvidos, este, durante o ano letivo anterior, foi cumprido com normalidade. Apenas o passeio de final de ano que estava 

programado para a praia não foi concretizado devido à falta de transporte habitualmente facultado pela camara municipal de Évora. Mas também foi acrescentado 

uma saída que não estava programado no plano que foi a um campo de férias, onde os utentes passaram um dia a realizar vários desportos radicais. 

Tentámos satisfaz ao logo deste ano, as necessidades e as expetativas das crianças e jovens com competência e responsabilidade, tendo sempre em atenção os 

cuidados necessários para a realização das atividades sempre em segurança. Promovemos a igualdade de direitos e deveres de todos, tanto dos colaboradores como 

das crianças e jovens. Defendemos e promovemos os direitos humanos dos utentes, descobrindo a cada dia os seus talentos.  

A riqueza e diversidade de atividades realizadas são pensadas pela equipa técnica em prol da motivação e satisfação dos utentes. Consideramos que os tempos livres 

devem ser um tempo e um espaço onde se possam privilegiar e desenvolver atividades interativas que se alarguem nas mais variadas direções e que permitam às 

crianças empenhar-se na resolução de problemas. Neste tempo/espaço as crianças deverão ter oportunidade de expandir a sua criatividade, imaginação e 

corporalidade. As atividades decorreram em situações de jogo, aventura e ricas em experiências sociais, contemplando sempre o aspeto lúdico.  

Pretendemos que os tempos livres fossem um espaço informal de educação e não apenas uma resposta aos problemas gerados pelas mutações da sociedade que 

implicaram alterações no meio familiar. Apesar de este espaço apresentar uma vertente lúdica, que também é uma característica, sendo que a maioria dos utentes o 

procura com esse fim, pretendemos que existisse uma continuidade das oficinas e atividades existentes, para que houvesse uma junção da componente lúdica e 

pedagógica. 

O CATL tem uma função socializadora, educativa e lúdica, cujas atividades estabelecidas em plano de atividades foram implementadas tendo em conta as áreas de 

desenvolvimento pessoal. Estas atividades foram orientadas de forma a reforçarem as relações sociais, educativas e culturais dos utentes desta resposta social.  

Tendo em conta as características da resposta social de CATL infância e do próprio público-alvo, este plano de atividades teve como função complementar, 

diversificar e enriquecer o processo educativo e formativo das crianças, visando o seu desenvolvimento integral e harmonioso quer a nível psicomotor, cognitivo e 

sócio-afetivo. 

 

 



 Relatório de atividades/oficinas do Centro socioeducativo para a infância 

Oficina Descrição da oficina Objetivos da oficina 

 
Pedagógico 

 

 

 

Com esta oficina auxiliou-se e contribuiu-se para o processo 

de aprendizagem, apoiando os utentes na realização de 

trabalhos de casa/escolares, tendo diariamente uma 

componente de apoio ao estudo, teve como objetivo o 

combate ao insucesso e absentismo escolar.  

 Auxiliar e contribuir para o processo de aprendizagem; 

 Apoiar os utentes na realização de trabalhos de casa e 
trabalhos escolares; 

 Apoio ao estudo; 

 Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas. 
 

 

 

Informático  

 

 

Com a informática proporcionou-se aos utentes o usufruto 

de novas tecnologias ao serviço do processo educativo e da 

formação cívica em geral, pretendeu-se também que esta 

fosse uma ferramenta de apoio aos trabalhos de casa, 

ocupação de tempos livres com jogos de caráter lúdico - 

pedagógicos, ou no aperfeiçoamento de programas 

informáticos.  

 Contactar com novas tecnologias; 

 Apoiar os utentes nos trabalhos de casa e trabalhos 
escolares; 

 Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas. 

Ambiente e Ar livre Pretendeu-se estimular o gosto pela contemplação da 

natureza e da necessidade de preservação da mesma, 

contribuindo para um melhor conhecimento dos processos 

naturais, no âmbito das ciências naturais. Esta oficina foi 

repartida em atividades de exterior e no interior do espaço, 

comtemplando no interior atelieres sobre várias temáticas. 

 Estimular o gosto pela contemplação da natureza; 

 Desenvolver atitudes de respeito e conservação da 

natureza; 

 Contatar diretamente com a natureza; 

 Fomentar com o gosto por cuidar da natureza; 

 Criar momentos de experiências; 

 Promover momentos lúdicos ao ar livre. 



Desporto Pretendeu-se promover a prática desportiva nos utentes do 

CATL, podendo esta ser desenvolvida através de jogos 

lúdicos, ou jogos tradicionais, considerando sempre as 

necessidades e interesses dos utentes, tendo como objetivo 

a melhoria das aptidões e saúde dos mesmos. 

 Fomentar a prática desportiva nos utentes do CATL; 

 Promover momentos lúdicos; 

 Diminuir o sedentarismo; 

 Incutir nas crianças momentos de competitividade saudável. 

Expressões artísticas Nesta oficina pretendeu-se que as crianças realizassem 

trabalhos manuais ao longo do ano e que experimentassem 

várias técnicas de expressão plástica. Ainda nesta oficina 

pretendeu-se que as crianças realizassem atividades de 

expressão dramática, criando e recriando pequenas peças, 

bem como explorassem a expressão musical, dança, 

culinária. 

 Desenvolver as potencialidades artísticas das crianças; 

 Propiciar o autoconhecimento ampliando as relações com o 

exterior e com o outro; 

 Compreender a importância da reutilização de materiais 

(reciclagem). 

 Estimular a criatividade e a imaginação; 

 Explorar as potencialidades da voz, do corpo, do espaço, de 

objetos, sentimentos, estados de espírito, textos e histórias. 

Saúde Nesta oficina pretendemos incutir cuidados de higiene diária 

e regras de prevenção contra vários tipos de doenças. 

 Respeitar regras gerais de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Relatório de atividades do Centro socioeducativo para a infância 

Calendarização 

                  Atividade 

Descrição Objetivos Recursos humanos 

necessários 

Setembro  
- Início do ano letivo; 
-Decoração do espaço do 
CATL 
- Regras e combinados do 
CATL 

Apesar de o espaço CATL não encerrar 
para férias e estar aberto todo o ano, 
Setembro marca o início do ano escolar, 
logo uma transição de ano, nesta altura as 
crianças são convidadas a redecorar o 
espaço ao mesmo tempo que se integram 
novas crianças. 
Jogos didáticos sobre comportamentos e 
relacionais.  
Realçar a importância das regras e 
combinados incluindo as regras de 
higienização. 

- Proporcionar uma fácil integração de novas 
crianças no espaço; 
- Promover a organização e um ambiente de 
segurança; 
- Proporcionar momentos lúdicos; 
- Estimular a criatividade; 
- Criar laços afetivos entre crianças/ crianças e 
crianças/adultos, de modo a que se possam 
estabelecer regras. 
- Respeitar regras de segurança e bem-estar. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 

Outubro  
-Chegada do Outono 
 

Estas atividades consistiram em decorar o 
espaço com materiais alusivos a estes 
temas; 
Dialogamos sobre as transformações da 
natureza;  
Decoramos tronco de árvore com folhas 
decoradas pelos utentes; 
Diversas atividades com folhas de árvores. 

- Construir materiais alusivos à época, 
recorrendo a materiais reciclados; 
- Desenvolver a criatividade e a imaginação; 
- Observar a natureza e as suas transformações. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 

Outubro  
- Halloween 

Decoramos o espaço com várias fantasias; 
Construção de jogo alusivo à época e jogar no 
mesmo em grande grupo; 
Realizaram slime e brincaram com o mesmo. 
Assistiram a sessão de cinema alusivo ao 
tema; 

- Promover momentos de festa e convívio. - Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 



Realizamos um lanche e baile assustador. 
Novembro  
-Comemoração do S. 
Martinho; 
 

Nesta atividade as crianças exploraram a 
lenda de S. Martinho e fizeram alguns 
trabalhos alusivos a esta temática; 
Construíram-se cavalos do S. Martinho para e 
fizeram vários jogos montados nos seus 
cavalos;  
Assistiram à Lenda de S. Martinho teatro de 
sombras; 
- Decoraram a Maria Castanha. 
- Construíram máscaras abóboras; 
Construíram o S. Martinho em grande 
tamanho, com capa em forma de livro onde se 
encontrava a lenda de S. Martinho. 
Confeção de bolo alusivo ao tema. 
Lanche convívio de magusto com castanhas 

- Explorar lendas e tradições; 
- Despertar o interesse pela dramatização; 
- Fomentar o valor da partilha através da lenda; 
-Proporcionar momentos de convívio e 
confraternização entre as crianças e toda a 
comunidade. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 

Novembro  
- Comemoração do dia do 
Pijama 

Decoraram pijamas de cartão; 
Realizou-se um acampamento/tenda dentro 
do CATL onde se realizaram sessões de 
massagens, ensinou-se em situações de 
medo do escuro ou outros tipos de medos o 
que devem fazer; 
Aprenderam como respirar em situações de 
stress ou ansiedades; 
Leituras de contos no espaço das tendas. 

- Estimular a criatividade. 
-Capacitar as crianças a controlar as suas 
ansiedades e medos; 
- Fomentar o gosto pela leitura. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Dezembro 
- Inverno 

Esta atividade consistiu em decorar o 
espaço com materiais alusivos a esta 
época, falar e compreender sobre as 
transformações da natureza; 
Realizamos diferentes jogos relativos ao 
tema. 

- Observar a natureza e as suas transformações. 
- Promover a interação grupal. 
 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 



Dezembro 
- Natal 

As crianças fizeram uma árvore de natal 
reciclada que colocaram a decorar o espaço 
e outra a decorar a cidade (caixas de 
madeira) 
Elaboraram ainda alguns trabalhos sobre 
esta época. Cartões natalícios que foram 
distribuídos pela comunidade e por várias 
instituições. 
Momentos de música, canto e dança; 
Realizamos experiências, jogos; 
Lanche convívio e distribuição de 
lembranças. 

- Construir materiais alusivos à época, 
recorrendo a materiais reciclados; 
- Compreender a importância de utilizar materiais 
reciclados; 
- Explorar lendas e tradições; 
- Promover valores e sentimentos como a 
amizade, o amor e o respeito pelo outro; 
- Criar materiais alusivos ao tema; 
- Incentivar o espírito de convívio e partilha. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Janeiro  
- Dia de Reis 
 

Construir coroas alusivas ao tema; 
Cantar as janeiras;  
Nesta atividade as crianças trabalharam o 
tema, explorando e elaborando alguns 
trabalhos sobre este tema. 

- Estimular a criatividade; 
- Promover a interação grupal; 
- Promover as tradições. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Fevereiro  
- Carnaval 

Construíram e jogaram ao jogo de pés e 
mão; 
Decoram todos os espaços do CATL com 
diferentes tipos de palhaços e diferentes 
materiais; 
Festejaram com um baile e lanche de 
carnaval. 

- Estimular a criatividade; 
- Promover a interação grupal; 
- Promover as tradições. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Março 
- Dia da Mulher 

Elaboração de postal com poema e oferta 
dos mesmos a todas as mulheres da 
ADBES. 

- Estimular a criatividade; 
- Promover a interação grupal. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Março 
- Primavera 
 

Realização de atividades alusivas à estação 
do ano; 
Exploraram o tema: animais em vias de 

- Observar a natureza, as suas transformações e 
como as transformações ambientais podem 
prejudicar os animais; 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 



extinção. 
Decoração do espaço com diferentes 
animais em vias de extinção; 
Exploração da metamorfose: transformação 
do bicho-da-seda; 
As crianças foram presenteadas com 
bichos-da-seda para cuidarem dos mesmos 
diariamente; 
Pintura do jogo da macaca no espaço 
exterior do CATL. 

- Promover a interação grupal. 

Abril  
- Páscoa 
 
 
 
 
 
 

As crianças elaboraram alguns trabalhos 
manuais alusivos a esta época; decoraram 
o espaço com os mesmos; 
Confecionaram bolachas e ovos em massa 
de moldar;  
Assistiram a sessão de cinema sobre o 
tema; 
Jogaram à caça ao ovo da páscoa pelo 
bairro com pistar escondidas; 
No final foi feito um lanche para as crianças 
que frequentam esta resposta. 

- Estimular a criatividade; 
- Explorar diferentes técnicas de Expressão 
Plástica; 
- Proporcionar o gosto pela culinária; 
- Fomentar o gosto pela cultura e tradições da 
Páscoa.  
 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Abril  
- 25 de Abril 

Realização de pombas brancas, decoração 
de cravos, introdução à história do 25 de 
Abril; 
Elaboração de cartaz com a história do 25 
de Abril. 

- Dar a conhecer momentos históricos. - Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Abril  
- Dia internacional do cão 
guia 

Visionamento de documentários sobre a 
importância do cão guia; 
Realização de jogos desportivos sobre o 
cão guia. 

- Valorizar a importância dos animais na vida dos 
seres humanos. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 



Maio  
- Dia da Mãe 
 

Nesta atividade algumas crianças fizeram 
um presente para oferecer à Mãe, tendo em 
conta as caraterísticas das famílias, nem 
todas as crianças participam nesta 
atividade. 

- Explorar diferentes técnicas de Expressão 
Plástica; 
- Proporcionar momentos de afetos e carinho 
entre mãe e filhos. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Maio  
- Mês de prevenção de 
maus tratos na infância. 

Debate sobre maus tratos e o que fazer 
numa situação destas; 
Realização de laço azul. 

- Prevenir os maus tratos. - Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Maio  
- Dia internacional da dança 

Transformaram e decoraram todo o espaço 
do CATL como se fosse uma discoteca, 
foram dançados diferentes estilos de 
música. 

- Fomentar o gosto pela música e pela dança. - Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Junho 
- Dia da criança 
 

Esta atividade foi comemorada através de 
atividades de danças, jogos tradicionais e 
de um lanche para todas as crianças desta 
resposta social; 
Cartaz sobre os direitos e deveres das 
crianças. 

- Proporcionar momentos lúdicos e de convívio. 
 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 
 

Junho 
- Santos Populares 
 

Decoração de espaço interior e exterior do 
CATL, confeção de arcos, fonte tamanho 
real, majericos e sardinha gigantes, 
finalização com baile de marchas populares. 

- Promover as tradições. - Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 
- Estagiárias 

Julho/ Agosto 
- Workshops  
 

Nos meses das férias as crianças e jovens 
participaram em diferentes workshops de 
variadas áreas e foram duas vezes por 
semana passar o dia nas piscinas 
municipais de Évora. 
 

- Proporcionar à criança momentos de convívio, 
alegria e prazer; 
- Promover a autoestima e a valorização 
pessoal; 
- Favorecer o convívio entre as crianças; 
- Conhecer e reconhecer jogos tradicionais. 

- Utentes do Catl infância;  
- Equipa técnica 

Nota: Todos os meses são realizadas atividades alusivas às datas comemorativas, como por exemplo: dia Mundial da música, do ambiente, do animal, da 

saúde, combate ao bullying, da não-violência, da igualdade, da alimentação, da paz, do pensamento, do amor, da mulher, entre mais… 
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