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INTRODUÇÃO 
 

Apesar das dificuldades que todos temos consciência cada vez serão maiores em função 

da conjuntura sócio-económica, continuamos empenhados em trabalhar na perspectiva da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados a idosos, crianças bem como toda a 

comunidade campomaiorense. 

Compete-nos a nós Santa Casa pela nossa missão, orientação e objetivos sobretudo nos 

momentos mais difíceis e de crise dar resposta no âmbito da ação social. 

Para o ano 2013 como nos anteriores convém planificar as nossas atividades para que a 

intervenção ao longo do ano junto das pessoas que nos procuram seja mais organizada e 

bem preparada, contribuindo melhor para o desenvolvimento quer no crescimento das 

nossas crianças, quer no envelhecimento dos nossos idosos. 

No setor da formação é importante elaborar também um plano de intervenção em 

função das necessidades detetadas no nosso concelho e áreas limítrofes no sentido de as 

orientar e desenvolver no decorrer do ano. 
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1 - SETOR DE GERONTOLOGIA 

 

O ano de 2013, será pleno de desafios sociais e que apela ao estreitamento de parcerias 

e um trabalho concertado entre todos. A União Europeia enfrenta uma crise financeira, 

económica, política e social sem precedentes. Num quadro de um politica de forte 

austeridade, verifica-se um aumento de pessoas em situação de pobreza, bem como o 

agudizar das desigualdades sociais. 

A grave crise que Portugal atravessa, neste contexto socioeconómico, tem agudizado os 

problemas sociais de forma generalizada e trazido fortes restrições para dar-lhes resposta 

no âmbito social. Estas preocupações no campo da acção social, incidem sobre o impacto 

da austeridade em curso, no agravamento da pobreza nas populações mais vulneráveis, 

crianças, mulheres, idosos, doentes crónicos e deficientes, consubstanciando-se numa 

desprotecção social, decorrente das restrições no acesso a prestações sociais e serviços 

públicos, com especial destaque para a área da saúde e apoios sociais.  

A sociedade mudou com a crise, as relações humanas são desprovidas de afetividades, 

sentimentos, companheirismo e solidariedade, o que leva a que haja idosos a viverem 

situações muito complicadas de solidão e isolamento social. 

Toda esta conjuntura social e económica leva a que muitos idosos, que estavam a 

frequentar respostas sociais, seja apoio domiciliário, seja centro de dia ou mesmo lar, 

possam ser retirados das instituições e levados para casa para as famílias usufruírem desses 

mesmos rendimentos, podendo-se estar perante situações de risco para os idosos, se for um 

prestador de cuidados pouco assíduo e afetivo. Colocando-se assim, algumas 

preocupações, no âmbito da prevenção de maus – tratos às pessoas idosas, em que a 

violência deixa de ser tão física e passa a ser mais psicológica e financeira, sobretudo 

financeira, com privação dos cuidados mais adequados às necessidades da pessoa idosa. 

A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, está consciente desta grave situação e 

como Instituição de Solidariedade Social, a trabalhar há mais de cinco séculos, no 

concelho de Campo Maior, em prole da defesa dos direitos humanos, continuará a 

enveredar todos os esforços para apoiar os cidadãos que se encontram em situação de risco 

e vulnerabilidade, defendo o supremo valor da dignidade da vida humana. 

A pertinência do nosso trabalho no Sector de Gerontologia, tem por base o panorama de 

envelhecimento demográfico de Portugal, destacando-se os seguintes dados sobre o da 

população actual: 130 idosos para 100 jovens, sendo uma das taxas mais altas da Europa; 2 



em cada 10 portugueses têm mais de 65 anos; a esperança média de vida é de 80 anos, 

atingindo em média as mulheres os 82 anos e os homens os 76 anos. 

Importa assim, projetar para o ano 2013 um conjunto de actividades para o Sector de 

Gerontologia, tendo sempre como linha orientadora a missão e objectivos globais da 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. Tendo como finalidade a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados nas diversas valências do Sector de 

Gerontologia, contribuímos também para o prestígio desta Instituição secular de fazer o 

Bem que é a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. 

Em 2013, queremos continuar a trabalhar em prole dos nossos idosos e suas famílias, 

como também de todos aqueles que precisam dos nossos serviços e da comunidade 

campomaiorense em geral. Sabemos que as valências do Sector de Gerontologia, são das 

mais antigas no seio da actividade de acção social desta Instituição, na qual procuramos 

que todos tenham orgulho de trabalhar e que pela sua intervenção dêem continuidade à 

obra já realizada e consolidada ao longo de anos. 

O Sector de Gerontologia dá apoio social a pessoas idosas através das seguintes 

valências e respectiva capacidade: Lar Santa Beatriz (65 utentes); Centro de Dia Betânia 

(35 utentes); Apoio Domiciliário (37 utentes) e Centro Comunitário N.ª Sr.ª da Graça 

(população de Ouguela) Estas valências proporcionam serviços numa perspectiva de apoio 

individualizado e humanizado, dirigida à satisfação das necessidades das pessoas idosas e 

implementação de actividades de acompanhamento social, contribuindo para o normal 

desenvolvimento do processo de envelhecimento. 

Importa ainda realçar que desde 1999, mantemos em funcionamento a Empresa de 

Inserção Solidária, que permite no âmbito do Mercado Social de Emprego manter 7 postos 

de trabalho, para pessoas em idade activa com dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, desenvolvendo actividades de apoio social aos idosos.  

Através da gestão integrada deste conjunto de valências que constituem o Sector de 

Gerontologia, é possível proporcionar às pessoas idosas e famílias do concelho de Campo 

Maior, um leque alargado de respostas, encontrando-se assim a mais adequada a cada 

momento da vida do idoso, facilitando a preservação da sua autonomia e capacidades, 

fortalecendo ainda a relação inter-familiar, preservando os laços existentes, ou mesmos 

reforçando e encontrando outros como os de vizinhança e de amizade. 

Este Plano de Atividades, procura de uma forma sintética, planificar e enquadrar a 

actuação do Sector de Gerontologia para o ano 2013. A intervenção preconizada assenta 

numa filosofia de trabalho com as pessoas idosas, segundo os seguintes princípios: 



1 - Respeito pelas pessoas idosas, como cidadãos de pleno direito e com vontade 

própria; 

2 - As pessoas idosas devem permanecer no seio da sua família e no seu meio natural 

o mais tempo possível; 

3 - Reforçar e encorajar a manutenção de laços fortes estáveis na família, 

fundamentais na prestação de cuidados às pessoas idosas; 

4 - Combater quaisquer formas de pobreza, marginalização ou exclusão social das 

pessoas idosas, quebrando o isolamento e a solidão, diminuindo o sofrimento humano; 

5 - Promover a participação activa das pessoas idosas na sociedade e exercício pleno 

da cidadania; 

6 - Contribuir para a construção de uma imagem positiva das pessoas idosas, 

utilizando as suas potencialidades e capacidades; 

7 - Valorizar o trabalho social com as pessoas idosas; 

8 - A pessoa idosa é o centro da nossa acção, é para quem trabalhamos e a quem 

servimos com espírito de missão.  

 

O nosso esforço e trabalho diário orienta-se no sentido da concretização dos seguintes 

objectivos: 

1. Proporcionar serviços permanentes e adequados à satisfação das necessidades das                    

pessoas idosas; 

2. Contribuir para o normal desenvolvimento do processo de envelhecimento e evitar 

a sua degradação, prestando serviços de qualidade; 

3. Prestar os apoios necessários às famílias dos idosos no sentido de fortalecer a 

relação inter-familiar e preservar os laços familiares; 

4. Prestar um bom acompanhamento psico-social, que contribua para um maior bem 

estar e equilíbrio psico-afectivo do idoso; 

5. Desenvolver um conjunto de actividades ocupacionais que contribuam para um 

bom relacionamento interpessoal nas valências. 

O Sector de Gerontologia utiliza uma grande variedade de recursos nas suas actividades 

diárias, para garantir o normal funcionamento das suas valências, que apesar da sua 

diversidade podem ser enquadrados em três categorias básicas: recursos materiais, 

financeiros, humanos e organizacionais.      

Temos consciência que, quando os recursos são escassos, face às necessidades normais 

de funcionamento das diversas valências, têm que ser geridos criteriosamente e que existe 



neste âmbito uma forte dificuldade de diversificar as fontes de financiamento no sector de 

economia social, em que é desenvolvida a nossa actividade. Sendo as principais fontes de 

financiamento as decorrentes dos acordos de cooperação com a Segurança Social e as 

comparticipações dos idosos e famílias.  

Procuramos assim, atuar numa óptica de justiça social e solidariedade, verificando que, 

cada vez mais, é oneroso pedir às famílias que façam um maior esforço de contribuição 

financeira, dada a conjuntura económica nacional actual, em que se verifica uma gradual 

diminuição do rendimento disponível da famílias e os orçamentos familiares são 

insuficientes para garantir as necessidades básicas. 

Sabendo que o sucesso ou insucesso das actividades que desenvolvemos é              

determinado pela qualidade dos  recursos humanos que estão afectos às mesmas. A gestão 

dos recursos humanos é complexa, podendo constituir-se como um sério, grave e complexo 

problema sempre que cause perturbações ao quotidiano da instituição, assim durante o ano 

de 2013, é nossa intenção continuar a valorizar e qualificar os nossos recursos humanos 

como objectivo estratégico para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

O trabalho em parceria, colaboração e cooperação estreita é fundamental nos dias que 

correm, por forma a rentabilizarmos os recursos existentes na comunidade em que 

trabalhamos, destacamos assim os seguintes parceiros, com os quais a Santa Casa da 

Misericórdia de Campo Maior, continuará a trabalhar: 

-  Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre; 

-  Município de Campo Maior; 

-  Centro de Emprego de Elvas; 

-  Centro de Saúde de Campo Maior, Hospitais de Elvas e Portalegre; 

-  Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior; 

-  Farmácias de Campo Maior; 

-  Paróquia de Campo Maior; 

-  Coração Delta; 

- CURPI de Campo Maior; 

- Agrupamento de Escolas de Campo Maior; 

- EAPN Portugal 

 Reiteramos o nosso lema: 

“ Queremos fazer mais e melhor em 2013”! 



 

 

“Não é com ilhas do fim do mundo, 

Nem com palmares de sonho ou não, 

Que cura a alma o seu mal profundo, 

Que o bem nos entra no coração. 

É em nós que é tudo. É ali, ali, 

Que a vida é jovem e o amor sorri.” 

Fernando Pessoa 

 

1.1 - ANIMAÇÃO 

 

Jacob (2007) define “a animação de idosos como a maneira de atuar em todos os 

campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo 

permanente da vida mental, física e afetiva da pessoa idosa.” (p.31).  

Tendo em conta as várias definições de animação podemos assim afirmar que a 

animação deve dar resposta a diversos objectivos, visando nomeadamente: 

 Promover a inovação e novas descobertas; 

 Valorizar a formação ao longo da vida; 

 Proporcionar uma vida mais harmoniosa, atractiva e dinâmica com a participação e 

envolvimento do idoso; 

 Incrementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo de ócio 

seja alienante, passivo e despersonalizador. 

 Rentabilizar os serviços e recursos comunitários para melhorar a qualidade de vida 

do idoso; 

 Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso, aumentando a 

sua autoestima e autoconfiança. 

É uma das funções do animador (no contexto da animação de idosos) fazer com que os 

preconceitos desapareçam ou noutros casos, que nunca surjam. Para isso, ao animador 

compete-lhe criar movimento, vida e atividades. É necessário que apresente propostas e 

sugestões, que seduza, que imagine, que desperte, que suscite e que influencie o idoso, sem 

exercer qualquer tipo de obrigação ou obrigatoriedade. No entanto, só quem trabalha todos 



os dias no terreno com idosos, se apercebe que ao animador lhe é exigido (pelos próprios 

idosos) muito mais que atividades. 

O animador é muitas vezes o confidente, o conselheiro, o amigo e com o tempo, alguém 

da família muito próximo do idoso. É necessário de facto, termos (nós animadores) uma 

grande estabilidade afetiva e emocional para conseguirmos desempenhar as nossas 

funções. Somos muitas vezes, as pessoas que estamos mais disponíveis e presentes na vida 

do idoso e que lhes damos atenção e carinho. E só depois, aí sim, proporcionar-lhes algo 

que lhes dê prazer, que lhe arranque um sorriso. 

 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO 

 

Ao dar entrada num lar, o idoso entra num ambiente onde, muito provavelmente irá 

passar os seus últimos dias. Ele chega sozinho, com apenas alguns dos seus pertences, a 

um mundo em permanente contato com a morte; ele tem que se inserir numa nova estrutura 

e aprender, conhecer e respeitar as regras e hábitos da mesma, sem poder sequer opinar 

sobre os mesmos, sob o risco de ser novamente marginalizado. 

A institucionalização do idoso, com todo o desconhecimento de um mundo novo, está 

frequentemente relacionada com um aceleramento de todos os processos degenerativos 

implícitos do envelhecimento. A perda de apoio afetivo e psicossocial que geralmente 

acompanha a institucionalização do idoso pressupõe uma diminuição da ligação afetiva e 

social com o mundo exterior, o que pode levar ao surgimento de sintomas tais como 

inibição, incapacidade relacional, perturbações ansiosas, sintomas depressivos, marasmo, e 

até mesmo à morte, passando por sentimentos de desespero, frustração, e de perda de 

interesse pela vida.  

A animação de idosos começa quando respeitamos os mais elementares dos seus 

direitos, como sejam o direito à escolha, à privacidade, à integração e à participação ativa 

nos pormenores da sua vida. A qualidade de vida do idoso numa instituição depende então 

destes fatores, assim como de um acompanhamento decente, cuidado e eficiente por parte 

dos trabalhadores das instituições que os acolhem.  

Vários estudos realizados referem que a qualidade de vida (ou a falta dela) nos idosos 

institucionalizados depende em grande medida dos seguintes fatores: 

 Possuir autonomia para executar as atividades do seu dia-a-dia; 

 Manter uma relação familiar e/ou com o exterior regular; 



 Ter recursos económicos suficientes; 

 Realizar atividades lúdicas e recreativas constantemente; 

 

 

DIFERENTES FACETAS DA ANIMAÇÃO 

 

Podemos dividir a animação de idosos em sete partes: 

1. Animação física ou motora 

2. Animação cognitiva 

3. Animação através da expressão plástica 

4. Animação através da comunicação 

5. Animação associada ao desenvolvimento pessoal e social 

6. Animação lúdica 

7. Animação comunitária  

 

Animação física ou motora 

É aquela que pretendemos que o idoso faça algum tipo de movimento. A 

psicomotricidade considera o movimento como uma acção relativa a um sujeito, isto é, 

uma acção que só se pode compreender nas estruturas neuropsicológicas que o integram, 

elaboram, regulam, controlam e executam. A psicomotricidade visa essencialmente: 

 Mobilizar e reorganizar as funções mentais 

 Aperfeiçoar a conduta consciente e o acto mental 

 Elevar as sensações e percepções a níveis de consciencialização, simbolização e 

conceptualização da acção aos símbolos, passando pela verbalização 

 Maximizar o potencial motor, afectivo-relacional e cognitivo 

 Fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade 

 

Animação cognitiva 

Representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa 

e mais criadora, à melhoria nas relações e comunicação com os outros, a que se faz parte, 

incentivando o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e da sua autonomia. 

 

 

 



Animação através da expressão plástica 

Neste tipo de animação pretende-se que o idoso trabalhe a sua faceta artística através da 

moldagem (barro, plasticina, pasta de papel, etc.), bordados, pintura, desenhos, colagem, 

etc., conseguia exprimir algumas das suas emoções. A animação plástica é 

simultaneamente motora e cognitiva também. 

 

Animação através da comunicação 

Neste tipo de animação queremos que os idosos comuniquem com os outros e essa 

comunicação pode ser feita pela música, pelo teatro, pela dramatização, pela dança, pela 

poesia, fotografia, etc. Na animação expressiva de comunicação os idosos transmitem os 

seus sentimentos e emoções através da voz, do comportamento, da postura e do 

movimento. 

 

Animação de desenvolvimento pessoal 

Aqui pretende-se desenvolver o “eu” dos idosos, as suas experiências de vida, as suas 

emoções e sentimentos. Com esta animação estimula-se o autoconhecimento, a interacção 

entre a pessoa e o grupo e a dinâmica de grupo. Incluímos nesta animação toda a 

componente de religião, espiritualidade e meditação. 

 

Animação lúdica 

A animação lúdica, como o seu nome indica, é a animação que tem por objectivo 

divertir as pessoas e o grupo, ocupar o tempo, promover o convívio e divulgar 

conhecimentos, artes e saberes, é vocacionada principalmente para a essência da animação: 

o lazer, o entretenimento e a brincadeira. Inclui-se os jogos, as idas aos museus, teatros, as 

festas, ver televisão, etc. 

 

Animação comunitária 

A animação comunitária é aquela em que o idoso participa activamente no seio da 

comunidade como elemento valido, activo e útil. Esta animação destina-se essencialmente 

a idosos autónomos que ainda querem e podem ter uma voz activa na comunidade onde 

vivem.  

 

 



1.1.1 - ANIMAÇÃO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO     

MAIOR 

 

População-alvo: 

Utentes institucionalizados no Lar Santa Beatriz, Centro de Dia Betânia e Centro 

Comunitário de Ouguela. 

 

Local: 

A animação sociocultural funciona em três locais distintos: 

1. Centro de Dia “Betânia”, localizado na Avenida da Liberdade em Campo Maior, 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, duas manhãs por semana; 

2. Centro Comunitário Nossa Senhora da Graça, localizado na aldeia de Ouguela, uma 

vez por semana de 15 em 15 dias; 

3. Lar Santa Beatriz, localizado na Quinta de S. Pedro, todos os dias. 

As actividades são efectuadas na sala de estar comum dos utentes destas Instituições.  

 

Objetivos específicos das atividades 

 Aumentar a auto-estima das pessoas idosas e disseminar uma imagem positiva das 

mesmas; 

 Reforçar as identidades culturais e convívio inter-geracional; 

 Aumentar os períodos de distracção; 

 Promover a socialização; 

 Promover a troca de experiências; 

 Desenvolver a destreza física e mental do idoso; 

 Envolver a comunidade em geral, no processo de integração social dos nossos 

utentes; 

 Promover hábitos de vida saudável; 

 Contribuir para a valorização pessoal e social do idoso; 

 Contribuir para o enriquecimento cultural do idoso; 

 Prevenir a desorientação no tempo e no espaço; 

 

 

 



ATIVIDADES GENÉRICAS A DESENVOLVER DURANTE O ANO DE 2013 

 

  Durante o ano são desenvolvidas nas diferentes respostas sociais diversas 

atividades, consoante o mês e a época que decorre. Desenvolvemos atividades de maior 

importância, tais como algumas comemorações e visitas, mas durante a semana 

desenvolvemos atividades para distintos gostos…   

 

 Comemoração de dias festivos durante o ano civil (Natal, Carnaval, Páscoa, Santos 

Populares, Dia Nacional dos Avós, Dia Internacional do Idoso, S. Martinho…);  

 Ateliers de expressão plástica; 

 Ateliers de culinária; 

 Ateliers de leitura; 

 Encontros inter-geracionais;  

 Intercâmbios com outras instituições de apoio à 3ª Idade; 

 Organização de almoços/lanches alegóricos; 

 Passeios convívios; 

 Conversas informais/diálogos; 

 Jogos de tabuleiro, de memória e destreza manual; 

 Visitas a museus, ou outros locais de interesse; 

 Celebrações eucarísticas; 

Atividades de maior importância a desenvolver mensalmente nas diferentes respostas 

sociais 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

Comemoração do 

Dia de Reis (6 de 

Janeiro); 

 

Comemoração do 

Carnaval; 

Visita à “Feria de 

los Mayores”; 

 

Comemoração 

do Dia 

Internacional da 

Mulher (8 de 

Março); 

Comemoração da 

Páscoa; 

Passeio convívio à 

Nª Sra. da Enxara; 

 

Maio Junho Julho Agosto 

Comemoração do 

Dia da Mãe (1º 

Domingo de Maio); 

Comemoração 

dos Santos 

Populares; 

Comemoração 

do Dia Nacional 

dos Avós (26 de 

 



Comemoração do 

Dia Internacional 

das Famílias (15 de 

Maio); 

Passeio ao 

santuário do 

Chandavila 

(Codosera); 

 

Arraial de S. 

Pedro (28 de Junho); 

 

Julho); 

 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Passeio à Feira de 

S. Mateus (Elvas); 

 

Comemoração do 

Dia Internacional das 

Pessoas Idosas (1 de 

Outubro), 

Comemoração do 

Dia Nacional dos 

Castelos (7 de 

Outubro);  

Participação na 

Semana Sénior 

(Município C. 

Maior) 

Comemoração 

do S. Martinho (11 

de Novembro); 

 

Comemoração do 

Natal; 

 

 

 



 

HORÁRIO/LOCAIS DE INTERVENÇÃO PARA O ANO DE 2013 

DA ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

3ª Feira 

 

4ª Feira 

 

5ª Feira 

 

6ª Feira 

 

Sábado 

 

Domingo 

 

 

 

10h

-

12h 

 

 

 
 

Organização 
das 

Actividades 

 
Atividades 

de 
Animação 

no Centro 

de Dia 

Betânia 

 
 

 
 

 
Atividades 

de 
Animação 

no Centro 

de Dia 

Betânia 

  

Almoço 

 

 

 

14h 

– 

16h 

 

 

 

 

 

Atividades 
de Animação 
no Lar Santa 

Beatriz 
 

 

Atividades 
de 

Animação 
no Lar 
Santa 

Beatriz 
 

 
Atividades 

de 
Animação 

no Centro 

Comunitá

rio de 

Ouguela 

(de 15 em 

15 dias) 

 

Atividades 
de 

Animação 
no Lar 
Santa 

Beatriz 
 

 
 

 
Avaliação 

das 
atividades 

  

 

 

 

LAR SANTA BEATRIZ  

PLANO SEMANAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 2013 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

3ª Feira 

 

4ª Feira 

 

5ª Feira 

 

6ª Feira 

 

Sábado 

 

Doming

o 

 

 

 

10h-

12h 

 

 

 

Prepara- 

ção das 

Ativida-

des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eucaris-

tia 

Fisiotera

pia 

Fisiotera 

pia 

Fisioterapia Fisiotera

pia 

Fisiotera

pia 

 

Almoço 

 

 

 

14h30 

Apoio 

Psicoló 

gico 

Apoio 

Psicológi

co 

Apoio 

Psicológico 

Apoio 

Psicológi

co 

Apoio 

Psicológi

co 

  



– 16h  

 

 

Atelier de 

Expres-

são 

Plástica 

 

Atividades de 

desenvolvime

nto cognitivo 

 

Atelier 

de 

Culinária 

 

 

Avaliaçã

o das 

ativida-

des 

 

 

 

 

CENTRO DE DIA BETÂNIA  

PLANO SEMANAL DE ACTIVIDADES - 2013 

 

 

 

 

 

 

2ª Feira 

 

3ª Feira 

 

4ª Feira 

 

5ª Feira 

 

6ª Feira 

 

Sábado 

 

Domingo 

 

 

10h – 

12h 

30 

 

 

 

  

 

Animação 

cultural 

 

   

 

Animação 

cultural 
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1.2- FISIOTERAPIA 

 

Aqueles que afirmam, linearmente, que o idoso tinha nas sociedades pré-industriais, um 

estatuto social valorizado e que usufruía do apoio que lhe era devido, contrastando com os 

dias de hoje que está sujeito a todo o tipo de pressões e discriminações, esquecem-se que a 

esperança de vida em 1941 era de 47,3 anos para os homens e 51 para as mulheres e que 

eram poucas as pessoas que atingiam a velhice. A esperança de vida, que se prevê no ano 

de 2020 é de 73,3 anos para os homens e, 80,1 anos para as mulheres. 

Os tipos de exclusão e discriminação em função da idade, podem ser considerados 

como formas de violência, que é exercida de um modo mais ou menos subtil, mas que não 

precisa de implicar agressões físicas para provocar graves sequelas nestes indivíduos. 

Também, o modo como muitos idosos se vêem privados dos seus direitos mais 

elementares, pode ser entendido como uma forma de violência e de desvalorização do seu 

papel social.  

Convém referir que, o facto de não podermos considerar os idosos como uma categoria 

homogénea leva-nos a relativizar todas as informações que possamos proferir, pois cada 

indivíduo idoso tem uma história, uma personalidade e é condicionado por um conjunto de 

factores que tornam a sua existência única, ainda que partilhe experiências sociais com 

outros. 

Para a exclusão social e familiar como também para a impossibilidade familiar de ficar 

com os seus idosos foram construídas instituições que pudessem proporcionar uma maior 

qualidade de vida para estes idosos, que ao longo do tempo têm evoluído positivamente, 

corrigindo por sua vez diversas lacunas que possam apresentar ao longo do tempo.   

O objetivo fundamental deste programa de reabilitação foi ajudar o paciente a adaptar-

se às suas deficiências, favorecer a sua recuperação funcional, motora e neuropsicológica 

e, promover a sua integração familiar/institucional e social. Um programa de reabilitação 

adequado contribuiu, também, para a recuperação da auto-estima de muitos idosos.  

A fisioterapeuta tem como objetivos principais escolher os tratamentos indicados para a 

situação de cada idoso no sentido de aumentar o tempo de vida médio do idoso sem 

limitações nas suas actividades de vida diária. A prevenção de quedas foi um outro 

objectivo muito importante que permite sensibilizar os cuidadores a terem mais cuidado 

com as suas posturas e as dos idosos, e reduzir por sua vez os factores de risco de quedas 

dos utentes. 



No programa de reabilitação integram outros profissionais, um psicólogo, uma 

assistente social, uma animadora sócio-cultural, duas enfermeiras, auxiliares e ajudantes de 

lar, evidentemente, o idoso e sua família. Todos devem ter um papel muito importante, 

observando sempre o idoso como um ser bio-psico-social, ou seja cuidar do idoso olhando 

para todas a suas necessidades.  

 

 

PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES EM FISIOTERAPIA PARA O ANO 2013 

 

O Programa de Reabilitação para 2013, visa promover o máximo de independência 

possível, de acordo com o potencial motor e cognitivo de cada paciente. Paciente e 

prestadores de cuidados/familiares, recebem orientações quanto à patologia, factores de 

risco para as quedas, qualidade de vida e reinserção social, profissional e educacional. 

Diversas actividades serão realizadas conforme as necessidades específicas do paciente, 

entre elas, treino de actividades de vida diária, estimulação cognitiva, treino de habilidades 

manuais, actividades de reintegração à sociedade e actividades desportivas e recreativas. O 

envolvimento do prestador de cuidados neste processo, é de fundamental importância para 

que as orientações recebidas sejam reforçadas em toda a instituição. 

 

População alvo  

A população alvo são pessoas idosas institucionalizadas no Lar Santa Beatriz e no 

Centro de dia Betânia, propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, num 

total de 110 utentes. 

 

Recursos Materiais  

A fisioterapia funcionará em dois locais:  

     - Lar de Santa Beatriz; 

     - Centro de dia Betânia. 

 

Descrição dos objetivos 

Pretende-se: 

- Reabilitar pessoas idosas afectadas por problemas de saúde, já que provocam 

limitações funcionais; 



- Aumentar o tempo de vida médio do idoso sem limitações das suas actividades de vida 

diária; 

- Continuar a sensibilizar prestadores de cuidados, no sentido de corrigir as posturas 

dos idosos, a posicioná-los correctamente e realizar transferências cama-cadeira, 

cadeirão-cadeira de rodas e vice-versa, melhorando assim a qualidade de vida de cada 

um;  

- Ensinar/aconselhar os prestadores de cuidados a assumirem posturas correctas em 

algumas funções que desempenham na instituição, como pegar em pesos, como devem 

segurar o idoso entre outras; 

- Continuar a evidenciar a importância na redução dos factores de risco de quedas dos 

idosos. 

 

Estratégias de Intervenção e Metodologias utilizadas  

 - Avaliação rigorosa do idoso, do seu estado de saúde global; 

- Elaboração de diagnósticos, do plano de intervenção, de reabilitação e de redução de 

danos para cada idoso; 

- Relação com os cuidados de saúde primários no tratamento e acompanhamento dos 

idosos em fase de reabilitação, para recuperação do seu padrão de vida; 

- Execução de um plano de cuidados de reabilitação e redução de danos. 

 

Descrição das atividades a desenvolver 

O relacionamento do idoso com o mundo caracteriza-se pelas dificuldades adaptativas, 

tanto emocionais como fisiológicas. No relacionamento com sua história o idoso pode 

atribuir novos significados a factos antigos através da experiência de vida adquirida. Nesse 

processo, o grande objetivo é oferecer qualidade de vida com muita segurança e carinho. É 

isso que os fisioterapeutas têm como obrigação, além de pesquisas para uma melhor 

compreensão de determinadas patologias que são apresentadas na terceira idade, a 

fisioterapia pode auxiliar o tratamento e a prevenção de doenças actuando junto ao idoso e 

proporcionando uma melhor qualidade de vida a este, promovendo uma melhor postura, 

uma marcha equilibrada, uma melhor auto-estima, evitando a depressão e o sentimento de 

incapacidade. 

Para reabilitar corretamente cada idoso tem que se executar sempre planos individuais 

de reabilitação e redução de danos. 

Deste modo, serão estabelecidas outras atividades, tais como: 



- Estabelecer planos de actividade física regular; 

- Avaliar qualitativamente o grau de sucesso das actividades físicas realizadas. 

 

Na execução da reabilitação dos idosos serão executados exercícios através da 

utilização de aparelhos mecânicos destinados a desenvolver flexibilidade, mobilidade, 

força muscular, resistência à fadiga, coordenação, equilíbrio e habilidades motoras 

funcionais. Outra terapia será a cinesioterapia, sendo uma terapia onde são usados os 

conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecânica para proporcionar ao paciente um 

melhor e mais eficaz trabalho de reabilitação usando técnicas manuais activas e/ou 

passivas para facilitar ou resistir ao movimento específico solicitado. 



1.2– APOIO PSICOLÓGICO 

 

“Quando mais envelhecemos, mais precisamos de ter que fazer. Mais vale morrer do 

que arrastarmos na ociosidade de uma velhice insipida: Trabalhar é viver.” Voltaire 

Ao longo da História da Humanidade, sempre se acreditou que a velhice era traduzida 

inevitavelmente por uma notável diminuição dos processos cognitivos, no entanto hoje em 

dia podemos afirmar que a conservação da saúde mental até ao fim da vida, é algo que a 

maioria das pessoas ainda consegue. De uma forma geral a definição de Saúde mental 

desenvolveu-se em torno de dois conceitos: uma maneira de ser; um conjunto de diversos 

aspectos. Para a psicologia, a saúde mental é definida numa componente de adaptabilidade, 

ou seja é tão mais saudável mentalmente um idoso, quanto maior for a sua adaptação á 

velhice. 

O papel do psicólogo é relevante, já que a velhice traz consigo um maior risco da 

vulnerabilidade e de disfunções. O psicólogo pode atuar na avaliação e na reabilitação 

cognitiva; na psicoterapia de idosos, familiares e cuidadores; na área da informação da 

população acerca do envelhecimento e suas consequências, dentre outras funções.  

A psicologia oferece contribuições importantes à compreensão dos processos, à 

avaliação comportamental e à reabilitação. No campo do tratamento e da reabilitação é 

comum, hoje, pensar em ações multiprofissionais, oferecer alternativas de ajuda aos 

familiares de idosos que possuem doenças que causam incapacidade física e cognitiva, 

organizando grupos de apoio emocional, de informação e de auto ajuda.  

A manutenção da saúde mental exige assim uma abordagem muito mais preventiva do 

que curativa, procurando encontrar os conjuntos de soluções que melhor respondam às 

necessidades dos idosos, sempre tendo em conta os aspectos diferenciados das suas 

personalidades. Assim sendo é importante, em primeiro lugar criar um clima de confiança 

e segurança emocional com o idoso, apoiando os mesmos, e encorajando-os a conservar 

uma imagem positiva de si próprios. Por outro lado deve-se favorecer os comportamentos 

variados, adaptando-os às diferentes situações com as quais os idosos se deparam dia-a-dia, 

procurando ser um suporte essencial nos momentos de crise e problemas existências. 

Procurar encorajar e estimular os idosos a manter as relações sociais, de um modo 

particular com a família mais próxima, com o objetivo de ser um suporte social de extrema 

importância para o idoso. É importante ainda utilizar técnicas de reminiscência, de forma a 

permitir ao idoso experimentar emoções positivas que lhe podem ser muito úteis no futuro. 



Falar sobre o passado é muito mais do que recordar, é vivenciar as experiências duas 

vezes.      

Aquando da entrada no lar, devemos por exemplo, identificar as perdas referentes à 

condição de saúde, da autonomia sobre o próprio corpo, incluindo as atividades do dia-a-

dia, dos papéis e funções desempenhados no grupo familiar, das atividades que 

desempenhou, dos horários habituais e condições do banho, de descanso e da alimentação. 

Esta informação pode ser muito útil no processo de conhecimento do próprio sujeito, bem 

como daqueles que trabalham com o mesmo. 

A perda da saúde e a perspetiva da morte podem potencializar no idoso diversos 

sentimentos, como a angústia, a insegurança, o temor, o arrependimento, a culpa e a 

revolta, entre outros. Esses afectos podem ainda vir acompanhados de questionamentos 

acerca de negligência no cuidado da própria saúde ou mesmo de julgamentos a respeito da 

vida progressiva do doente. Desta forma a temática da morte é muito importante ser 

trabalhada neste contexto, uma vez que é algo que se encontra muito presente nesta etapa 

da vida. Frente a esta possibilidade de tantas perdas significativas, o sentimento de luto 

apresenta-se como uma reação esperada, num processo singular e individual em que a 

pessoa procura significados próprios para a perda, para o adoecimento, ou para a morte de 

um ente querido. 

Neste aspeto, o luto refere-se ao processo de elaboração e de resolução de uma perda, 

pelo qual todas as pessoas passam em variados momentos da sua vida, com maior ou 

menor intensidade, caraterizando-se num momento de crise. O êxito na elaboração do luto 

leva o indivíduo a encontrar novos significados para algumas questões de sua vida, 

contudo, a sua não elaboração pode trazer diversas complicações médicas e/ou 

psicológicas. Este processo tem uma função de adaptação à nova realidade, que, nesse 

contexto, se refere à aceitação de ter que conviver com uma doença crónica ou com a perda 

de alguém amado. Essa esperada adaptação à perda está relacionada com a história pessoal, 

familiar, com a capacidade de suportar frustrações, com o vínculo com a pessoa que 

morreu e com a condição da morte. O seu percurso não é linear e nem apresenta rigidez 

quanto aos padrões sintomáticos. Embora apresente características comuns e universais, 

cada caso é singular e único, por isso deve ser cuidadosamente compreendido e avaliado. 

Deste modo, são consideradas como condições de eficácia da relação de ajuda, a 

congruência ou autenticidade, a consideração positiva e condicional, a compreensão 

empática e a comunicação. Considera-se assim aspetos práticos e essenciais de ajuda: mais 

acolhimento do que iniciativa, concentração sobre as vivências mais do que sobre os 



factos, maior interesse pela pessoa que pelo problema, respeito e consideração pela pessoa 

e facilitação na comunicação. 

 

PLANIFICAÇÃO DO APOIO PSICOSSOCIAL PARA O ANO 2013 

População - alvo: 

- Utentes institucionalizados no Lar de Santa Beatriz e respetivas famílias. 

- Utentes integrados no Centro de Dia Betânia. 

- Funcionários do Lar e Centro de Dia. 

 

Recursos Materiais: 

Lar Santa Beatriz: O apoio psicossocial é prestado num gabinete reservado para o efeito 

no 1º andar do respetivo edifício. Os materiais utilizados no desenvolvimento das sessões 

pertencem á Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. 

Centro de Dia: O apoio é realizado num gabinete reservado que se situa no respetivo 

edifício. Os materiais utilizados no desenvolvimento das sessões pertencem á Santa Casa 

da Misericórdia de Campo Maior. 

 

Objetivos a atingir de âmbito psicológico e social: 

 Identificar e ajudar a gerir os problemas psicossociais que possam dificultar a 

vivência do utente na Estrutura Residencial. 

 Apoiar o utente em situações de crise 

 Apoiar e auxiliar o utente no processo de admissão á Residencial, bem como na 

respectiva adaptação. 

 Analisar e avaliar com o utente e respetiva família, a situação individual do mesmo, 

com vista a promover uma intervenção ecológica. 

 Procurar garantir a satisfação das necessidades e a promoção das capacidades dos 

diversos utentes. 

 Estabelecer junto das funcionárias formas de comunicação assertivas. 

 Aumentar a autonomia dos utentes ao nível das atividades de vida diárias. 

 Auxiliar os prestadores de cuidados nas diferentes instituições com estratégias que 

visam a melhoria dos serviços prestados. 

 



Atividades a desenvolver com vista a atingir os objectivos acima referidos: 

 Avaliação e intervenção psicológica – despiste psicopatológico, apoio psicológico, 

actividades de promoção da auto-estima. 

 Acompanhamento social – acções de promoção e apoio ao acesso a direitos, bens e 

serviços. 

 Apoio informativo e formativo – Acções de informação, orientação e formação ao 

utente, com vista a uma maior adaptação a situação novas. 

 Apoio informativo e formativo – Ações de informação e formação aos prestadores 

de cuidados e funcionários do Lar Santa Beatriz. 

 Actividades de Voluntariado – Organizar e dinamizar actividades com algumas 

voluntarias com vista a estimular cognitivamente os utentes. 

 Elaboração dos planos de acolhimento e admissão para os utentes do Lar Santa 

Beatriz. 

 Desenvolvimento dos planos individuais de atividades. 

 

Principais áreas a intervir: 

 Apoio espiritual; 

 Intimidade e vida privada; 

 Conclusão do ciclo de vida; 

 Gestão de conflitos entre os utentes. 

 Gestão da relação Utente – Prestador de cuidados. 

 Formação dos prestadores de cuidados. 

 



1.4 – ENFERMAGEM  

 

O presente plano de actividades para o ano de 2013, surge como uma necessidade de 

conhecimento das diversas actividades, desenvolvidas pelo gabinete de enfermagem ao 

longo do próximo ano. 

Este plano incide inicialmente numa breve introdução relativa, a dois factores 

predominantes no decurso da nossa actividade, o envelhecimento e a enfermagem.  “É 

incontestável que todos nós envelhecemos, como curso natural da nossa existência, no 

entanto, este envelhecimento pode ser acelerado ou agravado pela prevalência, sobretudo 

de doenças crónicas, mais características do avançar da idade.” 

Posteriormente, ao longo deste plano será elaborada uma listagem das actividades a 

serem desenvolvidas, pelos membros do gabinete de enfermagem, durante o seu respectivo 

horário laboral. 

 

1.4.1 - O Envelhecimento  

 

O processo de envelhecimento deve-se a inúmeros factores que com o decorrer dos anos 

causam uma deterioração fisiológica do organismo do ser humano, causando assim 

alterações orgânicas e funcionais. São estas alterações que ditam a qualidade de vida e a 

longevidade de um indivíduo, e pode-se dizer que o indicador mais forte de que se está a 

envelhecer, é a diminuição da capacidade para se adaptarem ao meio envolvente. 

“A senescência é o processo natural do envelhecimento o qual 

compromete progressivamente aspectos físicos e cognitivos. Segundo a 

OMS, a terceira idade tem inicio entre os 60 e os 65 anos. Entretanto, 

esta é uma ideia instituída para o efeito de pesquisa, já que o processo de 

envelhecimento depende de três classes de factores principais: 

biológicos, psíquicos e sociais. São estes factores que podem preconizar 

a velhice, acelerando ou retardando o aparecimento e a instalação de 

doenças e de sintomas característicos da idade madura.” (PEREIRA, A 

et al ., 2004, citado por TEIXEIRA, 2006) 

É incontestável que todos nós envelhecemos, como curso natural da nossa existência, no 

entanto, este envelhecimento pode ser acelerado ou agravado pela prevalência, sobretudo 

de doenças crónicas, mais características do avançar da idade.  



Apesar do processo de envelhecimento ser universal, este 

 “(…) não afecta todos os indivíduos da mesma forma ao mesmo 

tempo: há diferenças de pessoa para pessoa, entre sociedades e culturas. 

O processo de envelhecimento também não se repercute da mesma forma 

nos diferentes órgãos ou sistemas de um mesmo indivíduo. Trata-se, por 

isso, de um processo diferenciado e diferenciador. Poderíamos dizer que 

quanto mais velhos, mais diferentes somos uns dos outros.” (CABETE, 

2005:7) 

 

Com a afirmação anterior, pretende-se elucidar os indivíduos, que apesar do 

envelhecimento ser um processo transversal a qualquer ser humano, este não acontece e 

não se manifesta da mesma forma em todos os indivíduos. Apesar de ser frequente 

surgirem com o envelhecimento, a lentificação do pensamento, da linguagem e das acções, 

de ser frequente haverem alterações da memória, diminuindo a capacidade de processar e 

armazenar informações mais recentes, bem como o surgimentos de algumas limitações a 

nível motor, a verdade é que nem todos os indivíduos idosos experimentam estas alterações 

com a mesma intensidade nem em períodos pré-estabelecidos.  

As alterações sentidas durante o envelhecimento, fruto do desgaste físico e da morte de 

tecido nervoso, indicam que o idoso vai sentido cada vez mais uma maior dificuldade de 

adaptação a novas situações, nomeadamente ao stress emocional, isto de acordo com 

Barreto, (1998); Berger e Maillox-Poirier, (1995); Montalvo & Alrcon, (2000), citado por 

Cabete, (2005:9).  

Ao envelhecer, podem verificar-se, ainda alterações a nível social, isto porque pode 

haver uma diminuição da vida social, devido á perda do papel social ou há perda de 

familiares e amigos. (CABETE, 2005)  

Em suma, apesar do envelhecimento ser natural, pode-se constatar, como refere 

Cabete(2005)  que quanto mais tempo se vive maior é a probabilidade de termos uma 

doença, e mais tempo levamos a accionar os mecanismos internos de adaptação e de 

homeostase. O surgimento destas doenças dificulta a apreciação e a distinção daquilo que 

corresponde ao envelhecimento normal e do que corresponde ao envelhecimento 

patológico. No entanto, pode concluir-se, que, o processo de envelhecimento apesar de 

comportar alterações físicas, psicológicas e sociais não é necessariamente uma doença, 

pelo contrário, é um processo natural, e como tal, é sempre importante sublinhar, que ser 

idoso, não é sinónimo de ser doente. (CABETE, 2005) 



1.4.2 - A Enfermagem 

 

Florence Nightingale foi a impulsionadora das grandes mudanças na área da 

Enfermagem, permitindo que esta se deixa-se  surgir “(...) como uma actividade empírica, 

desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem 

atender a necessidade de mão-de-obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática 

social institucionalizada e específica.” (Andrade, 2008) 

Deste modo, atualmente a Enfermagem é uma actividade profissional reconhecida, com 

estatuto próprio, onde continuam a existirem actividades interdependentes, as quais são 

dependentes ou trabalhadas em conjunto com outros profissionais ligados á área de saúde. 

Por outro lado, existem também actividades autónomas, as quais são da inteira 

responsabilidade do enfermeiro. Assim, o enfermeiro deixou de ser um simples executante 

de tarefas, para ser um profissional instruído e dotado de conhecimentos e competências 

para actuar de forma autónoma.    

Ao longo dos tempos a Enfermagem surge como salvaguarda dos doentes auxiliando-os 

nas suas dificuldades e trabalhando de modo a satisfazer as suas qualidades de vida. Assim, 

segundo Elhart, Firsich, Gragg, & Rees (1983:77),  

“O valor da enfermagem resulta da forma como ela é facultada às 

pessoas que dela necessitam. Infelizmente, a natureza desse serviço é 

muitas vezes determinada por tradições, por generalizações sem 

qualquer conteúdo, ou mesmo por intuições, quando afinal o deveria ser 

por princípios científicos ou com base numa perfeita compreensão das 

suas finalidades e efeitos.” 

De facto, vivemos numa realidade onde nem sempre os doentes que mais precisam de 

cuidados de saúde os alcançam, acabando por morrerem na companhia de quatro paredes, 

tendo como único ouvinte o silêncio que sobre aquela casa se abateu. Assim, torna-se 

imperial dar voz as estes doentes e reconfortá-los pois  

“A pratica de enfermagem é muito mais que o cumprimento de 

múltiplas tarefas (...) o cuidado (caring) é a essência da prática de 

enfermagem (...)” , havendo assim, “(...) a necessidade de dar prioridade 

ao cuidado, que é ao mesmo tempo uma maneira fundamental de estar  

no mundo e um ideal moral.”  



(Benner & Wrubel, 1989; Gaut & Leininger, 1991; Lynaught & 

Fagin, 1988; Watson, 1988, citado por Kérouac, Pepin, Ducharme, 

Duquette, Major, 1996:76). 

A Enfermagem é a arte de cuidar, prestando assim cuidados a indivíduos sós ou na 

comunidade, com vista não só a prevenção e tratamento de doenças como a promoção e 

recuperação da saúde. O cuidado compreende aspectos tecnicistas ou instrumentais mas 

também afectivos ou humanistas, pois o indivíduo como pessoa que é, merece ser cuidado 

tendo em conta a sua cultura e princípios, respeitando assim a dignidade pela pessoa 

humana. 

Actualmente, a Enfermagem é encarada como um bem essencial para todos os seus 

habitantes, uma vez que, para muitos é vista como uma ciência, contudo para outros é tida 

como uma arte que só alguns têm a possibilidade e a dignidade de possuir. De acordo, com 

Doenges & Moorhouse (1994:1),“A Enfermagem é simultaneamente uma ciência e uma 

arte e, como tal, relaciona-se com as preocupações físicas, psicológicas, sociológicas, 

culturais e espirituais do indivíduo.”, pois cada ser é um ser, cada doente é um doente e 

cada caso é um caso. É nisto que a Enfermagem se baseia para “cuidar” do próximo com o 

intuito de satisfazer as suas necessidades individualizando os cuidados prestados.  

“A enfermagem vê as pessoas como seres totais (holísticos), que possuem família, 

cultura, têm passado e futuro, crenças e valores que influenciam nas experiências de 

saúde e doença”. (Andrade, 2008) é desde o momento de admissão do doente que existe 

uma enorme preocupação com a sua história e com o seu passado tentando sempre dar uma 

melhor resposta em função dos interesses do doente. Pode-se concluir que a enfermagem é 

também uma ciência humana, que se preocupa com o ser humano na sua totalidade, 

valorizando e respeitando a sua cultura e os seus princípios não podendo estar limitada 

unicamente à aplicação de conhecimento relativo às ciências naturais. Assim, para 

conseguir tratar a pessoa como um ser holístico a Enfermagem desenvolve o cuidar de 

forma autónoma ou em equipa, bem como algumas “(…) actividades de promoção e 

protecção da saúde e prevenção e recuperação de doenças ou de estados de alteração da 

saúde.” (Andrade, 2008)  

A Enfermagem é sem dúvida uma profissão em constante actualização e evolução nos 

dias que correm, pois conseguiu obter “(…) uma linguagem própria, constantemente 

actualizada e editada por um Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), designada 

por Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).” (Andrade, 2008). 

Foi graças a actualizações como esta, que a Enfermagem teve a possibilidade de melhorar 



a sua performance, actuando assim mais facilmente no processo de enfermagem (avaliação 

inicial, planeamento, execução e avaliação). 

Cabe-nos a nós, enquanto utentes, usufruir do melhor que a enfermagem tem para nos 

oferecer, caminhando assim, paralelamente, com uma evolução progressiva dos 

conhecimentos quer do profissional de saúde quer do próprio utente, aquando do ensino. 

 

1.4.3 - Atividades genéricas a desenvolver durante o ano de 2013 

 Avaliação de glicémia capilar; 

 Administração de insulina conforme Esquema Terapêutico; 

 Monitorização de Sinais Vitais (tensão arterial, frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura e dor); 

 Medidas de avaliação e controlo de dor; 

 Preparação e Administração de Terapêutica; 

 Administração de vacina da gripe; 

 Realização de pensos; 

 Realização de oxigénioterapia; 

 Realização de Aerossolterapia ; 

 Colocação de sonda rectal, vesical e nasogástrica; 

 Optimização de sonda rectal, vesical e nasogástrica; 

 Realização de protecções musculo-esqueleticas; 

 Realização de posicionamentos e mobilizações; 

 Gestão das dietas dos idosos; 

 Ensinos sobre mobilizações, posicionamentos e cuidados básicos aos idosos. 

 

Conclusão 

 

No final deste plano podemos constatar que, existem inúmeras actividades diárias, 

promovidas pelo gabinete de enfermagem. Estas actividades não são no entanto, 

específicas para um mês em concreto, mas sim para os doze meses do ano, pois são 

desenvolvidas diariamente. Existem no entanto, algumas actividades próprias de 

determinados meses do ano, tais como as épocas de vacinação. 



Concluímos portanto, que todas estas actividades são e serão desenvolvidas 

diariamente, contribuindo assim para o bemestar dos idosos bem como para a sua 

qualidade de vida, nesta instituição. 
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2 – JARDIM DE NFÂNCIA 

 

O contexto institucional da Educação Pré-Escolar deve organizar-se de modo a facilitar 

o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, sendo assim necessário planear todo o 

processo educativo tendo em conta a gestão dos recursos humanos e materiais de forma a 

melhorar as funções educativas da instituição. 

O plano anual de atividades, é assim um utensílio necessário aos profissionais de 

educação, uma vez que é elaborado com uma intenção pedagógico/educativa, irá facilitar o 

trabalho a desenvolver ao longo do ano com as crianças. Por outro lado, irá permitir que 

cada Educador adapte os temas planeados às necessidades de desenvolvimento do seu 

grupo de crianças. 

O plano anual de atividades do Jardim de Infância subordina ao Projeto Educativo Bi-

Anual “Ser Solidário é Ser Único…” e visa diretamente a ação educativa, para a qual traça 

orientações precisas e modalidades de implementação em consonância com o Projeto 

Educativo. O presente plano, prevê estratégias, meios e recursos materiais/humanos, 

atividades, objetivos a atingir ao longo deste ano, temas, e datas festivas a comemorar. 

Pretendemos que o plano anual de atividades mais que um utensílio de valor para o 

nosso desempenho enquanto profissionais de educação, seja uma mais valia para o 

desenvolvimento global e harmonioso das crianças, tornando cada situação em verdadeiros 

momentos de vida e satisfação. 

 

 

2.1 – OBJETIVOS  

 

- Conseguir a articulação dos conteúdos e a sua adequação às características do contexto 

de inserção e ao estádio de desenvolvimento das crianças; 

- Estimular o aproveitamento didático dos recursos educativos do meio; 

- Promover a coordenação de conteúdos numa perspetiva de aprendizagem globalizante; 

- Prover as medidas organizativas e as iniciativas necessárias à implementação do 

Projeto Educativo. 

 

 

 

 



2.2 – ESTRATÉGIAS 

 

Estratégias são experiências que permitem por em prática comportamentos diversificados. 

- Levar as crianças a adquirir desde cedo o costume de participar ativamente na 

realização de algo; 

- Motivar as crianças a participarem espontaneamente na hora do acolhimento; 

- Permitir que cada criança escolha o trabalho que quer realizar e deixá-la fazê-lo à sua 

maneira; 

- Estruturar o ambiente educativo de forma a que a criança possa explorar o 

espaço/materiais e realizar experiências diversas; 

- Quando necessário, suspender interpretações habituais a fim de ficar aberta a novas 

experiências;  

- Proporcionar momentos de interação com pares, em pequeno grupo e em grande 

grupo; 

 

2.3 – RECURSOS 

2.3.1 – RECURSOS HUMANOS 

- O Educador (uma fonte de estimulação do desenvolvimento) 

- As crianças (o grupo como estimulador do desenvolvimento) 

- Pessoal do Jardim de Infância 

- Pais/famílias 

- Comunidade 

- Associações 

- Outras Instituições 

- Outros profissionais 

- Etc. 

 

2.3.2 – RECURSOS MATERIAIS 

- Materiais didáticos 

- Materiais naturais ou de desperdício 

- Material de desgaste 

- Recursos tecnológicos 

- Recursos existentes na comunidade 

o Biblioteca 



o Fábricas 

o Oficinas 

o Monumentos 

o Jardins 

o Quintas 

o Campos desportivos 



2.4 – TEMAS 

 

Setembro 

- Eu, os meus amigos e a escola 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 

Outubro 

- O Outono 

- A Alimentação 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do Tio Manel 

 

Novembro 

- Mês das ciências 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 

Dezembro 

- O Natal 

- Jornal “O Despertar” 

- Nós e a comunidade 

- Horta do tio Manel 

 

Janeiro 

- O Inverno 

- Jornal “O Despertar” 

- Os trajes regionais 

- Horta do Tio Manel 

 

Fevereiro 

- O Carnaval 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 



Março 

- A Primavera 

- Jornal “O Despertar” 

- A Páscoa 

- Horta do Tio Manel 

 

Abril 

- Jornal “O Despertar” 

- Vamos reciclar 

- Nós e o universo 

- Horta do tio Manel 

 

Maio 

- A dança 

- A minha família 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 

Junho 

- Nós, o Jardim de Infância e as outras escolas 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 

Julho 

- O Verão 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

 

Agosto 

- Atividades livres 

- Ateliers temáticos (Água, areia, dramática, corporal, etc) 

- Atividades cujo objetivos não tenham sido atingidos 

 

 

 



2.5 – PROJETOS 

 

2.5.1 - PROJETO “AS NOSSAS HISTÓRIAS”… 

 

Duração: O projeto vai ser realizado ao longo do ano letivo, quer na Creche, quer no 

Pré-Escolar 

Objetivos Atividades 

- Criar hábitos de Leitura através de 

laços afetivos e sociais com o ato de 

ler; 

- Alargar o vocabulário ativo e 

passivo; 

- Perceber a importância da 

linguagem escrita na comunicação; 

- Desenvolver a criatividade, 

imaginação, expressividade, 

capacidade de reconto, associação e 

ordenação de ideais; 

 

 

Com este projeto pretende-se que cada criança 

com os seus pais/familiares crie uma história 

que deve ser apresentada em suporte escrito ou 

gráfico.  

No Jardim de Infância a criança vai apresentar 

o trabalho elaborado aos amiguinhos. No final 

do ano pretende-se realizar uma exposição com 

todos os trabalhos. 

 

 

2.5.2  – PROJETO “NÓS E A COMUNIDADE” 

 

Duração: O projeto tem início no mês de Outubro e vai realizar-se durante o ano 

letivo 

Objetivos Atividades 

- Zelar pelo bem estar da comunidade; 

- Dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

no Jardim de Infância; 

- Interagir com a comunidade; 

 

Ao longo deste projeto pretende-se 

desenvolver atividades relacionadas com 

os temas planificados e apresentá-las à 

comunidade (desenhos, panfletos, feira 

solidária, elaboração de cabazes de 

saudáveis, recolha de lixo, noite de 

serenatas, etc) 



2.5.3 - PROJETO “Horta do Tio Manel…” 

 

Duração: O projeto tem início no mês de Setembro e vai realizar-se mensalmente  

Objetivos Atividades 

-Despertar o gosto pela natureza; 

-Observar e registar o desenvolvimento 

das várias plantas; 

-Compreender o ciclo dos alimentos, da 

plantação à confeção; 

-Desenvolver os sentidos 

-Desenvolver o raciocínio lógico-

matemático; 

 

Pretendemos que ao longo deste projeto, 

as crianças semeiem, plantem e cuidem da 

nossa horta. Se esta for rentável, 

pretendemos também ajudar algumas 

famílias com os nossos produtos.  

 

 

2.5.4 – PROJETO: JORNAL “O DESPERTAR” 

 

Duração: O projeto irá ser desenvolvido ao longo do ano letivo e todos os meses irá 

ser editado um exemplar das atividades realizadas. 

Objetivos Atividades 

- Dar a conhecer aos pais e comunidade 

em geral, as atividades realizadas no 

Jardim de Infância; 

- Angariar fundos para o Jardim de 

Infância. 

- Incentivar à leitura e escrita 

Pretendemos que mensalmente seja 

elaborado um registo das atividades 

desenvolvidas em cada sala, onde as 

crianças participam ativamente discutindo 

os temas em questão. A partir do qual será 

editado o jornal e sua posterior venda.  

 

 

 

 

 

 



2.6 - DIAS A COMEMORAR 

 

Setembro 

- Início do ano letivo (03 de Setembro) 

- Início do Outono (23 de Setembro) 

 

Outubro 

- Dia do Idoso e da música (1 de Outubro) 

- Dia Mundial do animal (4 de Outubro) 

- Dia mundial da alimentação (16 de Outubro) 

- Dia Mundial dos Correios (9 de Outubro) 

 

Novembro 

- Dia de todos os santos (1 de Novembro) 

- Dia de São Martinho (11 de Novembro) 

- Dia mundial do não-fumador (17 de Novembro) 

- Dia mundial da ciência (24 Novembro) 

- Dia internacional dos direitos da criança (20 de Novembro) 

 

Dezembro 

- Natal (25 de Dezembro) 

- Festa de Natal (14 de Dezembro) 

- Começa o Inverno (21 de Dezembro) 

 

Janeiro 

- Ano Novo (1 de Janeiro) 

- Dia de reis (6 de Janeiro) 

 

Fevereiro 

- Dia dos namorados (14 de Fevereiro) 

- Carnaval (12 de Fevereiro) 

 

Março 

- Dia internacional da mulher (8 de Março) 

- Dia do Pai (19 de Março) 

- Dia mundial da floresta (21 de Março) 



- Dia da árvore (21 de Março) 

- Dia da água (22 de Março) 

- Dia mundial do teatro (27 de Março) 

- Páscoa (31 de Março) 

 

Abril 

- Dia internacional do livro infantil (2 de Abril) 

- Dia mundial da saúde (7 de Abril) 

- Dia mundial da dança (29 de Abril) 

 

Maio 

- Dia da Mãe (5de Maio) 

- Dia internacional da família (15 de Maio) 

- Dia internacional dos museus, visita a um museu (18 de Maio) 

 

Junho 

- Dia mundial da criança (1 de Junho) 

- Dia mundial do ambiente (5 de Junho) 

- Dia de Santo António (13 de Junho) 

- Dia de São João (24 de Junho) 

- Dia de São Pedro (29 de Junho) 

- Festa final de ano letivo 15 de Junho) 

 

Julho 

- Dia Mundial da Conservação da natureza (28 Julho) 

- Dia mundial dos avós (26 de Julho) 

- Dia internacional do amigo (20 de Julho) 

 

Agosto 

- Dia do Mar (22 de Agosto) 

 

 

 

 

 



2.7 - ATIVIDADES 

 

Sala - Os coelhinhos 

 

Áreas do Desenvolvimento e Atividades 

As atividades na Creche devem ter em conta as etapas do desenvolvimento infantil, 

devendo ser sobretudo muito simples, flexíveis, respeitando as necessidades e motivações 

individuais. Apesar de frequentemente a Creche adotar o Projeto Curricular da Instituição a 

que pertence, o currículo na Creche define-se sobretudo pela qualidade da relação humana 

que se proporciona e pela qualidade de experiências. Não deverá ser objetivo de uma sala 

de Creche produzir “Obras de arte”, onde a participação efetiva das crianças é 

frequentemente duvidosa. Ao longo do ano letivo iremos solicitar a participação dos 

pais/familiares para cooperarem em atividades relacionadas com o projeto de sala (contar 

uma história, participar numa festa, elaborar conjuntamente com o seu filho trabalhos 

relacionados com datas festivas ou temas que estão a ser trabalhados na Instituição). 

 

Desenvolvimento Sócio- Afetivo e intelectual 

Objetivos 

- Respeitar a individualidade de cada criança; 

- Estabelecer uma boa relação com a criança; 

- Proporcionar um ambiente calmo e seguro; 

- Dar resposta à curiosidade da criança; 

- Desenvolver a autoconfiança e a autonomia. 

 

Atividades 

- Ajudar a criança a tolerar as ausências da mãe, permitindo-lhe os objetos transitivos 

(chucha, fralda, boneco,...) 

- Deixar que a criança realize ações que a divirtam (desmanchar jogos, encher e esvaziar 

caixas, etc); 

- Criar espaços variados e seguros para que a criança brinque; 

- Contar histórias. 



Desenvolvimento da Linguagem 

Objetivos 

- Compreender o que ouve; 

- Aumento do vocabulário; 

- Estimular a criança para a linguagem gestual; 

- Permitir que a criança evolua desde os reflexos inatos até às representações 

simbólicas. 

 

Atividades 

- Chamar cada criança pelo seu nome; 

- Articular corretamente as palavras; 

- Falar com a criança durante as brincadeiras; 

- Estimular os gestos simples (palmas, adeus); 

- Ser expressiva a falar; 

- Imitar sons. 

 

Desenvolvimento Psicomotor 

Objetivos 

- Maior autonomia física; 

- Rebolar, gatinhar, aquisição da marcha; 

- Aquisição de maior controlo e coordenação motora; 

- Conhecer os espaços, permitindo para isso uma exploração ativa dos objetos; 

- Estimular a perceção auditiva, tátil, visual, gustativa e olfativa. 

 

Atividades 

- Fazer brincadeiras livres; 

- Confrontar a criança com diferentes sons; 

- Dar à criança materiais com diferentes texturas; 

- Dar à criança diferentes alimentos para fazer a degustação; 

- Imitar sons. 



Sala Cantinho dos Sonhos 

 

Mês de Setembro 

 

Temas 

- “Eu, os meus amigos e a escola”; 

- Jornal “O Despertar”. 

 

Competências 

- Favorecer o processo de adaptação ou continuidade da criança na instituição; 

- Desenvolver as capacidades de observação e de atenção; 

- Explorar a sala e a instituição; 

- Criar laços de afeto com os adultos; 

- Aprender a partilhar; 

- Estabelecer relações com os pares; 

- Angariar fundos para a instituição. 

 

Atividades 

- Visita do Jardim de Infância do Crato; 

- Atividades livres; 

- Recreio no exterior; 

- Dançar ao som de música; 

- Explorar a sala e os seus materiais; 

- Ouvir pequenas histórias; 

- Conversar sobre as histórias; 

- Mimar canções. 

 

Mês de Outubro 

 

Temas 

- Outono; 

- A alimentação; 

- Jornal “O Despertar”. 

 



Competências 

- Observar as alterações climatéricas próprias da estação; 

- Manusear objetos próprios da estação e explorá-los; 

- Explorar alimentos variados, conhecendo a sua aparência e o seu sabor. 

 

Atividades 

- Historia dos alimentos com fantoches; 

- Decoração da sala para o outono; 

- Observação de imagens de alimentos. 

 

Mês de Novembro 

 

Temas 

- Mês das Ciências  

- Jornal “O Despertar”; 

- Animais domésticos. 

 

Competências 

- Valorizar a amizade perante a diferença do par; 

- Observar e reconhecer as características dos animais; 

- Identificar os seus sons, alimentos e hábitos. 

 

Atividades 

- Feira de S. Martinho; 

- Venda de castanhas e casamentos; 

- Observação de imagens com animais domésticos; 

- Manuseamento de animais de plástico; 

- Canções sobre animais. 

 

 

Mês de Dezembro 
 

Temas 

- Natal; 



- Nós e a comunidade; 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Vivenciar o Natal; 

- Aprender a dar e partilhar com os outros. 

 

Atividades 

- Festa de Natal; 

- Colaboração na decoração natalícia do comércio local; 

- Feira solidária; 

- Exposição de Pais Natais realizados pelas crianças e familiares; 

- Canções de Natal; 

- Decoração da sala para a época festiva; 

- Elaboração da prenda para os pais; 

- Elaboração do postal de Boas Festas; 

- Decoração do papel de embrulho. 

 

Mês de Janeiro 

 

Temas 

- Inverno; 

- Jornal “O Despertar”; 

- Trajes regionais. 

 

Competências 

- Apreender as diferenças climatéricas próprias da estação; 

- Apreender as mudanças no vestuário; 

- Vivenciar o dia de reis; 

- Reconhecer diferentes tipos de habitações (moradia, prédio, cabana). 

 

Atividades 

- Recolha de brinquedos; 



- Desfile de trajes; 

- Elaboração de uma coroa; 

- Decoração da sala referente à estação do ano; 

- Identificar peças de vestuário adequadas à época; 

- Canções sobre a estação do ano. 

 

Mês de Fevereiro 

 

Temas 

- Carnaval; 

- Jornal “O Despertar”. 

 

Competências 

- Vivenciar o carnaval; 

- Valorizar a amizade; 

- Relacionar-se de forma positiva com os pares e com os adultos. 

 

Atividades 

- Conto de histórias relacionadas com o tema; 

- Dialogo sobre o conteúdo da história; 

- Reconhecer expressões faciais de sentimentos diferentes; 

- Manuseamento de serpentinas e balões. 

 

 

Mês de Março 
 

Temas 

- A primavera: 

- Jornal “O Despertar” 

- A Páscoa  

 

Competências 

- Apreender as mudanças no clima; 

- Apreender as mudanças no vestuário; 

 

 



Atividades 

- Dia da Mulher: elaboração de flores para oferecer às senhoras da comunidade; 

- Dia do Pai: semear uma flor e decorar o vaso; 

- Lanche convívio para comemorar o dia do pai; 

- Elaboração de uma lembrança para levar para casa.  

- Decoração da sala para a época festiva. 

 

Mês de Abril 

 

Temas 

- Jornal “O Despertar”; 

- Nós e o universo; 

- O Corpo Humano. 

 

Competências 

- Promover o conhecimento do seu corpo e das partes que o constituem; 

- Promover o autoconhecimento da sua identidade; 

- Desenvolver a autoestima e a autoconfiança; 

 

Atividades 

- Diálogos sobre o corpo humano; 

- Diálogos sobre a identidade de cada criança (nome, idade, género, data de aniversario, 

nome dos pais e irmãos, morada); 

- Contos sobre o corpo humano; 

- Elaboração da prenda para o dia da mãe; 

- Elaboração do postal para o dia da mãe; 

- Elaboração do papel de embrulho para o dia da mãe.  

 

Mês de Maio 

 

Temas 

- A Dança; 

- A minha família; 

- Jornal “O Despertar”; 



- As nossas histórias; 

 

Competências 

- Reconhecer e identificar os membros da família; 

 

Atividades 

- Lanche comemorativo do dia da mãe;  

- Apresentação de vários estilos de dança; 

- Dia da espiga (24 de maio); 

- Jogos tradicionais entre mães e filhos 

- Conto sobre a família; 

- Cuidar da plantação de ervas de cheiro; 

- Diálogos sobre a família e a sua importância. 

 

Mês de Junho 

 

Temas 

- Jornal “O Despertar”; 

- Animais selvagens. 

 

Competências 

- Observar e reconhecer as características dos animais;  

 

Atividades 

- Atividades alusivas ao dia da criança; 

- Ensaios para a festa final de ano; 

- Festa de final de ano e arraial; 

- Exposição dos trabalhos do projeto “As Nossas Historias”  

- Observação de imagens de animais selvagens; 

- Diálogos sobre imagens e livros observados. 

 

Mês de Julho 
 

Temas 

- O verão; 



- Animais marinhos. 

 

Competências 

- Apreender as mudanças do clima; 

- Observar as mudanças no vestuário e na alimentação; 

- Observar e reconhecer as características dos animais marinhos. 

 

Atividades 

- Decoração da sala de acordo com a estação do ano; 

- Diálogo com o grupo sobre as diferenças relativas à época; 

- Contos e observação de imagens referentes aos animais marinhos; 

- Diálogo sobre as características destes animais.  

 

Mês de Agosto 

 

Temas 

- Atividades livres; 

- Ateliers temáticos. 

 

Competências 

- Desenvolver atividades criativas e da forma mais lúdica possível.  

 

Atividades 

- Atelier de água; 

- Atelier de areia; 

- Atelier de motricidade; 

- Atelier da dança; 

- Hora do conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala dos Amiguinhos 

 

Mês de Setembro 

 

Temas 

- Eu, os meus amigos e a sala 

- Jornal “O Despertar! 

- Projeto “A Horta” 

 

Objetivos 

- Criar um ambiente seguro e harmonioso 

- Sensibilizar o grupo para as regras de sala 

- Favorecer o processo de adaptação/continuidade da criança na instituição 

-Explorar a sala e a instituição 

- Motivar para a autonomia 

 

Atividades 

- Conversas com o grupo 

- Elaboração de registos gráficos 

- Iniciar o quadro das presenças 

- Histórias e canções 

- Pinturas livres 

- Explorar a sala e os seus materiais 

- Apresentação dos meninos da sala as outras crianças do Jardim de Infância 

- Jornal “O Despertar” 

- Visita dos amiguinhos do Crato 

- Limpeza da Horta 

 

Mês de Outubro 

 

Temas 

- O Outono 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 



- A alimentação 

- As Cores 

 

Objetivos 

- Identificar as alterações atmosféricas 

- Reconhecer os frutos e as cores do Outono 

- Sensibilizar o grupo para os bons hábitos alimentares 

- Experimentar novos sabores (fruta da época) 

- Contactar com novos materiais próprios da estação do ano e explorá-los 

- Reconhecer as cores primárias  

 

Atividades 

- Histórias  e canções 

- Recolha de folhas de Outono 

- Pintura 

- Desenhos livres 

- Jornal “O Despertar” 

- Elaboração de um cabaz saudável 

- Transplantar os morangueiros 

- História dos alimentos com fantoches 

- Elaboração de um cartaz com os alimentos que nos fazem bem e os que não podemos 

comer em excesso sendo este cartaz vermelho e o outro verde 

 

Mês de Novembro 

 

Temas 

- Mês das Ciências 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- Os animais domésticos 

 

Objetivos 

- Observar e reconhecer as características dos animais 

- Identificar os seus sons, alimentos e hábitos 



Atividades 

- Venda de castanhas e casamentos 

- Canções sobre animais 

- Observar e colorir imagens com animais domésticos 

- Experiência: Quais os matérias que flutuam… 

 

Mês de Dezembro 

 

Temas 

- O Natal 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- “Nós e a comunidade” 

 

Objetivos 

-Vivenciar o Natal 

- Conhecer a família de Jesus 

 

Atividades 

- Feira Solidária 

- Festa de Natal 

- Colaboração na decoração natalícia do comércio local 

- Exposição de Pais Natais elaborados pelas crianças e famílias 

- Decoração da sala e polivalente 

 

Mês de Janeiro 

 

Temas 

- O Inverno 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- Os trajes regionais 

- Os transportes 

 



Objetivos 

- Aprender as diferenças climatéricas da estação 

- As mudanças de vestuário 

- Identificar e manusear alguns meios de transporte (bicicleta, carro, mota, avião, 

comboio,…) 

 

Atividades 

- Dia de Reis 

- Desfile de trajes 

- Elaboração de uma coroa 

- Identificar as peças de vestuário próprias da estação 

- Observar imagens sobre meios de transporte e colori-las 

 

Mês de Fevereiro 

 

Temas 

- O Carnaval 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- Jogos de mesa 

 

Objetivos 

- Vivenciar o carnaval 

- Reconhecer e valorizar tradições desta época 

- Promover e estimular a atividade livre e a descoberta do jogo 

- Desenvolver o raciocínio 

- Estimular a capacidade de observação e a capacidade lógico-matemática 

- Desenvolver a motricidade fina e a coordenação motora 

 

Atividades 

- Semana da Patarrona 

- Desfile de Carnaval 

- Lanche na Residência S. Beatriz 

- Dia dos namorados 



- Decoração da sala e polivalente 

- Elaborar máscaras de carnaval 

- Diversos jogos de mesa 

 

Mês de Março 

 

Temas 

- A Primavera 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- A Páscoa 

 

Objetivos 

- Reconhecer as alterações climatéricas 

- Reconhecer as mudanças no vestuário 

- Vivenciar a Páscoa 

 

Atividades 

- Dia Internacional da Mulher 

- Semear uma flor e decorar o vaso com os pais 

- Lanche convívio 

- Ida ao Teatro 

- Elaboração de uma prenda de Páscoa 

 

Mês de Abril 

 

Temas 

- Nós e o Universo 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- Os animais selvagens 

 

Objetivos 

- Observar as características dos animais 



- Reconhecer as diferenças entre animais domésticos e animais selvagens 

 

Atividades 

- Vamos reciclar 

- Elaboração de sacos solidários 

- Visita ao Planetário 

- Jogos relacionados com o Universo 

- Visita a Biblioteca 

- Observação de imagens de animais selvagens 

 

Mês de Maio 

 

Temas 

- A Dança 

- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- A minha Família 

 

Objetivos 

- Reconhecer e identificar todos os membros da família 

- Reconhecer a importância da família 

 

Atividades 

- Apresentação de vários estilos de dança 

- Dia da Mãe 

- Jogos tradicionais com as Mães 

- Lanche com as Mães 

- Diálogos sobre a família e a sua importância 

- Elaboração de uma árvore genealógica  

 

Mês de Junho 

 

Temas 

 

- Nós, o Jardim de Infância e as outras escola 



- Jornal “O Despertar” 

- Projeto “A Horta” 

- O corpo humano 

 

Objetivos 

- Desenvolver a motricidade global 

- Conhecer as diferentes partes do corpo 

- Adquirir confiança e segurança básica na utilização do próprio corpo 

- Respeitar as características dos outros 

- Reconhecer as diferenças entre meninos e meninas 

- Aquisição de normas básicas para o cuidado, a higiene e a segurança pessoal 

 

Atividades 

- Dia da Criança 

- Festa de final de Ano e Arraial 

- Exposição dos trabalhos do Projecto “As Nossas Histórias”  

- Observar imagens sobre o corpo humano 

- Diálogos sobre a identidade de cada criança (nome, idade, género, data de 

nascimento,…) 

 

Mês de Julho 

 

Temas 

- Verão 

- Projeto “A Horta” 

- Ateliers 

 

Objetivos 

- Reconhecer as alterações climatéricas e de vestuário 

 

Atividades 

- Decoração da sala e polivalente 

- Elaboração de um painel sobre o verão 

 



Mês de Agosto 

 

Temas 

- Ateliers Temáticos 

- Atividades cujos objetivos não tenham sido atingidos 

- Atividades Livres 

 

 

Sala Caixinha de Lápis 

 

Mês de Setembro 

 

Temas 

- Eu, os meus amigos e a escola; 

- A horta; 

- Jornal «O Despertar 

 

Competências 

- Explorar a sala e instituição e tudo o que estas lhe oferecem; 

- Desenvolver a capacidade de orientação; 

- Estabelecer relações com os outros; 

- Adquirir regras e comportamentos dentro da sala e instituição; 

- Desenvolver a expressão oral; 

- Criar laços de afeto entre criança/criança e criança/adulto. 

- Atividades/Materiais 

- Exploração da sala; 

- Conversas individuais e em grupo; 

- Histórias e canções; 

- Desenhos e pinturas;  

- Brincadeiras livres e com orientação; 

- Registo fotográfico para o jornal. 

 

 

 

 



Mês de Outubro 

 

Temas 

- O Outono 

- A alimentação 

- Jornal O Despertar» 

- A horta  

 

Competências 

- Reconhecer os frutos e as cores do Outono; 

- Sensibilizar as crianças para uma alimentação saudável; 

- Identificar alimentos. 

- Atividades/Materiais 

- Conversas sobre o Outono; 

- Reconhecer e nomear as cores do Outono; 

- Provar os frutos do Outono; 

- Histórias e canções alusivas ao tema; 

- Pinturas e desenhos; 

- História de fantoches sobre os alimentos; 

- Registo fotográfico para o jornal. 

 

Mês de Novembro 

 

Temas 

- Mês das ciências; 

- O São Martinho; 

- Jornal «O Despertar»; 

- O Outono; 

- A horta. 

 

Competências 

- Reconhecer e identificar algumas cores; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

- Reconhecer diferentes materiais; 



- Reconhecer algumas experiências. 

- Atividades/Materiais 

- Histórias e canções; 

- Pinturas e desenhos; 

- Atividades para a memorização das cores; 

- Comemoração do dia de São Martinho: venda da castanhas assadas e de «casamentos» 

- Experiências científicas com água e tintas; com água e sal, azeite e açúcar; 

- Brincadeira livre e orientada. 

 

Mês de Dezembro 

 

Temas  

- O Natal 

- Jornal «O Despertar» 

- Nós e a comunidade; 

- A horta. 

 

Competências 

- Sensibilizar as crianças para a época; 

- Reconhecer as cores típicas do Natal; 

- Desenvolver a capacidade auditiva; 

 

Atividades/Materiais 

- Conversas em pequeno e grande grupo alusivas ao tema; 

- Desenhos, pinturas, colagens alusivas ao Natal; 

- Histórias, canções e poesias; 

- Preparação da festa de Natal; 

- Elaboração de uma prenda de Natal 

- Feira solidária; 

- Elaboração de decorações de Natal; 

- Colaboração na decoração Natalícia do comércio local; 

- Exposição de Pais Natais elaborados pelas crianças e famílias; 

- Brincadeira livre. 

 



Mês de Janeiro 

 

Temas 

- O Inverno; 

- Jornal «O Despertar»; 

- A horta; 

- Os trajes; 

- As nossas histórias.  

                    

Competências 

- Identificar as principais alterações atmosféricas; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

- Perceber que nem todas as pessoas se vestem da mesma maneira; 

- Desenvolver a capacidade de expressão. 

 

Atividades/Materiais 

- Dia de Reis- elaboração de coroas; 

- Desfile de trajes; 

- Contagem de histórias feitas pelas crianças e familiares; 

- Desenhos e pinturas; 

- Histórias e canções; 

- Conversas sobre algumas características relacionadas com a estação. 

 

Mês de Fevereiro 

 

Tema  

- O Carnaval; 

- A horta; 

- Jornal «O Despertar» 

- As nossas histórias.                     

Competências 

- Incentivar o grupo a brincadeiras de Carnaval; 

- Explorar diferentes materiais; 



- Incentivar a imaginação; 

- Promover a interação. 

   

Atividades/Materiais 

- Semana da Patarrona 

- Desfile de Carnaval; 

- Dia dos namorados- trabalhos alusivos ao tema; 

- Como misturar tintas para obter outras cores; 

- Elaboração de máscaras usando misturas de cores; 

- Histórias e canções; 

- Atividades relacionadas com o Carnaval. 

 

Mês de Março 

 

Temas  

- A Primavera; 

- A horta; 

- Dia do Pai; 

- As nossas histórias; 

- Jornal «O Despertar»; 

- A Páscoa. 

 

Competências 

- Identificar as mudanças mais significativas da estação; 

- Reconhecer as cores da Primavera; 

- Conhecer tradições desta época festiva; 

- Identificar as alterações do vestuário nesta altura do ano; 

- Reconhecer o papel do pai; 

- Reconhecer a família como estrutura essencial à vida humana;  

- Comemorar o dia do Pai. 

 

Atividades/Materiais 

- Conversa em grupo sobre a Primavera; 

- Pinturas com as cores da Primavera; 



- Observação das mudanças climáticas; 

- Passeios ao exterior; 

- Atividades relacionadas com o Dia da Árvore; 

- Elaboração da prenda para o pai; 

- Comemoração do dia do pai- semear uma flor e pintar o respetivo vaso/ lanche 

convívio; 

- Elaboração da prenda da Páscoa; 

- Comemoração do Dia Internacional da Mulher; 

- Desenhos e pinturas; 

- Atividades relacionadas com o Dia da Árvore. 

 

Mês de Abril 

 

Temas 

- A horta 

- Jornal «O Despertar» 

- Nós e o universo 

- As nossas histórias. 

 

Competências 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

- Explorar diferentes materiais e objetos; 

- Promover a interação e a criatividade. 

 

Atividades/Materiais 

- Vamos reciclar; 

- Elaboração de sacos solidários para as lojas; 

- Jogos relacionados com o universo; 

- Quais são os principais elementos do universo: sol, terra e lua; 

- Histórias e canções; 

- Pinturas com diversos materiais e cores; 

- Brincadeira livre. 

 



Mês de Maio 

 

Temas 

- Jornal «O Despertar»; 

- A horta; 

- A dança; 

- A minha família; 

- As nossas histórias; 

- Dia da Mãe. 

 

Competências 

- Estabelecer relações de parentesco entre a família; 

- Reconhecer a mãe como pilar essencial na estrutura familiar; 

- Identificar os membros da família; 

- Trabalhar a socialização; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

 

Atividades/Materiais 

- Apresentação de vários estilos de dança; 

- Elaboração de uma prenda para a mãe; 

- Observação e exploração de imagens sobre a família; 

- Comemoração do Dia da Mãe-jogos tradicionais feitos em conjunto com as crianças e 

as mães e lanche convívio; 

- Serenata a Nossa Senhora na Igreja da Misericórdia; 

- Pinturas com as cores da Primavera; 

- Histórias e canções; 

- Brincadeira livre. 

 

Mês de Junho 

 

Temas 

- Nós, o Jardim de Infância e outras escolas; 

- Dia da Criança; 

- As nossas histórias; 



- Jornal «O Despertar»; 

- A horta. 

 

Competências 

- Proporcionar a interação com crianças de outras escolas; 

- Dar a conhecer o trabalho da instituição; 

- Trabalhar a socialização e o respeito pelo outro; 

- Motivar e preparar o grupo para a festa de final de ano letivo. 

 

Atividades/Materiais 

- Ensaio para a festa de final de ano; 

- Festa do dia da criança;  

- Festa de final de ano letivo e arraial-15 de Junho; 

- Exposição dos trabalhos do projeto «As nossas histórias»; 

- Pinturas no exterior; 

- Brincadeira livre. 

 

Mês de Julho 

 

Temas 

- O Verão; 

- A horta. 

 

Competências 

- Reconhecer as mudanças climatéricas características da estação; 

- Reconhecer as modificações atmosféricas; 

- Identificar as cores do Verão. 

 

Atividades/Materiais 

- Conversa sobre o Verão, o calor e a importância das férias 

- Trabalho coletivo sobre as atividades praticadas no Verão; 

- Idas à piscina; 

- Desenhos e pinturas com as cores do Verão; 

- Brincadeira livre no exterior. 



Mês de Agosto 

 

- Atividades livres; 

- Atividades que não foram desenvolvidas ao longo do ano. 

 

Competências 

- Proporcionar às crianças a liberdade de escolha em brincadeiras livres; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade nas brincadeiras. 

 

Atividades/Materiais 

- Atividades livres na sala e no exterior; 

- Idas à piscina. 

 

Sala dos Poetas 

 

 

Mês de Setembro 

 

A planificação mensal tem por base a descrição das atividades que se propõe para os 

diversos meses, tal como os temas e objetivos que se pretendem atingir.  

Todas as atividades são planeadas com o intuito de alcançar um objetivo geral o de 

estimular as capacidades afetivas, sociais e intelectuais presentes nas crianças.  

Assim sendo, propõem-se diferentes temas distribuídos por todo o ano 

acompanhados dos respetivos objetivos específicos, sendo que alguns são fixos e 

surgem todos os meses. Estes temas serão o Jornal “O Despertar” que pretende dar a 

conhecer as atividades realizadas no jardim de infância, a Horta do “Tio Manel” de 

forma a propiciar o contacto direto com a natureza e, ainda, o projeto que adotámos para 

a Sala dos Poetas designado de “Campo Maior, Terra de Encantos”, um projeto que visa 

dar a conhecer a vila onde as crianças vivem e os seus recursos. 

O mês de Setembro refere-se ao início do ano letivo e, assim sendo, os temas 

atribuídos são “Eu, os meus amigos e a escola”, para além do jornal, da horta e do nosso 

projeto de sala, Campo Maior, terra de encantos. Julgamos ser de toda a pertinência o 

tema que relaciona a criança aos amigos e à escola, pois as crianças encontram-se, 

ainda, numa fase de adaptação a novas salas, espaços e materiais novos para descobrir e, 

ainda porque, novas crianças chegam à sala. 



Os objetivos primordiais deste mês são estabelecer relações, adotar regras e 

comportamentos dentro da sala, para tal vamos começar por mostrar a sala de atividades 

deixando que a explorem, adotando desde logo regras a ter em conta na própria sala e 

no Jardim de Infância.  

No segmento destas atividades pretende-se, ainda, transmitir valores tais como a 

amizade, o respeito e a justiça, levando assim ao desenvolvimento social da criança e a 

permitir que este se integre em grupos sociais diversos e que desenvolva o conceito de 

sociabilidade. 

Iremos contar com a visita dos amiguinhos do Crato para visitarem o nosso Jardim - 

de – Infância. 

Em relação ao projeto da horta do “Tio Manel” vamos proceder à limpeza da horta.  

Nesta fase pretende-se que a criança adquira sentido de responsabilidade. Damos 

início à elaboração das notícias para o jornal “O Despertar”.  

 

Mês de Outubro  

 

O mês de Outubro apresenta alguns temas que devem ser trabalhados como são o 

Outono e a alimentação, não esquecendo os restantes projetos, sendo eles a horta do 

“Tio Manel”, o jornal “O Despertar” e “Campo Maior, Terra de Encantos”. 

A mudança de estação do ano permite-nos praticar atividades relacionadas com as 

modificações climatéricas, as mudanças necessárias no vestuário utilizado e, ainda, o 

reconhecer das caraterísticas do Outono. Pretende-se, também, que as crianças 

desenvolvam as noções temporais. 

Em relação à alimentação será feita uma abordagem aos frutos da época e à 

necessidade de uma alimentação saudável diversificada desenvolvendo, desta forma, 

hábitos de vida saudável que favoreçam o crescimento global e harmonioso da criança. 

Este tema será, ainda, explorado através de uma história com fantoches. 

As crianças procuram saber cada vez mais e, para tal, é necessário que lhes possamos 

oferecer a possibilidade de aplicar novos conhecimentos. 

A elaboração da notícia para o jornal será, também, tomada em consideração. 

Iniciaremos aqui o nosso projeto curricular de sala, “Campo Maior, Terra de 

Encantos” com uma visita ao Museu Aberto com o intuito de conhecer as instalações, 

de reviver o passado e conhecer costumes e tradições. Neste espaço pretendemos 

realizar atividades com pais e crianças. 

 



Mês de Novembro  

 

O mês de Novembro é o mês das ciências e de festejarmos o São Martinho. 

Pretendemos, com as atividades que a seguir apresentamos, continuar e melhorar as 

competências que nos mês anterior referimos como são o desenvolvimento das noções 

topológicas e temporais, aplicar novos conhecimentos, desenvolver o sentido de 

responsabilidade, favorecer a socialização e, ainda, desenvolver atitudes de respeito, 

colaboração, ajuda e cooperação. 

O São Martinho vai ser comemorado com a venda de castanhas e casamentos, 

enquanto que, para o mês das ciências vão ser desenvolvidas atividades no Centro 

Educativo Alice Nabeiro, na Escola Secundária de Campo Maior e os Jardins-de-

Infância. 

As atividades referentes ao nosso projeto (“Campo Maior, Terra de Encantos”) vão 

ser conhecer as instalações do ATL Arco Iris pretendendo realizar lá atividades com as 

crianças que frequentam essa instituição. 

Relacionado com o tema “As Nossas Histórias” este vai começar a ser trabalhado, 

pedindo-se que as crianças com os pais recriem uma história em forma de livro com 

registos escritos. Vamos contar histórias e situações utilizando gestos e imagens e, 

também, consultar livros em grupo. 

Continuamos com o projeto da Horta do “Tio Manel” e a escrever a notícia para o 

jornal “O Despertar”. 

 

Mês de Dezembro  

 

O tema que mais nos vai ocupar, este mês, vai ser o Natal. Abordaremos, ainda, os 

projetos “Nós e a Comunidade”, a Horta do “Tio Manel”, o jornal “O Despertar” e o 

projeto “Campo Maior, Terra de Encantos”. 

Iniciaremos este mês com o projeto sobre o Natal, em que será explicado o que é o 

Natal, a importância que tem e as formas como pode ser comemorado. 

De seguida, propõe-se a decoração da sala e do salão polivalente com trabalhos 

alusivos ao Natal e colaborar na decoração natalícia do comércio local. Realizaremos, 

ainda, uma exposição de Pais Natais elaborados pelas crianças e famílias. 

Terminaremos o projeto de Natal com o desfile de Natal e a festa de Natal do Jardim-

de-Infância. 



Em relação ao projeto “Nós e a Comunidade” irá realizar-se uma Feira Solidária, em 

que podemos realçar a importância de algumas competências nas crianças como a 

promoção do sentido da responsabilidade e o desenvolvimento de atitudes de respeito, 

colaboração, ajuda e cooperação. É, neste sentido e, no segmento do nosso projeto 

“Campo Maior, Terra de Encantos” que vamos visitar as instalações da Loja Solidária 

pretendendo que as crianças percebam a dinâmica e objetivos da loja e, também, que 

possam participar neste projeto. 

Vamos, também, visitar o Museu de Arte Sacra. 

A Horta do “Tio Manel” continuará a merecer importância e elaboraremos a notícia 

para o jornal “O Despertar”. 

 

Mês de Janeiro 

 

O plano mensal de Janeiro contempla temas como o Inverno, os trajes regionais, 

incluído no nosso projeto curricular de sala, a Horta e o jornal “O Despertar”. 

O tema do Inverno vai ser vai ser abordado às crianças explicando as diversas 

modificações que ocorrem a nível climatérico e de vestuário. As crianças irão realizar 

trabalhos alusivos a este tema. 

Para o Dia de Reis pretende-se que as crianças tenham noção da forma como este dia 

apareceu e a importância e forma de comemoração que tem nos diferentes locais. Neste 

caso, vamos elaborar coroas dos Reis Magos. 

Este mês e, em relação ao nosso projeto de sala, vamos trabalhar o tema dos trajes 

regionais que culminará com um desfile desses trajes. Vamos, ainda, visitar o Centro 

Educativo Alice Nabeiro, para conhecer as suas instalações e realizar atividades, 

interagindo, desta forma, com as crianças desta instituição.  

Pretendemos, ainda, visitar o Museu do Café e o Lagar- Museu. 

Vamos continuar a “cuidar” da Horta e a dar novidades através do jornal “O 

Despertar”. 

Pretendemos, assim, aplicar novos conhecimentos às crianças, desenvolver noções 

temporais e topológicas, promover o sentido de responsabilidade, respeito, colaboração, 

ajuda e cooperação e, ainda, favorecer a socialização. 

 

 

 



Mês de Fevereiro  

 

O Carnaval é destacado como um dos temas centrais para o mês de Fevereiro, 

juntamente ao jornal, à Horta do “Tio Manel” e ao projeto “Campo Maior, Terra de 

Encantos”. 

Com base nos temas apresentados pretende-se que as crianças possam atingir 

diversos objetivos, entre os quais, as noções temporais e topológicas, que apliquem 

novos conhecimentos, que promovam o sentido de responsabilidade, colaboração, 

ajuda, respeito e cooperação e favoreçam a socialização. 

Tendo em conta estes objetivos, para o Carnaval, destacam-se atividades como a 

explicação de como surge o Carnaval e o porquê de ser comemorado. Vai decorrer, 

ainda, a semana da Patarrona que finalizará com o desfile de carnaval. 

Iremos promover, também, um lanche convívio na Residência de Santa Beatriz. 

Este mês elaboraremos um trabalho comemorativo do dia dos namorados. 

Em relação ao projeto “Campo Maior, Terra de Encantos” faremos uma visita à 

Câmara Municipal de Campo Maior onde iremos conhecer as instalações e saber os 

serviços realizados na autarquia e, também, promover um almoço convívio, na CURPI, 

com as crianças de outras escolas. 

Daremos continuidade ao projeto da Horta do “Tio Manel” e ao jornal “O 

Despertar”. 

 

Mês de Março  

 

No mês de Março temos várias datas comemorativas que merecem destaque nos 

temas a apresentar como é a Páscoa, o Dia Internacional da Mulher, o Dia do Pai e a 

Primavera. Continuamos a trabalhar o projeto “Campo Maior, Terra de Encantos”, a 

Horta do “Tio Manel” e o jornal “O Despertar”. 

Em relação à Primavera vamos destacar as caraterísticas da estação, os frutos desta 

época e as modificações climatéricas e de vestuário que ocorrem com a mudança de 

estação. 

Realizaremos um trabalho alusivo ao Dia Internacional da Mulher. 

A comemoração do Dia do Pai será feita com o semear de uma flor para a qual, 

posteriormente, irão fazer a decoração de um vaso com os pais. De seguida, oferecer-se-

a um lanche convívio para os pais e crianças no Jardim de Infância. 

Elaboraremos, também, uma prenda relativa à Páscoa. 



O mês de Março é o mês do teatro e, como tal, proporcionaremos uma ida ao teatro. 

Dado que o mês está relacionado com o teatro, o projeto de sala vai ir de encontro a isso 

mesmo, visitando o Centro Cultural e as suas instalações, com o intuito de assistir a um 

ensaio do grupo de teatro Blá, Blá e realizando um pequeno teatro com este grupo. 

Todos estes temas e atividades pretendem desenvolver atitudes de respeito, 

colaboração, ajuda, cooperação, socialização e sentido de responsabilidade nas crianças 

e, ainda, desenvolver noções temporais e topológicas, aplicando novos conhecimentos.  

Relativamente, à Horta do “Tio Manel” continuaremos a plantar e, também, a 

elaborar o jornal “O Despertar”. 

 

Mês de Abril  

 

A necessidade de alcançar objetivos com as crianças como o desenvolvimento das 

noções temporais e topológicas, como é promover o sentido da responsabilidade, 

colaboração, ajuda, socialização, cooperação e respeito, leva-nos a procurar diferentes 

temas sendo que, para este mês, podemos destacar o tema “Nós e o Universo”, para 

além dos projetos “Nós e a Comunidade”, a Horta do “Tio Manel” o jornal “O 

Despertar” e “Campo Maior, Terra de Encantos”. 

Este mês pretendemos realizar várias atividades, entre as quais, aprender a cuidar 

bem das árvores e dos animais, conhecer as espécies em vias de extinção e descobrir 

maneiras de conservar o mundo em equilíbrio demonstrando, assim, às crianças a 

necessidade de ser responsável, de mostrar interesse e amor à natureza, tal como, realçar 

a importância de proteger os animais em vias de extinção. 

Importante, também, é perceber a diferença que a reciclagem pode fazer no mundo 

atual e, para isso, vamos reciclar com as crianças.  

Este será o mês em que efetuamos a nossa visita, este ano, ao Planetário. 

Relativo ao projeto “Nós e o Universo” vamos realizar diversos jogos relacionados 

com o universo e, relativamente, ao projeto “Nós e a Comunidade” vamos elaborar 

sacos solidários. 

No mês de Abril comemora-se o dia do livro e realçando esse fato aliamos isso ao 

nosso projeto “Campo Maior, Terra de Encantos” e visitaremos a Biblioteca Municipal 

de Campo Maior promovendo o contato com os livros e para ouvirmos histórias 

contadas pelos profissionais da biblioteca. 

Contamos, ainda, comemorar o Dia Mundial da Saúde. 



O projeto da Horta do “Tio Manel” e o jornal “O Despertar” continuam. 

 

Mês de Maio  

 

No mês de Maio os temas a desenvolver prendem-se com a Dança, a Família e os 

restantes projetos (a Horta do “Tio Manel”, “Campo Maior, Terra de Encantos” e o 

jornal “O Despertar”). Este mês comemoramos, ainda, o Dia da Mãe.  

As atividades a desenvolver pretendem abranger várias competências nas crianças 

como o seu sentido de responsabilidade, respeito, colaboração, ajuda, cooperação e 

socialização, aplicar novos conhecimentos e desenvolver as noções temporais e 

topológicas. 

No decorrer do mês vamos assistir a uma apresentação de vários estilos de dança e 

pretendemos comemorar o dia da espiga. 

O tema da família será desenvolvido através de atividades que permitam que, as 

crianças, conheçam os nomes próprios, os apelidos, o sexo e a idade e estabelecer as 

relações de parentesco.  

As atividades previstas serão a representação das suas famílias através de pinturas e 

desenhos, a construção de uma árvore genealógica, a dramatização de uma situação 

vivida ou inventada sob o tema “Uma Família Feliz” e a recolha de fotografias de 

familiares para a elaboração de cartazes. Vamos, também, trabalhar os graus de 

parentesco. 

No Dia da Mãe iremos fazer jogos tradicionais, com as mães, seguido de um lanche 

convívio com elas. Faremos, também, um trabalho relacionado com este dia. 

Continuamos com o projeto da Horta e do jornal.  

Em relação ao projeto, “Campo Maior, Terra de Encantos”, este mês, a  visita será às 

Piscinas Cobertas Complexo Fonte Nova, com a intenção de conhecermos as 

instalações e fazer a adaptação ao meio aquático. 

 

Mês de Junho 

 

No plano mensal para Junho vamos dar continuidade aos projetos “Campo Maior, 

Terra de Encantos”, da Horta do “Tio Manel”, do Jornal “O despertar”, o projeto “As 

Nossas Histórias” e vamos, ainda, incluir o tema “Nós, o Jardim de Infância e outras 

Escolas”. 

 Vamos dar início a este mês com a comemoração do Dia da Criança. 



O projeto “Nós, o Jardim de Infância e outras Escolas” vai ser explorado através da 

visita a outros estabelecimentos de ensino, nomeadamente, às Escolas do 1º Ciclo de 

Campo Maior. No segmento desta ideia vamos pôr em prática o projeto “Campo Maior, 

Terra de Encantos”, desta vez visitando, também, as instalações do 2º e 3º Ciclos de 

Campo Maior onde pretendemos, posteriormente, realizar atividades. 

Terminamos, este mês, o projeto “As Nossas Histórias” com uma exposição dos 

trabalhos realizados entre as crianças e os pais no decorrer do projeto. 

Para concluir o ano letivo iremos fazer a festa de final de ano letivo e, de seguida, o 

Arraial. 

Os temas e as atividades descritas pretendem abarcar diversas áreas, a de formação 

pessoal e social, de expressão e comunicação e do conhecimento do mundo, 

desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, colaboração, ajuda, cooperação, 

responsabilidade e socialização. Pretende-se, também, que possam adquirir noções 

temporais e topológicas, tal como, novos conhecimentos. 

Elaboraremos a notícia para o jornal “O Despertar” e continuaremos a cuidar da 

Horta do “Tio Manel”. 

 

Mês de Julho 

 

No mês de Julho começam as férias e chega o calor, sendo assim, o tema que vamos 

desenvolver vai ser “O Verão”, para além, da Horta do “Tio Manel” e o jornal “O 

Despertar”. Este mês dão início os ateliers temáticos de Verão. 

As atividades a desenvolver pretendem abranger várias competências nas crianças 

como o seu sentido de responsabilidade, respeito, colaboração, ajuda, cooperação e 

socialização, aplicar novos conhecimentos e desenvolver as noções temporais e 

topológicas. 

Este mês vamos abordar o Verão e as mudanças climatéricas que ocorrem nesta 

estação, tal como, a mudança que fazemos em termos de vestuário. Iremos ainda, neste 

tema, elaborar um cartaz alusivo ao Verão. 

Contamos, também, comemorar o Dia dos Avós e elaborar uma prenda para os avós. 

Vamos elaborar a notícia para o jornal e continuar com o projeto da horta.  

As crianças vão praticar as atividades dos ateliers. 

 

 

 



Mês de Agosto  

 

O mês de Agosto é o mês de férias e, para tal, as crianças vão ter ateliers temáticos e 

atividades livres. 

As crianças poderão assim, usufruir livremente dos materiais que se encontram ao 

seu dispor e do espaço que possui, de forma a desenvolver as áreas da formação pessoal 

e social, da expressão e comunicação e do conhecimento do mundo. 

Este mês será, também, usado para a realização de atividades cujos objetivos não 

tenham sido atingidos e para a elaboração de pinturas e desenhos livres. 

 

 

Pequenos Doutores 

 

Mês de Setembro 

 

Temas 

 

- Eu, os meus Amigos e a Escola 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

- As Nossas Histórias 

 

Competências 

- Criar um ambiente seguro e harmonioso; 

- Adquirir regras e comportamentos dentro da sala; 

- Motivar para a autonomia; 

- Sensibilizar o grupo para a importância dos valores sociais na vida escolar; 

- Explorar a sala e instituição e tudo o que estas lhe oferecem; 

- Desenvolver a capacidade de orientação; 

- Estabelecer relações com os outros; 

- Desenvolver a expressão oral; 

- Criar laços de afeto entre criança/criança e criança/adulto. 

 

 

Atividades/materiais 

- Conversas individuais e em grupo; 

- Exploração dos materiais da sala; 



- Histórias e canções várias; 

- Pinturas, desenhos, recortes, colagens; 

- Iniciar o quadro do tempo; 

- Iniciar o quadro de presenças; 

- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O Despertar”; 

- Limpar, semear e regar a terra; 

- Brincadeiras livres e com orientação; 

- Visita e lanche com os meninos do J.I. e A.T.L. do Crato; 

- Atividades de apresentação do Mini projeto “As Nossas Histórias” 

 

Mês de Outubro 

 

Temas 

- Outono 

- A Alimentação  

- As Nossas Histórias 

- Jornal “O Despertar” 

- Horta do tio Manel 

- Nós e a Comunidade 

 

Competências 

- Reconhecer os frutos e cores do Outono; 

- Sensibilizar o grupo para bons hábitos alimentares; 

- Identificar alimentos; 

- Reconhecer as alterações atmosféricas; 

- Adquirir conhecimentos para tratar a horta; 

- Interagir com a comunidade. 

 

Atividades/Materiais 

- Conversas e registos sobre o Outono e alimentação; 

- Histórias e canções alusivas aos temas; 

- História com fantoches sobre os alimentos; 

- Pinturas, desenhos, recortes e colagens;  

- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O Despertar” 



- Apresentação das atividades do mini projeto “As Nossas Histórias” 

- Atividades na horta; 

- Brincadeiras livres e com orientação. 

      

 

Mês de Novembro 
 

Temas 

 - Mês da Ciência 

 - Projeto “À Descoberta do Corpo Humano” 

 - As Nossas Histórias 

 - Nós e a Comunidade 

 - Jornal “O Despertar” 

 - Horta do tio Manel 

 

Competências 

- Compreender o conceito de Ciência 

- Adquirir conhecimentos da formação do corpo humano: Cabeça, tronco e membros;  - 

- Compreender para que servem os sentidos; 

- Estimular o pensamento e a compreensão; 

- Desenvolver o vocabulário e a linguagem oral; 

- Motivar o grupo para a aprendizagem e o gosto por experiências; 

 

Atividades/materiais 

- Atividades semanais na Escola Secundária, Centro Educativo e Jardim de Infância; 

- Histórias e canções, desenhos, pinturas, recortes e colagens; 

- Experiências variadas; 

- Comemoração do S. Martinho; 

- Feira de S. Martinho (venda de castanhas e casamentos); 

- Conversas, registos escritos, gráficos e atividades plásticas que conduzam à 

compreensão da formação do corpo humano e dos sentidos ; 

- Limpar, semear e regar a horta; 

- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O Despertar”; 

- Elaboração de trabalhos para expor na montra das lojas; 



- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias”; 

- Brincadeiras livres e com orientação. 

 

Mês de Dezembro 

 

Temas 

 - O Natal 

 - As Nossas Histórias 

 - Nós e a Comunidade 

 - Horta do tio Manel 

 - Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Sensibilizar as crianças para a época; 

- Identificar as tradições natalícias; 

- Proporcionar momentos de livre expressão, imaginação e criatividade 

- Dar a conhecer gastronomia desta época; 

- Motivar o grupo para os ensaios da atuação da festa de Natal; 

- Promover o espírito de solidariedade; 

- Sensibilizar as crianças para as necessidades de outras crianças. 

 

Atividades/Materiais 

- Conversas em pequeno e grande grupo relativas aos temas; 

- Histórias, canções, poesias e registos; 

- Diferentes atividades plásticas relacionadas com a época; 

- Ensaios para a Festa de Natal; 

- Exposição de Pais Natais elaborados em casa pelas crianças e famílias; 

- Colaboração na decoração natalícia do comércio local; 

- Festa de Natal; 

- Feira solidária; 

- Elaboração de uma prenda de Natal 

- Registos escritos e fotográficos para o Jornal “O Despertar”; 

- Atividades na horta; 

- Brincadeiras livres e com orientação; 



- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias”  

 

Mês de Janeiro 

 

Temas 

- O Inverno 

- Os Trajes típicos 

- Projeto “À Descoberta do Corpo Humano” 

- As Nossas Histórias 

- Horta do tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Identificar as principais alterações atmosféricas; 

- Identificar as diferenças no vestuário; 

- Explorar diferentes técnicas e materiais; 

- Desenvolver a capacidade de expressão; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

- Identificar trajes de diferentes regiões do país; 

- Compreender e adquirir conhecimentos básicos sobre as funções vitais do nosso 

corpo: Função digestiva, Função circulatória e Função respiratória. 

 

Atividades/Materiais 

- Conversas e registos escritos e gráficos, atividades plásticas que conduzam a uma 

interiorização dos conceitos explorados no corpo humano; 

- Vamos escutar o nosso coração e medir a tensão arterial com a colaboração de um 

técnico de saúde. 

- Pinturas, desenhos, recortes e colagens; 

- Desfile de trajes típicos; 

- Histórias, poesias e canções; 

- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias”; 

- Limpar, semear e regar a terra; 

- Comemoração do Dia de Reis; 

- Elaboração de uma coroa; 



- Brincadeiras livres e com orientação; 

- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O Despertar” 

 

Mês de Fevereiro 

 

Temas 

- O Carnaval 

- Projeto “À Descoberta do corpo Humano”  

- As Nossas Histórias  

- Horta do tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Desenvolver diferentes formas e atitudes corporais; 

- Incentivar o grupo a brincadeiras carnavalescas; 

- Incentivar a imaginação e criatividade; 

- Motivar o grupo para a preparação do desfile de Carnaval; 

- Promover a interação; 

- Compreensão e aquisição de conhecimentos básicos sobre as funções vitais e alguns 

órgãos do corpo. 

 

Atividades/Materiais 

- Preparação para o desfile de Carnaval; 

- Brincar ao Carnaval; 

- Atividades plásticas relacionadas com o Carnaval; 

- Semana da Patarrona; 

- Histórias, poesias e canções; 

- Trabalhos alusivos ao Dia dos Namorados; 

- Desfile de Carnaval; 

- Lanche na Residência Santa Beatriz; 

- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O Despertar” 

- Atividades plásticas e jogos que conduzam o grupo à compreensão dos conceitos sobre 

o corpo humano;  

- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias” 



- Limpar, semear e regar a terra. 

 

 

Mês de Março 

 

Temas 

- A Primavera 

- A Páscoa 

- As Nossas Histórias 

- Nós e a Comunidade 

- A Horta do Tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Identificar alterações atmosféricas desta estação do ano; 

- Identificar alterações no vestuário; 

- Reconhecer as cores da Primavera; 

- Conhecer tradições e hábitos sobre a Páscoa; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

- Desenvolver a linguagem e a comunicação 

 

Atividades/Materiais 

- Desenhos, pinturas, recortes e colagens;  

- Canções, poesias, lenga-lengas etc 

- Dia do Pai (lembrança para o pai); 

- Atividade do dia do pai: semear uma flor e pintar o vaso; 

- Lanche convívio; 

- Dia da Mulher (elaboração de um trabalho para oferecer) 

- Ida ao teatro; 

- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias”; 

- Limpar semear e regar a horta; 

- Registo escrito e fotográfico para a notícia do jornal. 

 

 



Mês de Abril 

 

Temas 

- Nós e o Universo 

- Projeto “À Descoberta do Corpo Humano” 

- As Nossas Histórias 

- Nós e a Comunidade 

- Horta do tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Compreender noções básicas sobre o universo; 

- Conhecer um pouco mais do nosso planeta; 

- Motivar o grupo para a recolha de lixo e sua separação; 

- Compreender o essencial sobre as funções vitais e órgãos do corpo humano: Função 

excretora e Função reprodutora; 

- Identificar vários órgãos do corpo e saber para que servem; 

- Desenvolver a linguagem e a expressão oral; 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

 

Atividades/Materiais 

- Desenhos, pinturas, recortes e colagens; 

- Histórias, canções, poesias, etc; 

- Conversas e registos alusivos aos temas; 

- Jogos relacionados com o Universo; 

- Ida ao Planetário; 

- Vamos fazer reciclagem; 

- Visita à Biblioteca; 

- Atividades de compreensão e consolidação sobre os conceitos sobre o corpo humano; 

- Atividades de apresentação do mini projeto “As Nossas Histórias”; 

- Limpar, semear e regar a horta; 

- Registo escrito e fotográfico para a notícia do jornal; 

 

 



Mês de Maio 

 

Temas 

- As Danças 

- A minha família 

- Projeto “À Descoberta do Corpo Humano” 

- Nós e a Comunidade 

- Horta do Tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Despertar o gosto e interesse pelos vários estilos de dança; 

- Proporcionar momentos divertidos e de prazer através da dança; 

- Identificar diferentes membros da família; 

- Estabelecer relações de parentesco entre os membros da família mais próximos; 

- Dar a conhecer os principais ossos do esqueleto humano; 

- Enriquecer o vocabulário; 

- Estimular a imaginação e a criatividade. 

 

Atividades/Materiais 

- Desenhos, pinturas, recortes e colagens; 

- Canções, histórias, poesias e lenga-lengas; 

- Demonstração de alguns estilos de dança (sevilhanas, ballet, dança do ventre, etc); 

- Elaboração de lembrança para oferecer à mãe; 

- Comemoração do dia da Mãe (jogos tradicionais e lanche convívio); 

- Elaboração de trabalhos em casa relacionados com a família; 

- Atividades escritas, gráficas, plásticas, jogos e outras que conduzam à aquisição de 

conhecimentos sobre o esqueleto humano; 

- Serenatas a Nossa Srª na Igreja da Misericórdia; 

- Limpar semear, transplantar e regar a horta; 

- Registo escrito e fotográfico para a notícia do jornal.  

 

 

 



Mês de Junho 

 

Temas 

- Nós, o Jardim de Infância e as outras escolas 

- Projeto “À Descoberta do Corpo Humano” 

- Horta do Tio Manel 

- Jornal “O Despertar” 

 

Competências 

- Sensibilizar as crianças para a importância da saúde do seu corpo; 

- Motivar a criança a cuidar convenientemente do corpo (como devemos cuidá-lo, quais 

os alimentos saudáveis, qual a importância da água, do exercício físico, porque nos 

vacinamos, higiene do corpo,  etc); 

- Desenvolver o vocabulário e a comunicação; 

- Promover a imaginação, criatividade e expressividade. 

 

Atividades/Materiais 

- Comemoração do Dia da Criança; 

- Desenhos pinturas recortes e colagens; 

- Canções, histórias, poesias, lenga-lengas, etc; 

- Registos escritos, gráficos, atividades plásticas, jogos variados que permitam à criança 

compreender a importância da saúde do nosso corpo; 

- Limpar, regar e cuidar da horta; 

- Ensaios para a Festa Final do Ano Letivo; 

- Festa Final do Ano Letivo; 

- Preparação do Arraial; 

- Registo escrito e fotográfico para o jornal; 

 

Mês de Julho 

 

Temas 

- O Verão 

- Horta do Tio Manel 

 



Competências 

- Reconhecer as modificações atmosféricas; 

- Identificar características desta estação; 

- Desenvolver a linguagem oral e a comunicação 

 

Atividades/Materiais 

- Comemoração do Dia dos Avós 

- Conversas, registos, desenhos, pinturas, recortes e colagens; 

- Histórias, canções, poesias, lenga-lengas, etc; 

- Limpar, regar e tratar da horta; 

- Brincadeiras livres e com orientação. 

 

Mês de Agosto 

 

Temas 

- Ateliers temáticos 

- Atividades livres 

 

Competências 

- Proporcionar às crianças a liberdade de escolha nos ateliers temáticos; 

- Desenvolver a imaginação e criatividade nas brincadeiras; 

- Proporcionar momentos de alegria e diversão. 

 

Atividades/Materiais 

- Atividades livres na sala e exterior do Jardim de Infância; 

- Atividades nos ateliers temáticos. 

 

Sala do Zacarias 

 

Mês de Setembro 

 

Temas  

- Eu, os meus amigos e a escola     

- A videira – a uva e outros frutos da época     



Objetivos 

 

- Desenvolver as capacidades de observação e de atenção 

- Explorar a sala e a instituição e tudo o que estas lhe oferecem 

- Desenvolver a capacidade de orientação 

- Estabelecer relações com os outros (crianças e adultos da instituição) 

- Relembrar as regras e comportamentos dentro da instituição e na sala 

- Ler e interpretar imagens, símbolos 

- Desenvolver a expressão oral, escrita e numérica 

- Desenvolver o pensamento lógico racional  

- Desenvolver a coordenação e o controlo da motricidade global 

- Criar laços de afeto entre as crianças e crianças - adulto 

- Fomentar o conceito de companheirismo e de amizade 

- Aprender o ciclo biológico da videira e os produtos que dela derivam 

- Aprender a música relacionada com o tema 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades. 

- Apanha da fruta. 

- Confeção de compotas (artesanal e com a bimbi) 

- Vindimar 

- Visita a Adega Mayor 

- Fazer o livro sobre a vindima 

- Limpar a terra, semear e regar a terra 

- Visita e lanche com meninos do J.I. do Crato. 

- Venda de compotas com frutas da época ( Amora, tomate, pêra e abóbora)  

- Elaboração da notícia para o Jornal 

- Tintas e pincéis- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Cestos 



- Plasticina e outras massas 

- Diversos materiais: garrafas de plástico, baldes entre outros 

 

Mês de Outubro 

 

Temas 

- O Outono 

- “ A Alimentação” 

- “ A Oliveira – Azeitona- Azeite” 

 

Objetivos 

- Reconhecer modificações climatéricas. 

- Identificar a estação do ano. 

- Identificar os sons e os cheiros da natureza nesta altura do ano.  

- Alargar as experiências de expressão gráfica. 

- Desenvolver formas pessoais de expressar o seu mundo interior. 

- Promover a destreza manual. 

- Contactar com novos materiais  

- Estimular a imaginação 

- Desenvolver os 5 sentidos e o raciocínio lógico – matemático 

- Aprender o ciclo biológico da oliveira e os produtos que dela derivam 

- Músicas relacionadas com o tema 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- História com fantoches sobre os alimentos 

- Apanha da azeitona manual e com máquina 

- Visita ao lagar 

- Temperar azeitonas 

- Elaboração do livro 

- Dramatização sobre o azeite 

- Limpar, semear e regar a horta 

- Transplantar e podar os morangueiros 



- 4 meninos 

- Dar a provar à comunidade azeite virgem e com temperos (alecrim, louro); venda de 

produtos feitos com azeite 

- Elaboração da notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Cestos 

- Outros materiais que vão surgindo (folhas secas entre outras…) 

- Plasticina e outras massas 

 

Mês de Novembro  

 

Temas 

 - Mês da ciência 

 - As Sementes 

 

Objetivos 

- Reconhecer modificações climatéricas e as diferentes sementes 

- Identificar a estação do ano e suas características (alterações das paisagens) 

- Identificar os sons e os cheiros da natureza nesta altura do ano.  

- Alargar as experiências de expressão gráfica e numérica 

- Desenvolver formas pessoais de expressar o seu mundo interior. 

- Promover a destreza manual. 

- Contactar com novos materiais  

- Estimular a imaginação 

- Desenvolver os 5 sentidos e o raciocínio lógico – matemático 

- Aprender o ciclo biológico das sementes e os produtos que dela derivam 

- Músicas relacionadas com o tema 

 

 



Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- Atividades semanais na Escola Secundária, Centro Educativo e Jardim de Infância 

- Dia de S. Martinho (venda de castanhas e casamentos) 

- Elaboração do livro sobre as sementes 

- Semear na estufa 

- Mostruário de sementes 

- Limpar, semear e regar a horta 

- 4 meninos 

- Realização de um trabalho de grupo para expor na montra de algumas lojas 

- Cabaz Saudável 

- Elaboração da notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo (folhas secas, castanhas, pinhas entre outros) 

 

Mês de Dezembro 

 

Temas  

- “O Natal” 

- “O leite” 

 

Objetivos  

- Explorar diversos materiais e técnicas 

- Sensibilizar as crianças para a época  

- Aquisição de um repertório de canções 

- Desenvolver a capacidade auditiva 

- Desenvolver capacidades expressivas através de diferentes materiais 



- Desenvolver a motricidade fina 

- Proporcionar a livre expressão   

- Desenvolver o raciocínio lógico – matemático 

- Aprender o ciclo do leite desde a origem aos produtos finais 

- Músicas relacionadas com o tema 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- Ensaios e festa de Natal 

- Enfeites de natal e cachecóis  

- Prendinha e cartão de natal 

- Elaboração do livro 

- Música do Leite 

- Dramatização sobre o leite 

- Limpar, semear e regar a horta 

- 4 meninos 

- Cabaz Saudável 

- Feira de Natal 

- Exposição de Pais Natais realizados pelas famílias 

- Elaboração da notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Outros materiais que vão surgindo  

 

Mês de Janeiro 

 

Temas 

 - “ O Inverno” 

 - Os Trajes típicos 



 - O queijo 

 

Objetivos 

- Identificar a estação do ano e tudo o que ela nos dá 

- Explorar diversas técnicas e materiais 

- Conhecer as características e os diferentes trajes  

- Aprender todo o processo do queijo 

- Música relacionada com o tema 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

 

Atividades/Materiais 

- Dia de Reis 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiencias entre outras 

atividades 

- Pesquisar e falar sobre as diferentes regiões do país 

- Desfile de trajes típicos 

- Visita à queijaria 

- Fazer queijo manualmente na escola 

- Elaboração do livro 

- Música do queijo 

- Limpar, regar e semear a horta 

- 4 meninos 

- Recolha de roupas adultos (para a Appcdm) 

- Elaboração da notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo  

- Material da sala 



Mês de Fevereiro 

 

Temas 

 - “ O Carnaval” 

 - O Café 

 

Objetivos 

- Desenvolver a destreza manual 

- Explorar diferentes materiais e objetos 

- Participar em danças de roda 

- Aprender repertório de músicas 

- Vivenciar diferentes formas e atitudes corporais 

- Explorar técnicas diferentes 

- Identificar e diferenciar as emoções  

- Desenvolver os sentidos 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

- Conhecer o ciclo do café 

- Realizar uma música relacionada com o tema 

 

Atividades/Materiais  

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga lengas, musicas, experiencias entre outras 

atividades 

- Desfile de Carnaval e lanche na residência 

- Dia dos namorados 

- Semana da patarrona 

- Livro de receitas com café 

- Fazer bolos 

- Música do café 

- Limpar, semear e regar a horta 

- 4 meninos 

- Realização de um trabalho de grupo para expor na montra de algumas lojas 

- Elaborar a notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 



- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo  

- Material da sala 

 

Mês de Março 

 

Temas 

 - A Primavera 

 - Ervas aromáticas 

 

Objetivos 

- Reconhecer as modificações climatéricas 

- Observar o ambiente que nos rodeia 

- Explorar diferentes tipos de materiais e técnicas 

- Desenvolver a capacidade expressiva e escrita 

- Observar o ambiente que nos rodeia 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

- Aperfeiçoar os sentidos 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga lengas, musicas, experiencias entre outras 

atividades 

- Dia do Pai (lembrança, atividade e lanche convívio) 

- Ida ao teatro 

- Lembrança da Páscoa 

- Jogos de mistura (fazer sal com aromas…) 

- Azeitonas temperadas (colocar nos frascos, enfeitar e vender) 

- Música sobre as ervas aromáticas 



- Limpar, regar e semear a horta 

- 4 meninos 

- Dia da Mulher (realizar um trabalho para oferecer) 

- Elaborar a notícia para o jornal 

- Plasticina e outras massas 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Outros materiais que vão surgindo  

- Material da sala 

 

Mês de  Abril 

 

Tema 

- Nós e o Universo 

- Legumes e fruta 

 

Objetivos 

- Conhecer o significado religioso da festa da Páscoa 

- Sensibilizar para a não poluição do planeta 

- Aprender algumas bases do sistema solar 

- Descobrir as diferentes árvores de fruto/ legumes e os seus possíveis produtos 

- Música relacionada com o tema do projeto 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga-lengas, músicas, experiencias entre outras 

atividades 

- Jogos de movimento a abordar o universo 

- Ida ao Planetário 



- Vamos reciclar 

- Visita a biblioteca 

- Observar e registar as características 

- Livro sobre a horta  

-Música sobre a horta e o pomar 

- Limpar, semear e regar a horta 

- 4 meninos 

- Realizar teatro com a Appcdm (Lançamento do nosso Cd) 

- Realizar a notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo  

- Material da sala 

 

Mês de Maio 

 

Temas 

 - Danças  

- A minha Família 

- O cereal 

 

Objetivos 

- Enumerar e identificar os membros da família 

- Estabelecer relações de parentesco entre os membros da família mais próximos 

- Representar a sua família 

- Desenvolver a capacidade expressiva 

- Aprender o ciclo biológico do cereal e os seus produtos 

- Realizar uma música 

- Conhecer os diferentes estilos de música 



- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- Demonstração dos vários estilos de dança (sevilhanas, dança do ventre, ballet) 

- Dia da Mãe (lembrança, atividades e lanche convívio) 

- Trabalhos realizados pelas famílias 

- Dramatização sobre os cereais 

- Ida ao campo ver a ceifa 

- Fazer o livro sobre os cerais e a ceifa 

- Música sobre o cereal 

- Limpar, semear, transplantar e regar a horta 

- Serenatas a N. Srª. Na Igreja da Misericórdia 

- Elaborar a notícia para o jornal 

- Plasticina e outras massas 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Outros materiais que vão surgindo  

 

Mês de Junho 

 

Temas 

-  Nós, o Jardim de Infância e as outras escolas 

- O mel 

 

Objetivos 

- Promover a interação com as crianças de outras escolas 

- Dar a conhecer o trabalho da Instituição 



- Fomentar a troca de saberes entre as diversas instituições 

- Trabalhar os conceitos de socialização, novidade e diferenciação 

- Sensibilizar as crianças para os seus direitos e deveres 

- Estimular os sentidos  

- Continuar com o ciclo biológico do mel  

- Realizar uma música 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

 

Atividades/Materiais 

 - Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- Participação na feira escolar 

- Visita às escolas primárias 

- Festa de Final de ano letivo (15 de Junho) 

- Arraial (15 de Junho) 

- Dia da Criança 

- Dramatização sobre o mel 

- Livro do mel 

- Música do mel 

- Ver o fabrico de mel (monte da Pina) 

- Limpar, regar e cuidar da horta 

- Cd  das atividades que os finalistas realizaram desde que entraram para o Jardim de 

Infância 

- Elaboração da notícia para o jornal 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo  

 



Mês de  Julho 

 

Temas 

 - “O Verão” 

- Relembrar todos os temas abordados do projeto de sala 

 

Objetivos 

- Reconhecer modificações climatéricas. 

- Identificar a estação do ano. 

- Identificar os sons e os cheiros da natureza nesta altura do ano.  

- Alargar as experiências de expressão gráfica. 

- Desenvolver formas pessoais de expressar o seu mundo interior. 

- Promover a destreza manual. 

- Aprender o ciclo biológico das árvores de fruta e os seus produtos 

- Realizar uma música 

- Desenvolver a linguagem oral e escrita 

- Trabalhar o pensamento lógico racional 

 

Atividades/Materiais 

- Desenho, pintura, recorte, colagem, lenga lengas, músicas, experiências entre outras 

atividades 

- Brincadeiras aquáticas 

- Realizar e abordar alguns temas ou atividades que não tenham sido realizados  

- Limpar, regar e tratar da horta 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Plasticina e outras massas 

- Outros materiais que vão surgindo  

 

 



Mês de Agosto 

 

Temas 

- Ateliês 

 

Objetivos 

- Colocar em prática de uma forma livre tudo o que aprendeu ao longo do ano 

- Realizar atividades que poderão ficar por fazer 

 

Atividades/Materiais  

- Atividades que por determinados motivos, não foram realizadas na altura planeada. 

- Atividades com água 

- Tintas e pincéis 

- Lápis de cera, de cor e de carvão 

- Tesouras 

- Colas 

- Vários tipos de papel 

- Rádio 

- Piscinas e brinquedos aquáticos 

- Outros materiais que vão surgindo  

 

 

2.8 - OUTRAS ACTIVIDADES 

 

- Elaboração de um cabaz saudável 

- Venda de castanhas e casamentos 

- Feira Solidária 

- Comemoração dia do pai e da mãe 

- Exposição de Pais Natais Centro Cultural 

- Colaboração na decoração natalícia no comércio local 

- Elaboração de flores para oferecer no dia da mulher 

- Noite de serenatas 

- Desfile de trajes regionais 

- Visita à biblioteca 

- Recolha de lixo nas ruas 



- Festa da dança 

- Visitas diárias à horta 

- Elaboração de experiências (ESCM e Centro Educativo Alice Nabeiro) 

- Visita à quinta pedagógica em Elvas 

- Festa final de ano letivo 

- Arraial 

 

ACTIVIDADES COM OUTRAS ENTIDADES 

- Participação na feira do agrupamento de escolas 

- Participação no desfile de Carnaval 

- Participação na festa de Natal organizada pela Autarquia  

- Participação na semana do Desporto 

- Atividades com comunidade 

- Atividades realizadas em parceria com outras Instituições 

 

Pretendemos, também ao longo do ano organizar e realizar atividades, que embora 

possam ter uma forte componente pedagógica, têm como objetivo angariar fundos para 

a valência. 

 

- Confeccionar doces 

- Organizar um Arraial 

- Venda de casamentos e castanhas 

- Feira da Alimentação/Outono 

- Noite de serenatas 

- Feira solidária 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

- Expressão físico – motora (para todas as crianças do Pré-Escolar) 

- Expressão musical (disponível para todas as crianças da Creche e Pré-Escolar caso os 

encarregados de educação estejam interessados). 

- Iniciação à aprendizagem de uma língua estrangeira – Inglês (disponível para todas as 

crianças do Pré-Escolar caso os encarregados de educação estejam interessados) 

 



 

FORMAÇÕES 

- Formação na área da Informática: ótica do utilizador 

- Formação na área gestão curricular 

- Formação sobre intervenção precoce 
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3 – SETOR DE FORMAÇÃO 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior é uma instituição desde há longa data 

preocupada em promover e melhorar as habilitações escolares e profissionais da 

população deste concelho. 

Numa sociedade que se quer cada vez mais informada e atenta aos desafios que 

surgem permanentemente, é essencial dar resposta aos problemas de qualificação e 

formação. Neste concelho existe uma elevada percentagem de abandono escolar (nas 

faixas etárias mais elevadas mas também em idades inferiores) e a maior parte da 

população residente completou apenas o 1.º ciclo do Ensino Básico e apenas uma 

pequena parte completou o Ensino Secundário pelo que a intervenção do Sector de 

Formação é fundamental para dar resposta às necessidades formativas da população de 

Campo Maior. 

Desta forma, a educação e formação ao longo da vida, permite que os indivíduos 

desenvolvam as suas capacidades, enriqueçam os seus conhecimentos e melhorem as 

suas qualificações técnicas ou profissionais, com vista à satisfação das necessidades 

individuais e da sociedade.  

A Santa Casa da Misericórdia privilegia na sua ação diária junto da comunidade estes 

aspetos e considera da maior importância este desafio, tentando chegar ao maior número 

de pessoas.  

Esta Instituição desenvolve uma variedade de ações formativas, as quais são 

planificadas e pensadas em função das necessidades identificadas e a elaboração de um 

plano de formação/plano estratégico de intervenção anual é essencial para orientar a 

ação e delimitar as atividades a ser desenvolvidas no decorrer do ano.  

Simultaneamente, este plano constitui um importante momento de reflexão sobre os 

constrangimentos sentidos no ano transato e sobre possíveis ou eventuais dificuldades 

do presente ano, bem como as estratégias a adotar de forma a minimizar essas mesmas 

limitações. 

 

 

 

 

 



3.1- OBJECTIVOS 

 

- Elaborar o Plano de Formação anual em função das necessidades detetadas; 

- Realizar um acompanhamento e avaliação contínuos das ações em curso; 

- Efetuar o Balanço de atividades tendo em conta o Plano de Intervenção do ano 

transato; 

- Proporcionar aos formandos o apoio técnico necessário desde o início até ao final das 

ações; 

- Desenvolver diferentes tipos de ações de modo a dar resposta a grande parte das 

necessidades formativas da população; 

- Formar e integrar, na vida de ativa, os formandos, através de um processo de formação 

e motivar para a formação e para a inserção socioprofissional; 

- Dotar os formandos com as competências necessárias ao desenvolvimento de uma 

dada atividade profissional, de modo a poderem exercê-la em determinados contextos;  

- Apoiar a elaboração de projetos de vida e profissionais realistas e consonantes com as 

motivações, capacidades e aptidões dos participantes; 

- Qualificar novos profissionais através da conceção e realização de projetos de 

formação de qualidade que dignifiquem e promovam diversas profissões, tornando-as 

atrativas para os jovens que procuram uma carreira profissional; 

- Promover formação contínua para ativos, numa lógica de formação ao longo da vida, 

em diferentes áreas de formação; 

- Aumentar os níveis de escolaridade/habilitações escolares da população do concelho; 

- Promover a participação ativa e criativa em processos cívicos, culturais e artísticos 

reforçando a inserção e coesão social e consequentemente melhorando a 

empregabilidade; 

- Aumentar a auto-estima dos adultos envolvidos nos processos formativos; 

- Proporcionar à população um espaço privilegiado de estudo (informação, 

aconselhamento e orientação), suscetível de contribuir para o sucesso educativo e 

formativo dos jovens e adultos do concelho; 

- Proceder a avaliações semestrais, com revisões de instrumentos e metodologias, de 

onde se deverão retirar resultados quantificáveis e mensuráveis, com consequentes 

análises e conclusões; 



- Elaborar relatórios das avaliações realizadas, os quais deverão sugerir sugestões de 

melhorias e deverão estar disponíveis no Sector de Formação; 

- Formalizar, mediante a realização de protocolos de parceria, as articulações 

desenvolvidas entre o sector e diversas Entidades/Instituições/Empresas da região. 

 

 

3.2 - METAS 2013 

Projetos/Ações Público-alvo 

Formações Modulares Certificadas Comunidade em geral 

CNO Comunidade em geral baixa escolaridade 

EFA’s Desempregados 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores Futuros Formadores 

Projeto “Prevenir para Mudar” 
Vítimas diretas/indiretas de violência 

doméstica 

Curso de Aprendizagem Jovens com baixas qualificações 

Projeto “Incentiv@r.te” 
Crianças/jovens risco de exclusão 

social/escolar 

 

3.3 - AÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 

Após quatro anos com as Ações Modulares Certificadas em funcionamento, 

consideramos que este tipo de iniciativas tem uma importância relevante para a 

população do concelho de Campo Maior, uma vez que tem contribuído para um 

aumento dos conhecimentos profissionais, podendo facilitar ou melhorar a integração 

no mercado de trabalho. Neste sentido, achamos relevante a continuação destas ações, 

dentro das áreas mais solicitadas junto das Técnicas no Sector de Formação. 

Pretendemos assim, desenvolver formações específicas em Informática, Higiene e 

Segurança no Trabalho, entre outras áreas de interesse. 

Com o estabelecimento de Parcerias com diversas Instituições do Distrito, 

pretendemos alargar os conhecimentos a públicos externos, dotando os mesmos de 

competências profissionais necessárias ao bom desempenho de funções. 

Desta forma, a Misericórdia de Campo Maior considera necessário o 

desenvolvimento das seguintes áreas: 



 

Área 

 

Designação Modular 

N.º Formandos 

por Ação 

481 – Ciências 

Informáticas 

767 - Internet – Navegação (25 horas) 15 

0754 - Processador de texto (50 horas) 15 

0756 - Folha de cálculo (50 horas) 15 

 

861 – Proteção 

de Pessoas e 

Bens 

5440 - Comunicação interpessoal e assertividade (25 horas) 15 

4651 - Gestão de Stress e gestão de conflitos (25 horas) 15 

4977 – Comunicação e Trabalho em Equipa (25 horas) 15 

811 – Hotelaria e 

Restauração 

3934 - Língua espanhola - serviço de receção, atendimento e informação 

turística (50 horas) 

15 

341 – Comércio 0358 - Língua inglesa - atendimento no serviço pós-venda (50 horas) 15 

541 – Industrias 

Alimentares 

3308 – Cuidados Básicos de Saúde (25 horas) 15 

1708 – Noções de HACCP (25 horas) 15 

1709 – Nutrição (25 horas) 15 

 

862 – Segurança 

e Higiene no 

Trabalho 

3776 – Informática – Folha de Cálculo e Base de Dados (25 horas) 15 

3772 – Informática na Ótica do Utilizador – fundamentos (25 horas) 15 

3775 – Ergonomia no Posto de Trabalho (50 horas) 15 

 

Estas ações integram-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, tendo 

em conta que os adultos devem sempre melhorar os seus conhecimentos profissionais e 

pessoais para que desta forma possam acompanhar a evolução social e desempenhar de 

um melhor modo as suas funções. 

 

3.4 - EFA’S 

A nossa Instituição tem vindo a desenvolver intensa atividade no meio onde está 

inserida, o Concelho de Campo Maior, quer no âmbito de valências tradicionais, quer de 

novas respostas a novos problemas. No desenvolvimento de várias atividades temos 

mantido parcerias com diversas instituições e integramos redes locais para, em conjunto 

com outras instituições, promover iniciativas de interesse comum no âmbito da 

educação, da solidariedade entre outras.  



Consideramos que este tipo de iniciativas tem uma importância relevante para a 

população do concelho de Campo Maior, uma vez que vai contribuir para um aumento 

das habilitações escolares e consequentemente das habilitações profissionais, facilitando 

a integração no mercado de trabalho e um maior acesso à informação, o que contribui 

para melhorar o nível de vida da população.  

No final das ações de formação, e caso termine o processo com sucesso, o formando 

obterá um certificado escolar e profissional esperando-se que tenha adquirido e 

desenvolvido as competências necessárias na área de formação base, bem como as 

competências profissionais que lhe permitam o exercício da profissão.  

De referir que a seleção das seguintes áreas teve em conta as necessidades detetadas 

pelo nosso sector não só junto da população, mas também através dos contactos com as 

nossas entidades parceiras, assim como da nossa própria Instituição, que com as suas 

diversas valências, tem diferentes necessidades de qualificação profissional. Prova desta 

afirmação, é a integração dos melhores formandos na nossa Instituição aquando do final 

dos cursos. 

Continuamos a aguardar resposta a esta candidatura, visto termos contestado o 

indeferimento da mesma, por considerarmos a avaliação efetuada insuficiente para a 

candidatura proposta. 

 

Código Formação Nível Horas Acções 

N.º 

Formandos 

762191 Agente de Geriatria B3 – 9.º ano 1960 1 16 

729281 Técnico Auxiliar de Saúde 12.º ano 2020 1 18 

811183 Técnico de Cozinha/Pastelaria 12.º ano 2370 1 18 

523079 Técnico de Eletrónica, Áudio, Vídeo e TV 12.º ano 2070 1 18 

 

 

3.5 - CNO (RVCC ESCOLAR) – PREVISÃO PARA 2013 

O Centro de Novas Oportunidades da Santa Casa tem vindo a desenvolver a sua 

atividade desde 2006, tendo como principal objetivo reconhecer, validar e certificar as 

competências dos adultos com idade igual ou superior a 18 anos, que não possuam o 4.º, 



6.º, 9.º ou 12.º anos de escolaridade, no sentido de melhorar os níveis de certificação 

escolar e de promover a continuação de processos subsequentes de educação e 

formação, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. 

Desde o seu início, que temos tido uma enorme procura por parte da população e 

muitas pessoas têm feito a sua inscrição para integrar o processo e assim elevar a sua 

escolaridade. De facto, o interesse tem sido elevado, por parte de pessoas residentes no 

concelho e também de adultos residentes nas vilas e aldeias contíguas a Campo Maior, 

às quais alargamos a nossa área de intervenção, por via da itinerância. 

Atualmente, este processo está a ser alvo de avaliação por parte do Governo, pelo 

que aguardamos orientações para o modo como o mesmo será executado no ano de 

2013, assim como da sua possível continuação. 

 

 
 

3.6 – FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES  

Verifica-se no concelho e também na região uma escassa oferta formativa de 

formação inicial de formadores, apesar da crescente procura da mesma por parte da 

população. Assim, consideramos importante desenvolver um curso neste âmbito de 

forma a dar a oportunidade a um grupo de pessoas de frequentar o mesmo e adquirir as 

competências necessárias para desenvolver formação. Sendo os bacharéis e os 

licenciados afetados pelo fenómeno do desemprego nesta região, a formação 

profissional poderá ser uma alternativa válida às suas profissões. Garantir a qualidade 

da Formação de Formadores é garantir a qualidade da Formação Profissional. 

 

Área de 

Formação 

Formação Horas Ações 

N.º de 

Formandos 

Formação de 

Formadores 

Formação inicial de 

Formadores 

90 1 12 

 

 

 

 



3.7 - CANDIDATURAS REALIZADAS PELO SETOR E A AGUARDAR DECISÃO 

PARA O ANO DE 2013 

 

 

 

3.8 - IDENTIFICAÇÃO DAS PARCERIAS TERRITORIAIS 

A equipa do Sector de Formação da Santa Casa promove e divulga as suas atividades 

através dos meios de comunicação social, nomeadamente rádio e jornais, bem como 

através de cartazes ou folhetos divulgativos. 

Para além destas ações, a equipa realiza ainda sessões de divulgação e sensibilização 

dessas atividades junto de empresas, instituições, Juntas de Freguesias, Câmaras 

Municipais, bem como outras abertas à população em geral, sempre com o intuito de 

promover e divulgar os objetivos e as ações a desenvolver. Destes contactos, fizemos 

novas parcerias em 2011, nomeadamente com a AquaElvas, o Hotel de Santo António e 

os Bombeiros de Arronches, com os quais iremos continuar a trabalhar em 2013. 

Prevê-se a realização de novas sessões de sensibilização e informação sobre as 

atividades, junto dos funcionários das empresas, das entidades e instituições, das 

pessoas desempregadas inscritas no Centro de Emprego de Elvas. Foram realizadas 

apresentações em PowerPoint que se destinam a esclarecer as diferentes ofertas para a 

participação nas mesmas. Desta forma, pretendemos fazer chegar a informação a quem 

dela necessita e ir ao encontro das expectativas e necessidades da comunidade.  

Em articulação com a Escola Secundária de Campo Maior, pretendemos ainda 

ajustar as ofertas existentes às necessidades de encaminhamento detetadas nos adultos. 

No entanto e conscientes de que estas poderão não ser suficientes, é nossa intenção 

articular com outras Entidades Formadoras/Centros de Novas Oportunidades/Escolas da 

Candidaturas realizadas Estado 

Prevenir para Mudar (Projeto no âmbito da Violência 

Doméstica e Igualdade de Género) 

A aguardar decisão 

Entidade Acreditada para Cursos de Aprendizagem Aprovada 

Projeto Incentiv@r.te – Programa Escolhas A aguardar decisão 

mailto:Incentiv@r.te


região de modo a disponibilizar a melhor informação aos adultos que a nós recorrem 

como porta de entrada para as Novas Oportunidades. 

 

3.9 - PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS ELEMENTOS DA 

EQUIPA 

A equipa de profissionais do Sector de Formação da Instituição participa em todas as 

ações de formação e reuniões promovidas pelas entidades competentes e que orientam a 

intervenção formativa, nomeadamente, o Instituto para a Qualidade na Formação, a 

ANQEP e a Direção Regional de Educação do Alentejo, de modo a atualizar os 

conhecimentos e a melhorar o seu funcionamento.  

A equipa revela também interesse em participar noutras ações de formação que 

surjam num futuro próximo, dado que esta instituição aposta na formação dos seus 

profissionais e procura sempre aumentar os conhecimentos e melhorar o trabalho 

realizado.  

 

3.10 - PLANO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES  

O Sector de Formação da Santa Casa da Misericórdia promove e divulga as suas 

atividades através dos meios de comunicação social, nomeadamente rádio e jornais, 

bem como através de cartazes ou folhetos divulgativos. 

Para além destas ações, a equipa faz divulgações e sensibilizações junto de empresas, 

instituições e entidades, bem como outras abertas à população em geral, sempre com o 

intuito de promover e divulgar os objetivos e as ações a desenvolver.  

Desta forma, pretendemos fazer chegar a informação a quem dela necessita e ir ao 

encontro das expectativas e necessidades da comunidade. 

O Plano de Formação da Instituição é afixado anualmente, de modo a dar 

conhecimento à população das ações previstas no ano em questão. 

Todas as ações/atividades contempladas neste Plano Estratégico de Intervenção 

foram definidas de acordo com o levantamento de necessidades de formação 

identificadas junto da comunidade e no seio das várias Valências da Instituição.  

 

 

 



3.11 - LIMITAÇÕES/ CONSTRANGIMENTOS 

A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, pelo que não dispõe de auto-financiamento para desenvolver 

ações formativas. Desta forma, a limitação relacionada com o financiamento mantém-

se, uma vez que todas as ações desenvolvidas surgem no seguimento de candidaturas 

aos programas do Fundo Social Europeu, nacionais ou internacionais, bem como através 

de candidaturas à Segurança Social. Esta é então uma das estratégias encontradas para 

ultrapassar as dificuldades de financiamento com que nos deparamos.  

No entanto, surge-nos também o problema de nem sempre existirem candidaturas 

que satisfaçam as nossas necessidades ou que as mesmas possam não ser aprovadas, 

pelo que existe uma constante articulação com os gestores dos programas do Fundo 

Social Europeu. 

O sector da formação procura então estar informado sobre todas as oportunidades de 

candidaturas a programas de financiamento mediante a consulta de sites e revistas 

informativas relevantes, bem como participando em ações de formação, seminários, 

workshops, sessões de esclarecimento, entre outras. 

Outra forma de ultrapassar estes constrangimentos é a articulação constante com 

outras entidades formadoras/centros de formação, nomeadamente, Ceforcórdia (UMP) e 

IEFP, para o desenvolvimento de cursos que respondam às necessidades de formação 

identificadas. Esta colaboração permite desenvolver uma intervenção formativa mais 

completa e eficaz no sentido de oferecer um maior leque de possibilidades de formação 

à população. 

Não obstante, para colmatar estas dificuldades, a equipa técnica tem reforçado o 

apoio dado aos adultos, quer no RVC, quer na formação complementar, através da 

realização de sessões extra mais individualizadas. 

Outra forma encontrada para a viabilização do Sector de Formação ao longo de 2012 

e que pretendemos manter no ano de 2013, foi o aluguer das nossas salas de formação a 

Entidades Externas, a formação pedagógica inicial de formadores, totalmente financiada 

pelos formandos, ações de formação pagas por Entidades Parceiras à Santa Casa.  

 

 

 

 

 



3.12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sector de formação da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, ao longo da 

sua existência tem vindo a melhorar e expandir a sua atuação junto da comunidade 

envolvente. É neste sentido que nos sentimos comprometidos a continuar a obra até ao 

momento elaborada, pretendendo sempre que possível criar novas condições de 

formação profissional/educacional. 

Consideramos essencial dar continuidade à intervenção desenvolvida nos anos 

anteriores pelo sector, uma vez que no concelho, existem poucas entidades acreditadas 

para a formação e a Santa Casa da Misericórdia é a única cuja intervenção vai de 

encontro às necessidades da população mais carenciada e com dificuldades de inserção 

socioprofissional.  

No entanto, estamos plenamente conscientes de que é necessário fazer mais e 

melhor, neste sentido esperamos que ao longo do ano de 2013 possamos contribuir para 

uma positiva integração no mercado de trabalho e desempenho no mesmo, por parte dos 

adultos que até nós chegam diariamente em busca de uma solução adequada para a sua 

situação escolar/profissional.  

Pretendemos dar oportunidades a quem delas necessita, expandir informação e criar 

o interesse pela aposta contínua na formação, contribuindo para um melhor nível de 

vida da população. 

De acordo com os novos desafios exigidos pela sociedade, pretendemos dotar os 

cidadãos de um conjunto de competências que lhes permitam um exercício pleno dos 

seus direitos de cidadania, bem como vocacionada para o aumento de produtividade da 

nossa região. 

 

 

Pretendemos, pois, dar continuidade à segunda obra de Misericórdia Espiritual 

“Ensinar os ignorantes”. 

 


