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INTRODUÇÃO
Conhecidos que são os múltiplos e complexos problemas que afetam o País em geral
e a nossa comunidade em particular, é nosso dever, nossa missão, empregar todos os
meios ao nosso alcance no âmbito da ação iminentemente social.
Assim sendo e prevendo-se que 2014 venha a ser um ano ainda mais exigente no
que ao anteriormente referido, respeita, propõe-se esta Instituição, aplicar os seus
exíguos meios, duma forma mais eficiente, nas áreas mais carenciadas.
Procuraremos melhorar substancialmente a valência “Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas” e reforçá-la, se para isso, tivermos condições.
O combate à exclusão social e integração das minorias étnicas, continuará a ser uma
das nossas bandeiras e neles serão empregues todos os meios que formos conseguindo
captar.
O projeto em colaboração com a Segurança Social e denominado “Cantinas Sociais”
será igualmente uma das nossas prioridades, tendo em vista, a inclusão nele, de todos os
mais necessitados e ajudaremos a afastar da nossa comunidade o espectro da fome.
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Viver é... Viver é uma peripécia. Um dever, um afazer, um prazer, um susto, uma
cambalhota. Entre o ânimo e o desânimo, um entusiasmo ora doce, ora dinâmico e
agressivo.
Viver não é cumprir nenhum destino, não é ser empurrado ou rasteirado pela sorte. Ou
pelo azar. Ou por Deus, que também tem a sua vida. Viver é ter fome. Fome de tudo. De
aventura e de amor, de sucesso e de comemoração de cada um dos dias que se podem
partilhar com os outros. Viver é não estar quieto, nem conformado, nem ficar
ansiosamente à espera.
Viver é romper, rasgar, repetir com criatividade. A vida não é fácil, nem justa, e não dá
para a comparar a nossa com a de ninguém. De um dia para o outro ela muda, mudanos, faz-nos ver e sentir o que não víamos nem sentíamos antes e, possivelmente, o que
não veremos nem sentiremos mais tarde.
Viver é observar, fixar, transformar. Experimentar mudanças. E ensinar, acompanhar,
aprendendo sempre. A vida é uma sala de aula onde todos somos professores, onde
todos somos alunos. Viver é sempre uma ocasião especial. Uma dádiva de nós para nós
mesmos. Os milagres que nos acontecem têm sempre uma impressão digital. A vida é
um espaço e um tempo maravilhosos mas não se contenta com a contemplação. Ela
exige reflexão. E exige soluções.
A vida é exigente porque é generosa. É dura porque é terna. É amarga porque é doce.
É ela que nos coloca as perguntas, cabendo-nos a nós encontrar as respostas. Mas
nada disso é um jogo. A vida é a mais séria das coisas divertidas.
Joaquim Pessoa, in 'Ano Comum'
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SECTOR DE GERONTOLOGIA
A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, cumprindo a sua missão no âmbito
da solidariedade social, continua a dedicar uma atenção especial às pessoas idosas do
concelho de Campo Maior, proporcionando-lhes um leque de serviços adequados e
adaptados às suas necessidades, apostando e contribuindo para a promoção de uma
imagem positiva das pessoas idosas. O envelhecimento tem de ser encarado não como
uma problemática social, mas sim como um processo natural da vida humana, da
família e da sociedade.
No entanto importa ressalvar, que a população idosa continua a ser um dos grupos
mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social, o que revela a importância da promoção
de uma vida digna para as pessoas idosas, como cidadãos de plenos direitos,
assegurando-se que possam envelhecer com segurança e dignidade.
Ao longo de várias décadas, a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, tem
desenvolvido um trabalho social de relevo no concelho de Campo Maior, constituindose como um importante recurso de assistência à população, entre ela as pessoas idosas e
suas famílias, com uma cobertura efetiva das suas necessidades sociais.
A situação demográfica do país é caraterizada por um progressivo envelhecimento
da população, sendo importante refletir sobre este fenómeno: se em 1970 existiam em
Portugal 34 idosos por cada 100 jovens, na atualidade esta relação alterou-se por
completo, de acordo com o Censos 2011, 128 idosos por cada 100 jovens. Os estudos
demográficos referem ainda que em 2030 as pessoas com mais de 50 anos possam
representar mais de metade da população, continuando-se a registar um aumento da
longevidade.
Ao planificarmos as atividades para o ano 2014, reiteramos o nosso propósito de
desenvolver ações de apoio social às pessoas idosas, continuando a dedicar uma
especial atenção ao grupo de idosos mais vulneráveis, em risco de exclusão/isolamento
social e com maior grau de dependência. Temos bem presente o lema de que não basta
viver mais anos, mas importa também viver com mais qualidade e bem-estar. A nossa
atuação diária tem por base os seguintes princípios orientadores:


Respeito pelas pessoas idosas, como cidadãos de pleno direito e
com vontade própria;
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As pessoas idosas devem permanecer no seio da sua família e no
seu meio natural o mais tempo possível;



Reforçar e encorajar a manutenção de laços fortes estáveis na
família e fortalecimento da solidariedade intergeracional,
fundamentais na prestação de cuidados às pessoas idosas;



Combater quaisquer formas de pobreza, marginalização ou
exclusão social das pessoas idosas, quebrando o isolamento e a
solidão, diminuindo o sofrimento humano;



Promover a participação ativa das pessoas idosas na sociedade e
exercício pleno da cidadania;



Contribuir para a construção de uma imagem positiva das pessoas
idosas, utilizando as suas potencialidades e capacidades,
aumentando o sentimento de bem-estar, qualidade de vida e
equilíbrio psicoafectivo;



Valorizar e dignificar perante a sociedade o trabalho social com
as pessoas idosas;



A pessoa idosa é o centro da nossa ação, é para quem
trabalhamos e a quem servimos com espírito de missão.

PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
O Sector de Gerontologia dá apoio social a pessoas idosas através das seguintes
valências e respetiva capacidade: Lar Santa Beatriz (65 utentes); Centro de Dia Betânia
(35 utentes); Apoio Domiciliário (37 utentes) e Centro Comunitário Nª Sr.ª da Graça
(população de Ouguela). Estas valências proporcionam serviços numa perspetiva de
apoio individualizado e humanizado, dirigida à satisfação das necessidades das pessoas
idosas e implementação de atividades de apoio social, contribuindo para o normal
desenvolvimento do processo de envelhecimento. Diariamente são assegurados diversos
serviços de qualidade: alojamento, higiene, conforto pessoal, tratamento de roupas,
cuidados de enfermagem, atividades ocupacionais e de reabilitação, apoio psicossocial e
religioso.
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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 ativa com dificuldades de inserção no
mercado de trabalho, desenvolvendo atividades 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 intrafamiliar, preservando os laços existentes,
ou mesmo reforçando e encontrando outros, como os de vizinhança e de amizade.
Temos consciência que o sucesso ou insucesso das atividades que desenvolvemos é
determinado pela qualidade dos recursos humanos que estão afetos às mesmas. A gestão
dos recursos humanos é da máxima prioridade, constituindo um sério e complexo
problema, sempre que causa perturbações e pressão ao funcionamento quotidiano das
valências. Essas perturbações são de variada natureza, nomeadamente:
 Absentismo;
 Baixas médicas prolongadas;
 Execução do plano de férias ao longo do ano, dado que as nossas valências
funcionam doze meses por ano;
 Dificuldades de adesão à mudança e inovação, défice na coesão interna e
espírito de equipa;
Propomos assim a revisão e melhoria da politica de gestão dos recursos humanos da
Misericórdia, que permita minimizar as dificuldades enunciadas e implementação de um
sistema de avaliação de desempenho dos profissionais, que poderá aumentar a
motivação e facilitar o reconhecimento do mérito, as promoções e progressões na
carreira.
A maioria dos utentes são idosos grandes dependentes ou com perda de autonomia,
o que implica uma maior atenção individualizada e personalizada às suas necessidades,
temos consciência que se tem vindo a apostar num reforço de pessoal qualificado em
especial no Lar, com a constituição de uma equipa de saúde, atualmente contamos com
três enfermeiros, sendo o apoio médico prestado pelos médicos de família do Centro de
Saúde.
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O Lar Santa Beatriz em funcionamento há várias décadas presta apoio em regime de
alojamento a 65 idosos, sendo a sua maioria pessoas com perda de autonomia grave
com impossibilidade de permanência no seio familiar.
Esta valência conta com uma equipa multidisciplinar, que diariamente aposta na
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos idosos e suas famílias. No
entanto para além dos recursos humanos serem fundamentais, estes necessitam também
de ter equipamentos adequados às necessidades dos seus utentes que permitam os
melhores e mais adequados cuidados individualizados. Nos últimos anos tem se
efetuado um elevado investimento na melhoria das instalações e equipamentos, que
permitiu a melhoria das condições de alojamento e qualidade dos serviços prestados.
O Lar Santa Beatriz deve ser uma resposta social adequada ao século XXI
acompanhando as evoluções tecnológicas do âmbito social e da saúde, assim propomos
para 2014, a candidatura a um financiamento para aquisição de equipamentos no âmbito
das ajudas técnicas, segurança e conforto das pessoas idosas, que permitam a prestação
de serviços de excelência.
No âmbito da formação profissional, sabemos da obrigatoriedade legislativa e
necessidade efetiva da Misericórdia, como entidade patronal, proporcionar aos seus
trabalhadores formação contínua e inicial no âmbito da gerontologia. Assim propomos
para 2014 uma colaboração interna entre o Sector de Gerontologia e o Setor de
Formação, para desenvolvimento de ações de formação que incidam na melhoria da
prestação de cuidados às pessoas idosas institucionalizadas e melhoria da eficiência e
eficácia dos serviços prestados nas diversas valências.
Tendo ainda em vista a melhoria significativa da organização e funcionamento das
valências do Sector de Gerontologia, temos que utilizar instrumentos de autoavaliação
que permitam alcançar as seguintes metas em 2014:
- plena ocupação da capacidade das várias respostas sociais;
- maior grau de participação dos utentes nas atividades e gestão diária dos serviços
que lhe são destinados;
- maior dinamização e efetivação da participação da família na vida do idoso
institucionalizado;
- aumento do grau de satisfação das expetativas e necessidades dos utentes, famílias,
profissionais e de todas as partes envolvidas com a Instituição.
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Ainda na perspetiva da melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados,
adotamos os seguintes indicadores de qualidade, que permitam analisar as lacunas,
equacionar soluções e planear a melhoria da qualidade:
- número de desistências das respostas sociais;
- número de registos de irregularidades, não conformidades e reclamações;
- número de quedas e acidentes de trabalho;
- número de idosos com úlceras de pressão.
O trabalho em parceria, em eficaz colaboração e cooperação, é fundamental nos dias
que correm por forma a rentabilizarmos os recursos existentes na comunidade em que
trabalhamos, destacamos assim como entidades parceiras da Santa Casa da Misericórdia
de Campo Maior:
-

Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre, mediante Acordos de
Cooperação das Valências;

-

Município de Campo Maior;

-

Centro de Emprego de Elvas;

-

Centro de Formação Profissional de Portalegre;

-

Centro de Saúde e Hospitais de Elvas e Portalegre;

-

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior;

-

Farmácias de Campo Maior;

-

Paróquia de Campo Maior;

-

Agrupamento de Escolas de Campo Maior;

-

Centro de Pós Graduação Comendador Rui Nabeiro;

-

Coração Delta;

-

Centro Comunitário de Campo Maior;

-

CURPI;

-

Centro de Dia e Lar de N.ª Sr.ª da Graça dos Degolados.
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ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Uma pessoa permanece jovem
na medida em que
ainda é capaz de aprender,
adquirir novos hábitos,
e tolerar contradições.
Marie von Ebner-Eschenbach

ANIMAÇÃO DE IDOSOS
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).
Várias são as definições de animação, mas tendo em conta todas elas, podemos
afirmar que a animação deve dar resposta a variados objetivos, referindo-se
nomeadamente a:


Promover a inovação e novas descobertas;



Valorizar a formação ao longo da vida;



Proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica com a participação
e envolvimento do idoso;



Desenvolver a ocupação adequada do tempo livre do idoso para evitar que o
tempo de ócio seja passivo e despersonalizador.



Rentabilizar os serviços e os 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.

Várias são as funções do animador, no entanto (e no contexto da animação de
idosos) o animador deve agir e trabalhar, para que, os preconceitos em relação à pessoa
idosa desapareçam e até mesmo, para que nunca surjam. Para isso, o animador deve
proporcionar movimento, vida e atividades. É imprescindível que apresente propostas e
sugestões, que seduza, que imagine, que desperte, que suscite e que influencie o idoso,
sem exercer qualquer tipo de imposição ou obrigatoriedade. No entanto, só quem
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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 torna-se o confidente, o conselheiro e o amigo. E com o tempo, alguém
da família muito próximo do idoso pois, o trabalho desenvolvido pelo animador torna-se
quase personalizado para cada idoso. Desta forma, 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 lhes arranque um sorriso.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO
Ao dar entrada num lar, o idoso entra num ambiente onde, provavelmente irá passar
os seus últimos dias e o idoso tem consciência disso. 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, tais como os horários das refeições, do levantar e deitar, entre outras, sem
poder sequer opinar sobre os mesmos, sob o risco de ser marginalizado e até mesmo
maltratado.
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. No processo de adaptação é muito
importante que todos os profissionais trabalhem em conjunto para proporcionar ao idoso
uma adaptação rápida e fácil, mas o trabalho com as famílias é de extrema importância
pois é nela que o idoso nesse momento confia. Com o passar do tempo e com a
adaptação feita com sucesso o idoso tende a cooperar e a participar de modo ativo nas
atividades promovidas pela instituição.
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Na minha opinião 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.
Dos vários estudos realizados pude constatar 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, no entanto algumas facetas
cruzam-se entre elas:
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 em que desejamos que o idoso faça algum tipo de movimento. A
psicomotricidade considera o movimento como uma ação relativa a um sujeito, isto é,
uma ação que só se pode compreender nas estruturas neuro psicológicas que o integram,
elaboram, regulam, controlam e executam. A psicomotricidade visa essencialmente:


Mobilizar e reorganizar as funções mentais



Aperfeiçoar a conduta consciente e o ato mental
13



Elevar as sensações e perceções a níveis de consciencialização, simbolização e
conceptualização da ação aos símbolos, passando pela verbalização



Maximizar o potencial motor, afetivo-relacional e cognitivo



Fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade

Nesta faceta da animação proporcionamos ao idoso momentos de descontração e
relaxamento após a realização de pequenos exercícios orientados pela Fisioterapeuta.

Animação cognitiva
Representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais
ativa 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. A animação cognitiva desenvolve pequenos exercícios mentais de modo a
exercitar a memória, a concentração, a comunicação, entre outros mais, sempre
orientados pelo Psicólogo.

Animação através da expressão plástica
Neste tipo de animação pretende-se que o idoso trabalhe a sua faceta artística
através da moldagem, bordados, pintura, desenhos, colagem, recortes, etc., que tenha
contato com vários materiais e várias técnicas. Que se possa exprimir através da arte,
proporcionando momentos de descontração e diversão. A animação plástica é
simultaneamente motora e cognitiva, pois trabalhamos a destreza fina e a agilidade
mental.

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.
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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
interação entre a pessoa e o grupo e a dinâmica de grupo. Nesta faceta desenvolvemos
as dinâmicas de grupo que trabalham várias componentes, tais como a integração no
grupo, o memorizar nomes e rostos, 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 objetivo
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 passeios convívio, os
intercâmbios, os jogos, as idas aos museus, os teatros, as festas, ver televisão, etc.

Animação comunitária
A animação comunitária é aquela em que o idoso participa ativamente no seio da
comunidade como elemento valido, ativo e útil. Esta animação destina-se
essencialmente a idosos autónomos que ainda querem e podem ter uma voz ativa na
comunidade onde vivem.

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.
Recursos humanos:
Animadora sociocultural e auxiliares
Recursos materiais:
O material necessário é proveniente da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior.
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Local:
A animação sociocultural funciona em três locais distintos:
1. Lar Santa Beatriz.
2. Centro de Dia “Betânia”, localizado na Avenida da Liberdade em Campo Maior,
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior.
3. Centro Comunitário Nossa Senhora da Graça de Ouguela, localizado na mesma
freguesia.
As atividades são efetuadas na sala de estar comum dos utentes destas Instituições.
Objetivos específicos das atividades


Aumentar a autoestima das pessoas idosas e difundir uma imagem positiva das
mesmas;



Reforçar as identidades culturais e convívio intergeracional;



Aumentar os períodos de distração;



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 são desenvolvidas nas diferentes respostas socias diversas atividades,
consoante o mês e a época em que estamos. Desenvolvemos atividades de maior
importância, tais como algumas comemorações e visitas, mas durante a semana
desenvolvemos atividades para distintos gostos…
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 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 (incluímos neste atelier a confeção de bolos mas também “o
arranjar” os alhos, feijão verde, ervilhas…;
 Encontros intergeracionais;
 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;
 Tardes de cinema;

Atividades de maior importância a desenvolver mensalmente nas diferentes
respostas sociais
Janeiro
* Comemoração do
Dia de Reis (6 de
Janeiro);

Fevereiro
* Comemoração do
Carnaval;
* Visita à “Feria de
los Mayores”;

Março

Abril

* Comemoração do
Dia Internacional
da Mulher (8 de
Março);
* Comemoração do
Dia do Pai (19 de
Março);
* Comemoração do
Dia Mundial da
Poesia (21 de
Março);

*Comemoração
da
Páscoa;
*Comemoração do Dia
Mundial da Saúde (7
de Abril);
*Comemoração do Dia
Mundial
dos
Monumentos e Sítios
(18 de Abril)
*Comemoração do Dia
Nacional da Liberdade
(25 de Abril);
*Comemoração do Dia
Mundial da Dança (29
de Abril);
*Passeio convívio à Nª
Sra. da Enxara;
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Maio

Junho

Julho

* Comemoração do
Dia da Mãe (1º
Domingo de Maio);
* Comemoração do
Dia Internacional
das Famílias (15 de
Maio);
* Comemoração do
Dia Internacional
dos Museus (18 de
Maio);
* Passeio ao
Santuário do
Chandavila;

* Comemoração dos
Santos Populares;
* Arraial de S. Pedro
(28 de Junho);

* Comemoração do
Dia Nacional dos
Avós (26 de Julho);

Outubro

Novembro

Setembro
* Passeio à Feira de
S. Mateus (Elvas);

Agosto

Dezembro

* Comemoração do
* Comemoração do * Comemoração do
Dia Internacional das S. Martinho (11 de Natal;
Pessoas Idosas (1 de Novembro);
Outubro);
* Comemoração do
Dia Nacional dos
Castelos (7 de
Outubro);
 Todas as atividades programadas, podem ser alteradas ou substituídas por outras, ou
até mesmo não serem concretizadas.

HORÁRIO/LOCAIS DE INTERVENÇÃO PARA O ANO DE 2014
DA ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

2ª Feira

Organização
das
10hAtividades

12h

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Atividades
de
Animação
no Lar
Santa
Beatriz

Atividades
de Animação
no Lar
Santa
Beatriz

Atividades
de
Animação
no Lar
Santa
Beatriz

Avaliação
das
atividades

Sábado

Domingo

Almoço
Atividades
de Animação
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14h
–
16h

Atividades
de
Animação
no Lar
Santa
Beatriz

Atividades no Centro Atividades Atividades
Comunitário
de
de
de
Animação de Ouguela Animação Animação
no Centro (de 15 em 15
no Lar
no Centro
dias)
de Dia
Santa
de Dia
Betânia
Beatriz
Betânia

LAR SANTA BEATRIZ
PLANO SEMANAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 2014

10h12h

2ª Feira

3ª Feira

Preparação
das
Atividades

Atelier de
Expressão
Plástica

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sábado Domingo

Atividades de
Atividades de
Avaliação
desenvolvimento desenvolvimento
das
motor e
cognitivo
atividades
dinâmicas de
grupo
Fisioterapia Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Eucaristia

Almoço

14h30
– 16h

Apoio
Apoio
Psicológico Psicológico

Apoio
Psicológico

Apoio
Psicológico

Atelier de
Expressão
Plástica

Passeios ao
exterior

Atelier de
Culinária

Apoio
Psicológico
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CENTRO DE DIA BETÂNIA
PLANO SEMANAL DE ACTIVIDADES

2ª Feira

3ª Feira

4ª
Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sábado

Domingo

10h –
12h30

Almoço
14h – Fisioterapia Animação
cultural
16h30

Fisioterapia Animação
cultural

PSICOLOGIA
“Para o Homem que envelhece é um dever e uma necessidade
dedicar atenção séria ao seu próprio Si – mesmo. Depois de ter
esbanjado luz e calor sobre o mundo, o Sol recolhe os seus raios para
iluminar-se a si mesmo”. C.G.Jung

Todo o organismo multicelular possui um tempo limitado de vida e sofre mudanças
fisiológicas com o passar do tempo. A vida de um organismo multicelular costuma ser
dividida em três fases: a fase de crescimento e desenvolvimento, a fase reprodutiva e a
senescência, ou envelhecimento. Durante a primeira fase, ocorre o desenvolvimento e
crescimento dos órgãos especializados, o organismo vai crescendo e adquirindo
capacidades funcionais que o tornam apto a reproduzir-se. A fase seguinte é
caracterizada pela capacidade de reprodução do individuo, que garante a sobrevivência,
perpetuação e evolução da própria espécie. A terceira fase, a senescência, é
caracterizada pelo declínio da capacidade funcional do organismo.
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Fala-se corretamente do envelhecimento como tratando-se de um estado
tendencialmente classificado de “terceira idade” ou ainda “quarta idade”. No entanto, o
envelhecimento não é um estado, mas sim um processo de degradação progressiva e
diferencial. Este afeta todos os seres vivos e o seu termo natural é a morte do organismo
em si.
A senescência é o processo natural do envelhecimento, o qual compromete
progressivamente aspetos físicos e cognitivos. No geral, o processo de envelhecimento
depende de três classes de fatores principais: biológicos, psíquicos e sociais. São estes
fatores que podem preconizar a velhice, acelerando ou retardando o aparecimento e
surgimento de doenças e de sintomas característicos de uma idade madura.
De todos os fatores envolventes no envelhecimento, vamos de uma forma particular
centrar-nos nos efeitos do envelhecimento no desempenho cognitivo. Os estudos
recentes relativos ao desempenho intelectual demonstraram que as aptidões cognitivas
atingem o seu pico pelos 30 anos de idade, continuando estáveis até à década dos 50 –
60 anos e, a partir daí começam a diminuir. O declínio acentua-se a partir dos 70 anos,
sendo que o declínio das funções intelectuais não é uniforme para todas as idades.
Segundo Spar e La Rue, a capacidade de comunicar eficazmente através da
linguagem mantém-se estável toda a vida adulta. No entanto as pessoas idosas têm
maior dificuldade em compreender mensagens longas ou complexas e em recuperar e
reproduzir rapidamente nomes ou termos específicos. O discurso tende também a
tornar-se repetitivo.
Os idosos evidenciam uma maior dificuldade nas tarefas de raciocínio que envolvem
uma análise lógica e organizada de material abstrato ou não familiar. No desempenho de
tarefas que implicam planear, executar e avaliar sequências complexas de
comportamento, os idosos costumam revelar-se mais lentos do que os jovens. Os idosos
são ainda mais lentos nos aspetos percetivos, mnésicos e cognitivos bem como nas
funções motoras.
No que diz respeito às aptidões visuais, em relação ao espaço, os idosos mantêm a
capacidade de reconhecerem os lugares e as caras que lhe são familiares, bem como de
reproduzirem e identificarem formas geométricas vulgares. No entanto, revelam um
declínio na capacidade de reconhecerem e reproduzirem configurações complexas ou
que não lhes sejam familiares.
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Quanto à atenção, as pessoas idosas mantêm a mesma capacidade dos jovens em
dirigirem e manterem a atenção sobre um determinado tópico ou acontecimento. No
entanto, apresentam dificuldades de filtragem de informação ocasional, e em repartirem
a atenção por múltiplas tarefas, bem como desviarem a atenção de um aspeto para outro.
Em relação à inteligência, a mesma tende a manter-se estável durante a maior parte
da vida adulta, sendo que a estabilidade atinge a aptidão para definir e usar palavras,
para aceder a conhecimentos de cultura geral e para o envolvimento em raciocínios
práticos e sociais. O vocabulário, a capacidade de acesso à informação e a compreensão
não são muito prejudicados com a passagem dos anos.
Neste sentido, o papel do psicólogo é relevante, já que a velhice traz consigo um
maior risco da vulnerabilidade e 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 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 aspetos diferenciados das suas
personalidades. Assim sendo é importante, em primeiro lugar criar um clima de
confiança e segurança emocional com os idosos, 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.
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
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os factos, maior interesse pela pessoa que pelo problema, respeito e consideração pela
pessoa e facilitação na comunicação.

PLANIFICAÇÃO DO APOIO PSICOSSOCIAL
População - alvo:
Utentes institucionalizados no Lar de Santa Beatriz e respetivas famílias.
Funcionários do Lar Santa Beatriz.
Recursos Humanos:
Os serviços de Psicologia, contam atualmente com o apoio prestado por um
Psicólogo a tempo inteiro e uma Psicóloga a tempo parcial.
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.
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

respetiva 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.

23

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


Avaliação e intervenção psicológica – despiste psicopatológico, apoio
psicológico, atividades de promoção da autoestima.



Acompanhamento social – ações de promoção e apoio ao acesso a
direitos, bens e serviços.



Apoio informativo e formativo – Ações 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 da residência Santa Beatriz.



Atividades de Voluntariado – Organizar e dinamizar atividades com
voluntários 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 cuidados.



Acompanhamento e dinamização da Comissão de Utentes composta por
idosos residentes no Lar Santa Beatriz.



Procurar estabelecer pontes de interação e comunicação com instituições
que se dediquem ao desenvolvimento e acompanhamento de doentes com
patologias específicas, tais como a Demência e Alzheimer.

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.

Tendo em conta o trabalho iniciado em Janeiro de 2013 no Centro de Dia por uma
Psicóloga a tempo parcial, desenvolvendo atividades de apoio psicossocial três dias por
semana, contamos em 2014 continuar a oferecer estes serviços da área da psicologia aos
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utentes de Centro de Dia. Deste modo, daremos continuidade à disponibilização de
apoio e acompanhamento psicológico a todos os utentes que o solicitem ou que sejam
referenciados para o mesmo, proporcionando o trabalho terapêutico de diversas
situações, entre elas o apoio no luto, problemas familiares e/ou relacionais, condições
médicas/psiquiátricas diagnosticadas, integração/adaptação à valência ou saída da
mesma.
Para além disso, pretende-se apoiar de forma mais regular os cuidadores dos utentes,
oferecendo apoio técnico para lidar com os seus familiares de forma mais esclarecida e
positiva.
Continuaremos a desenvolver um conjunto de atividades de Estimulação Cognitiva,
até agora realizadas individualmente e que têm permitindo aos utentes um trabalho
regular das suas capacidades mnésicas, de orientação espaciotemporal ou linguagem,
entre outras. Seria benéfico que as mesmas pudessem ser realizadas em grupo, de forma
gradual, de forma a criar um novo espaço de interação social entre os utentes.
Frisando que o número de doentes com demências diagnosticadas ou com queixas de
memória tem aumentado significativamente, pelo que se tornou prioritário o trabalho
com estes casos, pretende-se alargar as atividades a todos os utentes, tendo em conta os
benefícios da Estimulação Cognitiva nesta fase do ciclo da vida.
Mais ainda, pretende-se no decorrer de 2014 desenvolver alguns momentos
formativos com as colaboradoras da valência, dinamizados pela Psicóloga, e que têm
por objetivo melhorar os seus conhecimentos, promover o debate e troca de
conhecimentos e saberes entre as mesmas e o aperfeiçoamento do seu desempenho
profissional. Assim, propomos que sejam abordados os temas do relacionamento e/ou
comunicação em equipa e a gestão de conflitos.

FISIOTERAPIA
A fisioterapia tem sido muito importante na reabilitação individual de cada idoso,
tem permitido a cada idoso melhorar as suas queixas e evitar a perda de mobilidade.
Na instituição existem diversos graus de dependência, alguns idosos apresentam
uma dependência total nas suas AVD’s (Atividades da Vida Diária) em que a
abordagem terapêutica nesses idosos será apenas uma prevenção de zonas de pressão e
aplicar uma abordagem mais afetiva que física. É importante referir que a maioria dos
idosos tem mantido a sua mobilidade e o interesse em melhorar a sua condição física,
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para tal frequentam diariamente a sala da fisioterapia. Atualmente a maioria dos idosos
têm a consciência que a atividade física ajuda-os a mantê-los sãos, a retardar e diminuir
as mudanças fisiológicas que ocorrem devido ao envelhecimento e também ajuda na
prevenção de doenças.
Em 2013, um dos objetivos principais como fisioterapeuta foi estimular o maior
número de idosos para participarem na fisioterapia permitindo que cada um usufruísse
dos equipamentos existentes na sala da fisioterapia e dos tratamentos individualizados
para que cada um alcançasse mais qualidade de vida. Mas há sempre fatores que
dificultam de uma certa forma a assiduidade de 100% dos idosos da instituição, como o
grau de demência do idoso, das hospitalizações de diversos idosos e da vontade do
idoso em manter a sua atividade física.
Convém referir que os idosos não fazem parte de uma categoria homogénea, pois
cada idoso tem uma história de vida, uma personalidade e é condicionado por um
conjunto de fatores que tornam a sua existência única, embora partilha experiências
sociais uns com os outros.
Para além da reabilitação existiu uma outra abordagem da fisioterapeuta na
instituição que é a prevenção de quedas, em que permitiu continuar a sensibilizar os
prestadores de cuidados a terem atenção às suas posturas e da dos idosos evitando
quedas dos mesmos, reduzindo por sua vez os fatores de risco das quedas. No ano 2013,
a fisioterapia teve um balanço muito positivo onde foi alcançado todos os objetivos
pretendidos.
É de salientar que surgiu apenas um fator menos positivo, a diminuição muito
marcada da participação dos idosos na reabilitação individual, devido às baixas
temperaturas que se fizeram sentir no início do ano. O que levou à impossibilidade dos
utentes usufruírem dos materiais existentes da sala de fisioterapia e de tratamentos
específicos que exigiam um espaço mais acolhedor e ao mesmo tempo com mais
privacidade para que cada idoso fosse tratado individualmente e com os meios físicos
adequados.
O programa da fisioterapia para 2014, terá como objetivo principal permitir o
máximo de independência possível de cada idoso nas suas AVD’s, estimulando-os a
nível motor e cognitivo. Estas duas vertentes são importantes para uma recuperação das
dificuldades que o envelhecimento acarreta.
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O programa de reabilitação permite evitar ao máximo o sedentarismo, sendo um dos
fatores negativos da falta de mobilidade e autonomia. Vai afetar todo o organismo tanto
a nível locomotor como também a nível cardiorrespiratório. Relativamente ao aparelho
locomotor causa mudanças degenerativas, perda de massa muscular e perda da força
muscular (atrofia) e uma maior tendência para a osteoporose. As pessoas inativas
também estão mais predispostas em sofrer dores a nível da coluna vertebral.
A nível cardiorrespiratório, a inatividade diminui a frequência cardíaca e o volume
do sangue que é enviado aos músculos e por sua vez diminui a capacidade de esforço e
da resistência.
Para além da parte da reabilitação física é necessário existir uma abordagem a nível
da prevenção. O fisioterapeuta deve reforçar aos cuidadores que existem fatores de risco
que levam a quedas e esses fatores devem ser reduzidos/abolidos levando a uma
diminuição de quedas e dos problemas graves que podem ocorrer pós-queda.

POPULAÇÃO ALVO
A população alvo são pessoas idosas institucionalizadas no Lar Santa Beatriz e no
Centro de Betânia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, cerca
de 90 utentes.

RECURSOS HUMANOS
Na fisioterapia, conta com a presença de uma fisioterapeuta (Técnica de Diagnóstico
e Terapêutica).
RECURSOS MATERIAIS
A fisioterapia funcionará na instituição em duas valências distintas:
- Lar Santa Beatriz;
- Centro de dia Betânia.

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS
- Aumentar o tempo médio de vida do idoso, sem limitações nas suas AVD´s.
- Ensinar/aconselhar os prestadores de cuidados que se encontram na instituição
como assumirem posturas corretas em algumas atividades que desempenham na
instituição, como pegar em pesos, como devem segurar o idoso, como devem
levantar/deitar um idoso com perda de mobilidade, entre outras.
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- Sensibilizar prestadores de cuidados sobre a importância de uma correta postura
tanto do prestador de cuidados como do idoso, quando os prestadores de cuidados
realizam uma transferência cadeirão/cadeira de rodas e vice-versa, como também da
cama/cadeira de rodas e vice-versa. Este processo evitará graves problemas de saúde ao
prestador e evita por sua vez quedas igualmente graves dos idosos.
- Evitar a utilização de cadeiras de rodas a idosos que têm potencialidade de manter
a sua locomoção.
- Reforçar a importância da redução dos fatores de risco de quedas dos idosos.
- Estimular idoso a nível motor e cognitivo.
- Incentivar o máximo números de idosos em participar na Fisioterapia.

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E METODOLOGIAS UTILIZADAS
- Avaliação rigorosa do idoso, com escalas de avaliação reconhecidas em Portugal e
com outros métodos avaliativos igualmente importantes;
- Execução de um plano de cuidados de reabilitação e redução de danos de acordo
com o problema que cada idoso apresenta e necessita;
- Execução de um registo diário de tratamentos para cada idoso de forma a registar a
utilização dos equipamentos de fisioterapia existentes e dos tratamentos igualmente
efetuados;
- Elaboração de relatórios mensais sobre as quedas ocorridas no Lar Santa Beatriz,
de forma a sensibilizar cada cuidador da importância da prevenção e de uma maior
supervisão aos idosos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER


Reabilitar cada idoso individualmente e/ou em grupo, conforme o seu grau de
demência e das suas limitações funcionais.



Estabelecer planos de atividade física regular.



Avaliar quantitativamente e qualitativamente o grau de sucesso das atividades
físicas realizadas.



Estimular a parte motora e cognitiva de cada idoso de forma criativa e
diversificada.
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Na execução da reabilitação de cada idoso, vai fazer parte exercícios através da
utilização de equipamentos específicos destinados a desenvolver mais mobilidade, mais
flexibilidade, um aumento da força muscular, da resistência à fadiga, assumir um
equilíbrio estático e dinâmico o mais correto possível, entre outros. Também será
utilizado meios físicos como o Infravermelho que irá conjuntamente com massagem
terapêutica diminuir ou abolir as queixas álgicas (dores) que o idoso refira.
Outra terapia também aplicada será a cinesioterapia, sendo uma terapia onde são
usados os conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecânica para proporcionar ao
paciente uma melhor recuperação, usando técnicas manuais ativas e/ou passivas para
facilitar ou resistir ao movimento específico desejado.
Por fim, é importante referir que para alcançar o bem-estar do idoso, permitir uma
boa integração na instituição e conseguir um maior grau de independência nas AVD´s, é
imprescindível que a fisioterapia faça parte de um grupo multidisciplinar (assistente
social, animadora sociocultural, psicólogos, enfermeiros, ajudantes de lar, auxiliares).
Este grupo de profissionais devem de olhar para cada idoso como um ser
biopsicossocial, isto é, cuidar do idoso olhando-o como um todo, a nível físico,
psicológico e social, possibilitando ao idoso institucionalizado, uma melhor qualidade
de vida.
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HORÁRIO DE INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA PARA O ANO 2014

8h30-11h

11h-13h
13h-14h
14h16h30

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

- Organização das
atividades
- Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
- Reabilitação
individual
(Lar de Santa Beatriz
– Ginásio)
Reabilitação
individual

-Organização das
atividades
- Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
- Reabilitação
individual
(Lar de Santa Beatriz
– Ginásio)
Reabilitação em grupo
(Salão)

Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
Reabilitação
individual
(Centro
de
dia
Betânia)

Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
Reabilitação
individual
(Lar
de
Santa
Beatriz – Salão)

-Organização das
atividades
- Avaliação/
reavaliação/ plano
de tratamentos
- Reabilitação
individual
(Lar de Santa
Beatriz – Ginásio)
Reabilitação
individual
Almoço
Avaliação/
reavaliação/ plano
de tratamentos
Reabilitação
individual
(Lar de Santa
Beatriz – Salão)

Quinta-feira

Sexta-feira

-Organização das
atividades
- Avaliação/
reavaliação/ plano
de tratamentos
- Reabilitação
individual
(Lar de Santa
Beatriz – Ginásio)
Reabilitação em
grupo (Salão)

-Organização das
actividades
- Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
- Reabilitação
individual
(Lar de Santa Beatriz
– Ginásio)
Reabilitação
individual

Avaliação/
reavaliação/ plano
de tratamentos
Reabilitação
individual
(Centro de dia
Betânia)

Avaliação/
reavaliação/ plano de
tratamentos
Reabilitação
individual
(Lar de Santa Beatriz
– Salão)

ENFERMAGEM
O presente plano de atividades para o ano de 2014, surge como uma necessidade de
conhecimento das diversas atividades, a desenvolver pelo gabinete de enfermagem ao
longo do próximo ano. Inicialmente será realizada uma breve caracterização da
Enfermagem na Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior e posteriormente uma
discriminação das atividades a serem desenvolvidas, pelos membros do gabinete
enfermagem, durante o seu respetivo horário laboral bem como uma caracterização
diária dos seus serviços.

POPULAÇÃO ALVO
Utentes Institucionalizados no Lar Santa Beatriz em Campo Maior.
RECURSOS HUMANOS
Enfermeiras, Auxiliares de Ação Médica, e Ajudantes de Lar.
RECURSOS MATERIAIS
O Material necessário à realização de cuidados de enfermagem é providenciado
quase na totalidade pela Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, sendo que os
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utentes ou familiares apenas comparticipam os medicamentos dos utentes e material de
enfermagem específico e individualizado. Por vezes existe material que é
disponibilizado pelo Centro de Saúde local.

LOCAL
Lar Santa Beatriz – Os cuidados são prestados no gabinete de enfermagem e podem
ser prestados no quarto do idoso, quando estes são programados, ou então podem
acontecer noutro local quando há uma mudança súbita do seu estado de saúde.

ATIVIDADES GENÉRICAS A DESENVOLVER DURANTE O ANO DE
2014


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 oxigénio terapia;



Realização de Aerossol terapia;



Colocação de sonda rectal, vesical e Naso gástrica;



Otimização de sonda rectal, vesical e Naso gástrica;



Realização de proteções músculo-esqueléticas;



Realização de posicionamentos e mobilizações;



Gestão das dietas dos idosos;



Ensinos sobre mobilizações, posicionamentos e cuidados básicos aos
idosos.
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Jardim de Infância
“O Despertar”
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APRESENTAÇÃO
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
tri-Anual “à Descoberta do Mundo…” 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.

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.
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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;

RECURSOS
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.
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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
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Temas e Dias a Comemorar

Meses
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Temas

Dias a Comemorar

- Eu, os meus amigos e a escola

- Início do ano lectivo (02

- Jornal “O Despertar”
- Horta do tio Manel

de Setembro)
- Início do Outono (23 de
Setembro)

- O Outono
Atividade 1 (as crianças terão que
explorar vários frutos de Outonocaracterísticas)
- Saborear Portugal
Atividade 2 (mostra gastronómica de
pratos típicos do nosso pais e convite à
comunidade escolar do concelho
- A flora da minha região (visita a um
olival e colheita de azeitona- explorar a
oliveira)
- Jornal “O Despertar”
- Horta do Tio Manel
- Nós e comunidade (noite de serenatas)
- A fauna da minha região
Atividade1 (visita do GEDA ao jardim,
os animais da nossa região, cada sala vai
trabalhar um animal em vias de extinção)
Atividade 2 (Magusto)
- Jornal “O Despertar”
- Horta do tio Manel
- Nós e a Comunidade

- 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)

- O Natal
Atividades (feira de natal, exposição “A
minha estrela de natal, festa de natal)
- Jornal “O Despertar”
- Nós e a comunidade
- Horta do tio Manel

- Natal (25 de Dezembro)
- Festa de Natal (20 de
Dezembro)
- Começa o Inverno (21 de
Dezembro)

- O Inverno
- Jornal “O Despertar”
- A fauna da minha região (Animais que
hibernam-características)
- Horta do Tio Manel
Atividade 1 (Vamos cantar as janeiras)
- Os sentimentos (dia de S. Valentim –
pedir envelope com selo)

- Ano Novo (1 de Janeiro)
- Dia de reis (6 de Janeiro)

- Dia de todos os santos (1
de Novembro)
- Dia de São Martinho (11
de Novembro)
- Dia mundial do nãofumador (17 de Novembro)
- Dia mundial da ciência (24
Novembro)
- Dia internacional dos
direitos da criança (20 de
Novembro)

- Dia dos namorados (14 de
Fevereiro)
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Março

Abril

Maio

Atividade 1 (registo gráfico e escrito
sobre o amor. Ir ao correio e enviar para
residência de cada criança)
- Jornal “O Despertar”
- Horta do tio Manel
- A Primavera
- A flora da minha região
Atividade 1 (visita á quinta S. Pedro –
explorar as árvores que lá se encontram)
Atividade 2 (pais e crianças têm que
realizar um trabalho sobre uma árvore da
nossa região)
Atividade 3 (Dia do pai)
- A água (visita a uma ribeira e visita ao
museu da água)
- Jornal “O Despertar”
- O Carnaval (Desfile de Carnaval)
- Horta do Tio Manel
- Jornal “O Despertar”
- A Páscoa (confeção de folares e visita à
padaria kidoce)
- Horta do tio Manel
- Como nascem as plantas (criar um
cantinho da natureza na sala)

- Carnaval (04 de 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)

- Dia internacional do livro
infantil (2 de Abril)
- Dia mundial da saúde (7 de
Abril)
- Páscoa (18 de Abril)
- Dia mundial da dança (29
de Abril)
- A minha família (caminhada da família) - Dia da Mãe (5de Maio)
- Jornal “O Despertar”
- Dia internacional da
- Horta do tio Manel
família (15 de Maio)
- As profissões (Entrevista “repórter por
- Dia internacional dos
um dia”, agricultores, Eng. do ambiente, museus, visita a um museu
etc)
(18 de Maio)

PROJETOS
PROJETO “NÓS E A COMUNIDADE”

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

Objetivos
- Zelar pelo bem estar da
comunidade;

Atividades
Ao longo deste projeto pretende-se
desenvolver atividades relacionadas
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- Dar a conhecer o trabalho
desenvolvido no Jardim de
Infância;
- Interagir com a comunidade;

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)

PROJETO “Horta do Tio Manel…”

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

Objetivos
- Despertar o gosto pela
natureza;
- Observar e registar o
desenvolvimento das várias
plantas;
- Compreender o ciclo dos
alimentos, da plantação à
confecção;
- Desenvolver os sentidos
- Desenvolver o raciocínio
lógico-matemático;

Atividades
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.

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

Pretendemos que mensalmente seja

comunidade em geral, as

elaborado um registo das atividades
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atividades realizadas no Jardim

desenvolvidas em cada sala, onde

de Infância;

as crianças participam ativamente

- Angariar fundos para o Jardim

discutindo os temas em questão. A

de Infância.

partir do qual será editado o jornal e

- Incentivar à leitura e escrita

sua posterior venda.

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 adoptar 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 INTELETUAL
OBJETIVOS
- Respeitar a individualidade de cada criança;
- Estabelecer uma boa relação com a criança;
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- 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;
40

- 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.
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Meses

Temas
- Eu, os meus
amigos e a escola
- Jornal o despertar
- A Horta
- A minha sala

- Fomentar a integração da
criança em grupos sociais
diversos, tendo em vista o
desenvolvimento da
sociabilidade.
- Fomentar o desenvolvimento
social da criança, e desenvolver
o sentido da responsabilidade.

- Outono
- Jornal o despertar
- Projeto Nós e a
comunidade
- A horta

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

Setembro

Outubro

Novembro

Sala - O mundo que nos rodeia
Competências
Áreas

- O Mundo que nos - Aplicar novos conhecimentos,
rodeia
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

Atividades

- O que se faz no Jardim de
Infância. A Sala de
atividades, estabelecer
regras a ter em conta na sala
e no Jardim de Infância.
- Elaboração do Jornal
- Transmitir valores tais
como a amizade, o respeito
e a justiça.
- Criar afetos e despertar
sentimentos
Área da formação - Realização de trabalho
pessoal e social,
alusivo ao Outono
área da expressão - Identificar, experimentar
e comunicação e
as diferenças partes do
área do
fruto.
conhecimento do - Jornal O Despertar
mundo.
- A Horta
- Canções, poesias e jogos
faz de conta
- Área da
- Histórias
formação pessoal - Visionamento de imagens
e social, área da
alusivas ao mundo que nos
expressão e
rodeia
comunicação e
- Pintura com as mãos
área do
- Pintura com os pés
conhecimento do - Audição de alguns sons da
mundo.
natureza

Recursos
- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade.

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade.

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade.
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- O Natal
- Jornal o despertar
- A Horta
- O Mundo que nos
rodeia

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

-O Inverno
- Nós e a
comunidade
- Jornal o despertar
- A Horta
- Os animais

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

- Os sentimentos
- Jornal o despertar
- A Horta
- O Mundo que nos
rodeia

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

- Exposição: “ A minha
estrela de Natal”
- Festa de Natal
- Feira de Natal
- Elaboração da notícia para
o jornal O Despertar
- Decoração da sala com
trabalhos alusivos ao Natal
- Exposição dos trabalhos
alusivos ao tema A minha
estrela de Natal
- Vamos cantar as Janeiras
- Elaboração de trabalho
sobre o vestuário usado no
inverno
- Histórias alusivas ao
Inverno
- Elaboração de um boneco
de neve com material
reciclado
- Elaboração de coroas para
o dia de Reis Magos
- Elaboração do Jornal o
Despertar
- Visita á nossa Horta
- Dramatização feita pela
educadora da sala de forma
a mostrar de uma forma
lúdica os diferentes tipos de
sentimento

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
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respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Primavera
- Aplicar novos conhecimentos,
- O Carnaval
- Promover o sentido da
- Jornal o Despertar responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

- A Páscoa
- O Mundo que nos
rodeia
- Jornal o Despertar
- As plantas

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- A Família

- Aplicar novos conhecimentos,

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.
- Área da

Março

Abril

Maio

área do
conhecimento do
mundo.

- Histórias
- Músicas
- Brincadeiras Livres
- Pintura com lápis de cor
- Elaboração do Jornal
- Plantar sementes na horta
- Elaboração de máscaras
- Brincadeiras de Carnaval
- Participação na semana da
Patarrona
- Comemoração do dia da
árvore
- Realização de um trabalho
pelas crianças e pelos pais
alusivo ao tema Árvores da
minha Região.
- Dia do Pai com a
realização de um Karaoke
- Elaboração do Jornal o
Despertar
- rasgagem de papel
- Elaboração do Jornal
- Confeção de folares
- Criar o cantinho da
natureza
- Mostrar através de
imagens diferentes tipos de
plantas

na comunidade

- Dia da mãe “Repórter por

- Recursos

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade
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- Jornal o espertar
- A Horta

- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

- O Mundo que nos
rodeia
- A Horta
- Jornal o despertar
- O ambiente

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.

- Jornal o despertar
- O Verão
- As férias

- Aplicar novos conhecimentos,
- Promover o sentido da
responsabilidade
- Favorecer a socialização
- Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração, ajuda e
cooperação.

- Área da
formação pessoal
e social, área da
expressão e
comunicação e
área do
conhecimento do
mundo.
Atividades livres

Junho

Julho

Agosto

um dia”
- Caminhada da família
- Reconhecer os diferentes
membros da família
- Brincar ao faz de conta
- Elaboração de trabalho de
colagem alusivo ao tema As
plantas
- Elaboração do Jornal o
Despertar
- Comemoração do Dia da
Criança
- Distribuição de panfleto
realizado pelos pais alusivo
ao meio ambiente com
atribuição de prémio
- Histórias, imagens para as
crianças identificar as
diferentes partes do nosso
corpo
- Canções
- Atividades livres
- Iniciar as refeições no
salão polivalente
- Pinturas alusivas ao mar
- Desenhos e histórias

Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade

- Recursos
Humanos, recursos
materiais, recursos
tecnológicos e
recursos existentes
na comunidade
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Meses

Temas

Setembro

-Integração/Adaptação
- O outono

Sala do Vasquinho
Objetivos

Promover a integração / (re) adaptação das
crianças à creche;

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

Desenvolver a capacidade de orientação;

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

Aquisição de hábitos (cooperação,
arrumação, organização, autonomia e
responsabilidade);

Elaborar, cumprir e relembrar as regras e
comportamentos dentro da sala e na instituição;

Desenvolver hábitos de colaboração e
articulação entre creche, família e comunidade;

Criar laços afetivos entre crianças /
crianças, crianças / adultos, de modo a que possam
estabelecer regras para que o grupo funcione de
modo organizado.

Fomentar uma boa relação com a família
atendendo às suas necessidades e dúvidas;
- Sensibilizar as crianças para as caraterísticas da
estação do ano: o Outono;
- Descobrir e interagir com o meio ambiente;
- Identificar elementos alusivos ao outono;
- Ler e interpretar imagens;
- Aprender músicas e pequenos poemas
relacionados com o tema;

Atividades
- Propor atividades de modo a promover a
socialização;
- Fomentar a amizade e as relações
positivas;
- Criar um ambiente alegre e calmo;
- Valorizar os progressos;
- Reforçar os comportamentos
adequados;
- Manipular e experimentar gradualmente
os materiais existentes na sala;
- Dar liberdade de escolha observando as
suas atitudes e comportamentos de
modo a que a orientação do adulto seja
adequada;
- Conhecimento e encadeamento das
rotinas desde a chegada à creche até à
saída;
- Sensibilização e acompanhamento na
fase da arrumação, limpeza e
conservação do material dos espaços
físicos;
- Brincadeiras ao ar livre;
- Canções simples com mímica,
histórias…
- Progredir na independência das
refeições;
- Incentivar as crianças a vestirem e
despirem-se sozinhas e a participar na
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-Proporcionar o contato com diferentes
formas de manifestação artística;
- Proporcionar a experimentação de variados
materiais;
- Desenvolver a coordenação e o controlo da
motricidade global;
- Desenvolver a criatividade.

Outubro

- O outono
-A
alimentação
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar

Novembro - O magusto (São
Martinho)
- O nosso corpo
- Miniprojecto Jornal
“O Despertar”

- Reconhecer as cores do outono;
- Identificar os frutos do outono;
- Sensibilizar as crianças para a importância dos
diversos alimentos e para os bons hábitos
alimentares;
- Aperfeiçoar os sentidos;
- Despertar o gosto pelo comunicar.
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Vivenciar as tradições ligadas ao dia 11 de
novembro: o magusto;
- Desenvolver o conhecimento do seu corpo e do
esquema corporal;
- Tomada de consciência das várias partes que
constituem o seu corpo.
- Ajudar a desenvolver as suas habilidades motoras;

higiene do seu corpo;
- Elaboração das regras da sala (conversa
em grande grupo e exposição de
imagens).
- Vivenciar o Outono;
- Atividades de expressão plástica com
elementos da natureza alusivos à época;
- Recolha de elementos da natureza,
- Visualizar e explorar frutos da época
utilizando os sentidos;
- Entoação de canções e histórias referentes à
estação do ano;
- Construção do painel de Outono;
- Aquisição de novo vocabulário.
- Visualizar e explorar frutos da época
utilizando os sentidos;
- Feira da alimentação: dar a provar à
comunidade receitas oriundas de várias regiões
de Portugal;
-Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Explorar e identificar as diferentes partes que
constituem o corpo, através de: canções,
lengalengas, imitação de gestos, jogos de
movimentos, subir e descer, empurrar objetos
com rodas; andar, parar, correr;
- Promover o jogo simbólico;
- Imitar o comportamento de animais que lhes
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Dezembro - O Natal
- Os amigos
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

Janeiro

- O Dia de Reis

- Controlar os movimentos;
- Dominar o equilíbrio corporal;
- Identificar as partes do corpo ao espelho, em
gravuras e em bonecos.
- Formar uma orquestra utilizando os sons feitos
com o corpo (bater as mãos, bater os pés, estalar
os dedos,…);
-Coreografia das canções aprendidas;
- Utilizar o sentido da audição para reconhecimento
de diferentes sons;
- Aprender a ouvir o ruído e o silêncio;
- Desenvolver e consolidar hábitos de higiene.
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Relacionar o Natal com figuras a ele alusivas
(personagens, estrela, árvore;
- Incentivar as crianças para os ensaios e a festa de
Natal;
- Mimar canções, poemas e pequenas histórias;
- Participar em diálogos e conversações em grupo;
- Explorar a sociabilização;
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.

- Reconhecer as festividades de inverno (Natal, Dia

são familiares (pato, cão, gato, vaca, ovelha,
etc.)
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.

- Festejar e confraternizar com as
crianças/famílias/equipa.
- Elaboração das decorações e prendas de Natal;
- Postal de Boas Festas;
- Convites para a festa de Natal;
- Envolver as crianças na magia do Natal;
- Explorar a figura do Pai Natal;
- Ensaios para a festa de Natal;
- Festa de Natal;
- O Natal entre amigos;
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Construção de uma coroa alusiva a festa;
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- O inverno
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

de Reis e Carnaval);

Fevereiro

- O Carnaval
- Os sentimentos
- Miniprojecto Jornal
“O Despertar”

- Reconhecer e valorizar tradições desta época;
- Exprimir as suas necessidades, emoções e
sentimentos de forma adequada;

Março

- A primavera
- Os animais
- O Dia do Pai
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

- Privilegiar o espaço interior e exterior;
- Desenvolver o respeito pela natureza;
- Reconhecer as alterações climatéricas;
- Identificar as modificações no vestuário;
- Assimilar as caraterísticas desta estação;
-Observação da germinação da nossa horta;
-As diferentes caraterísticas dos animais;

- Elaboração de um painel do inverno;
- Explorar noções de frio / quente, seco /
molhado, etc.
- Identificar o vestuário característico da época;
- Explorar as cores que mais de identificam com
o inverno (azul e cinzento);
- Imitações de sons (chuva, vento, trovões,…);
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Construções de máscaras;
- Elaboração de um painel sobre o Carnaval;
- Desfile de carnaval com as crianças;
-Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Elaboração de um placar alusivo à primavera;
- Observar e identificar as condições
climatéricas e das transformações da natureza:
passeios, recolha de materiais, semear, plantar e
cuidar da horta (plantar salsa, feijão e
rabanetes);
- Experimentar através dos sentidos, os frutos da
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-Fazer dramatização dos animais
- Sensibilizar as crianças sobre a importância de
comemorarmos o dia do pai;
- Estimular a afetividade entre as crianças e os
pais;
-Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.

Abril

- A Páscoa
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

- Conhecer tradições desta época festiva;
- Conhecer a gastronomia típica da Páscoa

Maio

- O Dia da Mãe
- A família

- Sensibilizar as crianças sobre a importância de
comemorarmos o dia da mãe;

época (cerejas, morangos…).
- Explorar as cores que vão surgindo na
natureza (verde, amarelo, azul…).
- Explorar sensorialmente a plasticidade dos
materiais da natureza (flores, folhas, relva…);
- Comemoração do dia da árvore;
- Explorar os animais domésticos e da quinta;
- Sensibilizar as crianças para a importância da
preservação da natureza e do meio ambiente;
- Elaboração da prenda e convite para os pais.
- Construção de um placar com mensagens para
os pais;
- Preparação de uma festa para o pai;
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Elaboração de uma prenda e postal;
- Jogo do coelhinho da Páscoa com as crianças;
- Culinária;
- Confraternização e o valor das tradições.
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Prenda e convite para a mãe;
- Construção de um placar com mensagens para
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- As profissões
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

- Estimular a afetividade entre as crianças e as
mães;
- Conhecer a si próprio como pertença aquela
família;
- Reconhecer a importância da família;
- Identificar alguns graus de parentesco;
- Enumerar e identificar os membros da família;
- Conhecer, identificar e valorizar diversas
profissões;

Junho

- O Dia Mundial da
Criança
- A água
- Miniprojecto
Jornal “O Despertar”

Julho

- O Verão
- A praia / o
mar
- Miniprojecto

- Valorizar a criança;
- Comemorar o Dia da Criança de uma forma
muito especial, indo ao encontro do gosto dos mais
novos;
- Proporcionar jogos e brincadeiras;
- Evidenciar direitos e deveres da criança;
- Incentivar a reflexão e conscientização da
importância da água como um bem essencial à
vida;
- Dar a conhecer o trabalho realizado na
creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.
- Reconhecer as alterações climatéricas e de
vestuário;
- Identificar as principais caraterísticas da estação;
- Dar a conhecer o trabalho realizado na

as mães;
- Comemorar o dia da mãe com as mães na sala
de atividades;
- Fotografias que ilustrem a constituição
da família;
- Elaboração de uma árvore genealógica
construída pelos pais.
- Identificar profissões;
- Desenvolver a leitura através da visualização
de figuras/imagens;
-Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.
- Prenda para as crianças;
- Comemoração do dia mundial da criança;
- Jogos de água no exterior;
-Desenho, pintura, rasgagem, colagem, músicas,
entre outras atividades.
- Elaboração da notícia para o jornal.

- Observação e identificação das condições
atmosféricas;
- Identificar o vestuário caraterístico da época;
- Brincadeiras na areia e na água;
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Jornal “O Despertar”

Agosto

creche aos pais e à comunidade;
- Angariar fundos para a instituição.

- A praia veio até à Sala do Vasquinho;
- Desenho, pintura, massa de cor, digitinta,
rasgagem, colagem, músicas, entre outras
atividades;
- Elaboração da notícia para o jornal.

Atividades livres
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Meses

Temas

Setembro

- “Eu, os meus
amigos e a escola”
- Jornal “O
Despertar”

Outubro

- Outono,
- Saborear Portugal,
- A flora da minha
região,
- História “O
Coelhinho Branco”,
- História “Os Três
Porquinhos”,
- Noite de serenatas,
- Jornal “O
Despertar”

Novembro - A fauna da minha

Sala Magica
Objectivos

Atividades

- Favorecer o processo de adaptação ou
- Jornal “O Despertar”,
continuidade da criança na instituição,
- Atividades livres,
- Desenvolver as capacidades de observação e de
- Recreio no exterior,
atenção,
- Dançar ao som de música,
- Explorar a sala e a instituição,
- Explorar a sala e os seus materiais,
- Criar laços de afeto com os adultos,
- Ouvir pequenas histórias,
- Aprender a partilhar,
- Conversar sobre as histórias,
- Estabelecer relações com os pares,
- Mimar canções.
- Angariar fundos para a instituição.
- Observar as alterações climatéricas próprias da
- Degustar os diferentes frutos da época,
estação,
- Mostra gastronómica de pratos típicos do
- Manusear objetos próprios da estação e exploránosso país e convite à comunidade escolar do
los,
nosso concelho,
- Explorar e identificar frutos de Outono,
- Elaboração da sobremesa: salada de fruta,
conhecendo a sua aparência e o seu sabor,
- Recolha de folhas secas no recreio,
- Observar as diferentes cores que compõem a flora - Decoração da sala para o outono,
nesta estação.
- Observação de imagens de alimentos
 - História “O Coelhinho Branco”,
 - Pintura de imagens relacionadas com a
história,
 - História “Os três porquinhos”,
 - Diálogos sobre os contos,
 -Registos gráficos dos contos,
 - Pintura de imagens da história dos “Três
porquinhos”
- Observar e reconhecer as características dos
- Venda de castanhas e casamentos,
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região,
animais da nossa região,
- S. Martinho,
- Identificar os seus sons, alimentos e hábitos
- Nós e a comunidade,
- História “O
Capuchinho
vermelho”,
- A horta do Tio
Manel,
- Jornal “O Despertar”
- Vivenciar o Natal,
Dezembro - Natal,
Nós
e
a - Conhecer a família de Jesus,
comunidade,
- Aprender a dar e partilhar com os outros
-Jornal “O Despertar”

Janeiro

Fevereiro

- Inverno,
- Nós e a
comunidade,
- Jornal “O
Despertar”,
- História “Os Sete
Cabritinhos”,
- História “O rato do
campo e o rato da
cidade”
- Os sentimentos,
- História “A
Carochinha”,

- Apreender as diferenças climatéricas próprias da
estação,
- Apreender as mudanças no vestuário,
- Vivenciar o dia de reis.

- Aprender a reconhecer e exprimir sentimentos,
- Conhecer e valorizar a amizade,
- Relacionar-se de forma positiva com os pares e

-Observação de imagens com animais
domésticos,
- Manuseamento de animais de plástico,
- Visionamento de vídeos sobre animais,
- Canções sobre animais,
- História “O Capuchinho Vermelho”,
- Diálogos e registos sobre a história

- Festa de Natal,
- Feira de Natal,
- Exposição “A minha estrela de Natal”,
- 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
- 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,
- Diálogos e registos sobre as histórias

- Conto de histórias relacionadas com o tema,
- Dialogo sobre o conteúdo da história,
- Reconhecer expressões faciais de sentimentos
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- Jornal “O
Despertar”

com os adultos.

Março

- A primavera e a
flora da minha região,
- O Carnaval,
- A água,
- História “Cachinhos
de ouro e os três
ursos”,
- Jornal “O Despertar”

- Apreender as mudanças no clima,
- Apreender as mudanças no vestuário,
- Observar as diferenças na flora,
- Aprender a valorizar a água como um bem
essencial

Abril

- A Pascoa,
- A Horta do Tio
Manel,
- História “A gata
borralheira”,

- Vivenciar a Páscoa,
- Conhecer como nascem as plantas,
- Sensibilizar para a proteção das plantas

diferentes,
- Dia de S. Valentim,
- Registo gráfico e escrito sobre o amor e a
amizade,
- Envio de uma carta para os encarregados de
educação,
- Diálogo e registo da história.
- Observação de árvores no recinto escolar,
- Passeio no parque verde para observar a flora,
- Dia da arvore (trabalho a desenvolver entre as
crianças e os pais sobre as arvores da região),
- Desfile de Carnaval na zorra,
- Canções de carnaval,
- Decoração da sala para o carnaval,
- Atividades com serpentinas,
- Dia do pai (comemoração com uma sessão de
karaoke),
- História da Gotinha,
- Dia da Mulher: elaboração de flores para
oferecer às senhoras da comunidade,
- Confeção de bolo de iogurte para o dia do pai,
- Lanche convívio para comemorar o dia do pai,
- Diálogo e registo da história,
- Recolha de flores no exterior para decorar a
sala
- Dia do Livro: visita à biblioteca,
- Decoração da sala para a época festiva,
- Plantação de ervas de cheiro,
- Elaboração da prenda para o dia da mãe,
- Elaboração do postal para o dia da mãe,
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- Jornal “O
Despertar”
Maio

- As profissões,
- A minha família,
- História “O Patinho
Feio”,
- A horta do tio
Manel,
- Jornal “O
Despertar”

- Conhecer algumas profissões e as suas
características (cabeleireiro, medico, padeiro,
motorista, agricultor, etc.),
- Conhecer como nascem as plantas,
- Sensibilizar para a proteção das plantas,
-Reconhecer e identificar os membros da família

Junho

- O ambiente,
- A horta do tio
Manel,
- Jornal “O Despertar”

Julho

- O verão,
- Ateliers de Verão

- Conhecer como nascem as plantas,
- Sensibilizar para a proteção das plantas,
- Observar e reconhecer as características dos
animais,
- Distinguir animais domésticos de animais
selvagens
- Apreender as mudanças do clima,
- Observar as mudanças no vestuário e na
alimentação,
- Valorizar as plantas e o meio ambiente,
- Observar e reconhecer as características dos
animais marinhos

- Elaboração do papel de embrulho para o dia da
mãe,
-Diálogo e registo da história
- Lanche comemorativo do dia da mãe,
- Caminhada da família,
- Concurso de panfletos realizados em casa,
sobre o meio ambiente,
- Dia da espiga (24 de maio),
- Conto sobre a família,
- Observação de imagens sobre as diferentes
profissões,
- Diálogos sobre as profissões,
- Cuidar da plantação de ervas de cheiro,
- Diálogos sobre a família e a sua importância,
- Diálogo e registo da história
- Atividades alusivas ao dia da criança,
- Ensaios para a festa final de ano,
- Festa de final de ano,
- Arraial (14 de Junho),
- Manutenção da plantação das ervas de cheiro,
- Observação de imagens de animais selvagens
- Decoração da sala de acordo com a estação do
ano,
- Dialogo com o grupo sobre as diferenças
relativas à época,
- Contos e observação de imagens referentes aos
animais marinhos,
- Dialogo sobre as características destes
animais,
- Atelier da água,
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Agosto

- Atividades livres,
- Ateliers temáticos

- Desenvolver atividades criativas e da forma mais
lúdica possível

- Atelier da areia,
- Atelier do ar (balões, bolas de sabão, bolas de
praia),
- Jogos de movimento,
- Atelier- Sabores do Verão
- Atelier da água,
- Atelier da areia,
- Atelier do ar (balões, bolas de sabão, bolas de
praia),
- Jogos de movimento,
- Atelier- Sabores do Verão.
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Meses
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Temas

Sala dos amiguinhos
Objetivos

Atividades

- Conversas com o grupo
- Eu, os meus amigos - Criar um ambiente seguro e harmonioso
- Sensibilizar o grupo para as regras de sala
- Elaboração de registos gráficos
e a escola
Favorecer
o
processo
de
continuidade
da
criança
- Iniciar o quadro das presenças
- Jornal “O Despertar”
na instituição
- Histórias e canções
- Projeto “A Horta “
- Explorar a sala e a instituição
- Pinturas livres
- Motivar para a autonomia
- Explorar a sala e os seus materiais
- Apresentação dos meninos da sala as outras
crianças do Jardim de Infância
- Jornal “O Despertar”
- Limpeza da Horta
- O Outono
- Identificar as alterações atmosféricas
- Histórias e canções
- Jornal “O Despertar” - Sensibilizar o grupo para os bons hábitos
- Experimentar e conhecer as diferentes partes
- Projeto “A Horta”
alimentares
do fruto
- Projeto Nós e a - Contactar com novos materiais próprios da
- Mostra gastronómica de pratos típicos do
Comunidade
estação do ano e explorá-los
nosso país e convite a comunidade escolar do
- Saborear Portugal
- Identificar frutos de Outono e partes constituintes nosso conselho
- A flora da minha do fruto e características da árvore
- Visita a um Olival e colheita de azeitona
região
- Noite de Serenatas
- A fauna da minha
- Dar a conhecer os animais que fazem parte da
- Magusto
região
fauna da nossa região
- Visita do Geda a nossa instituição
- Jornal “o Despertar” - Identificar e caracterizar um animal (Cor, forma,
- Trabalhar um animal em vias de extinção
- Projeto A Horta
hábitos, costumes,…)
- Representação da figura Humana
- Nós e a comunidade - Conhecer e identificar várias partes do nosso
- O nosso corpo
corpo
- O Natal
-Vivenciar o Natal
- Feira de Natal
- Jornal “O Despertar” - Conhecer a família de Jesus
- Exposição “A minha estrela de Natal”
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Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

- Projeto A Horta
- Nós e a comunidade
- Nós e a Comunidade
- O Inverno
- A fauna da minha
região
- Jornal “O Despertar”
- Projeto “A Horta”
- As Figuras
Geométricas
- Os sentimentos
- Jornal “O Despertar”
- Projeto A Horta
- Reciclagem

- Promover o espírito de colaboração, partilha e
solidariedade
- Identificar
características/utilidades/costumes/hábitos destes
animais
- Aprender as diferenças climatéricas da estação
- As mudanças de vestuário
- Identificar as figuras geométricas

- Festa de Natal
- Vamos cantar as Janeiras
- Dia de Reis
- Conhecer os animais que hibernam na nossa
região
- Explorar os blocos lógicos
- Exploração da história “A Quadradinha”


- Sensibilizar as crianças para a importância da - Dia de S. Valentim ( registo escrito e gráfico
reciclagem
sobre o amor)
- Alargar e enriquecer o vocabulário
- Ida aos correios enviar para a residência de
- Incutir hábitos de reciclagem
cada menino o registo
- Elaboração de brinquedos com materiais
reciclados
- Aprender a separar o lixo
- A primavera
- Identificar as árvores da quinta
-Visita ao museu da água
- A flora da minha
- Vivenciar o Carnaval
- Visita a Horta da quinta de S. Pedro
região
-Conhecer as principais características da - Visita a uma ribeira
- Jornal “O Despertar” primavera
- Desfile de Carnaval
- Projeto a Horta
- Enriquecimento do vocabulário
-Dia da árvore (trabalho a realizar pelas
- Carnaval
- Salientar a importância da água nas nossas vidas
crianças/pais alusivo ao tema “A Árvore da
- A Água
-Desenvolver a aquisição de conceitos de nossa região)
- Os números
quantidade e de número
- Dia do Pai (Karaoke)
- A Páscoa
- Conhecer o simbolismo que está associado a
- Confeção de folares (visita a padaria Kidoce)
- Projeto A horta
páscoa
- Criar o cantinho da natureza.

- Jornal “O Despertar” - Ser capaz de identificar as várias fases de
- Como nascem as
plantação de uma semente e de crescimento da sua
Plantas
planta
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Maio

Junho

Julho

Agosto

- Promover a aquisição de valores ligados aos
cuidados a ter com a natureza
- projeto A Horta
- Enaltecer valores ligados a família e a sua
- Jornal “O Despertar” importância
- As profissões
- Incentivar a participação das famílias no processo
- A Família
educativo
- Projeto a Horta
- Sensibilizar para a preservação da natureza
- Jornal “O Despertar” - Proporcionar vivências com animais e plantas
- Ambiente

- Repórter por um dia (agricultor, eng. Do
ambiente,etc)
-Caminha da família

-Distribuição de panfletos elaborados pelos
pais sobre o ambiente com atribuição de
prémio ao vencedor
- Festa de final de ano lectivo e arraial (14 de
Junho)
- Reconhecer as alterações climatéricas e de - Decoração da sala e polivalente
vestuário
- Elaboração de um painel sobre o verão

Verão
- Atelier da água
(jogos com água)
- Atelier de areia
(brincadeiras na
areia/modelagem de
barro)
- Atelier do ar (bolas
de sabão/balões/bolas
de praia)
- Jogos de movimento
- Atelier sabores de
Verão
- Atividades livres e continuação dos Ateliers
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Meses

Temas

Objetivos

- Eu, os amigos - Favorecer o
e a escola; O
processo de
Jornal; A Horta adaptação ou
continuidade da
criança na
instituição

Setembro

Sala Mini Cientistas
Competências
Criar um ambiente seguro
e harmonioso; promover
uma boa adaptação de
todos; Instituir regras e
maneiras de estar;
Promover a autonomia

Áreas

Atividades

- Área da
Formação Pessoal
e Social, Área da
Expressão e
Comunicação
(Expressão motora,
Plástica, Dramática
e Musical,
Domínio da
Linguagem Oral e
Abordagem à
Escrita, Domínio
da matemática),
Área do
Conhecimento do
Mundo.

- Jogos de interação ;
- Saber quantos somos na sala;
- Quanto peso e quanto meço
(registo das medidas e pesos e
comparação de pesos e medidas);
- Realizar os identificadores dos
cabides;
- Combinar em grande grupo das
regras da sala e o número de
meninos por área;
- Organização das áreas e dos
espaços:
- Exploração/Brincadeiras nas
diferentes áreas;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Representar a figura humana;
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Canção do bom dia;
- Canções variadas propostas pela
educadora, auxiliar ou pelas
crianças;
- Quadro de Presenças;
- Calendário/Quadro do tempo;
- Quadro do Chefe;
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O Outono,
Saborear
Portugal, A
flora da minha
região, O
Jornal, A
Horta, Nós e a
Comunidade
Outubro

- Reconhecer as
características da
estação; Conhecer as
características da
flora da minha
região; Dar a
conhecer o nosso
Jardim de Infância;
Promover o
envolvimento dos
pais nas atividades
do jardim de
Infância.

- Identificar as
características mais
significativas da estação;
Promover o conhecimento
e o respeito pela Natureza;
Estimular a relação
Família/Escola.

- Quadro dos dias da semana,
utilização de termos como: ontem,
hoje, amanhã, antes, depois,
primeiro, segundo;

Marcação/contagem/registo
diário das presenças e faltas;
- Elaboração do quadro de
aniversários, contagem dos meses,
numero de aniversariantes por
mês, mês em que mais ou menos
crianças festejam o seu aniversário
- Área da
- Conversas em grande grupo
Formação Pessoal e sobre as características do Outono;
Social, Área da
- Elaboração de atividades de
Expressão e
Expressão Plástica relacionadas
Comunicação
com o Outono (Recorte,
(Expressão motora, Picotagem, Colagem, Pinturas
Plástica, Dramática utilizando diversas técnicas e
e Musical,
materiais);
Domínio da
- Mostra gastronómica de pratos
Linguagem Oral e
típicos do nosso país e convite à
Abordagem à
Comunidade escolar do nosso
Escrita, Domínio
concelho;
da matemática),
- Conversas em grande grupo
Área do
acerca da flora da nossa região;
Conhecimento do
- Atividades plásticas acerca da
Mundo.
flora da nossa região (Pintura,
recorte, colagem, Picotagem, entre
outras);
- Noite de serenatas;
62

- A fauna da
minha região,
O Jornal, A
Horta, Nós e
Comunidade,
A Reciclagem,
Os animais em
vias de
extinção, o
Novembro
Magusto

- Dar a conhecer os
animais que fazem
parte da nossa
região, Alertar as
crianças e as
famílias para a
importância da
Reciclagem, Saber
o significado de
animais em vias de
extinção, identificar
o magusto como
uma festa
tradicional
relacionando-a com
o Outono.

- Promover o
conhecimento e o respeito
pela fauna da nossa
região, Adquirir
conhecimento do que é a
reciclagem, para onde vai
o lixo, como se processa a
separação do lixo e o que
se pode fazer com objetos
reciclados, Conhecer as
características do animal
em vias de extinção
escolhido, alertar para a
preservação do meio
ambiente, Conhecer as
tradições relacionadas
com o Magusto.

- Histórias acerca dos temas
planificados;
- Exploração/Brincadeiras nas
diferentes áreas;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Canção do bom dia;
- Canções variadas propostas pela
educadora, auxiliar ou pelas
crianças.
- Área da Formação - Conversas em grande grupo
Pessoal e Social,
acerca dos animais que fazem
Área da Expressão
parte da nossa região;
e Comunicação
- Pesquisa/registo envolvendo as
(Expressão motora, famílias acerca da fauna da nossa
Plástica, Dramática região;
e Musical, Domínio - Conversas em grande grupo
da Linguagem Oral acerca da reciclagem;
e Abordagem à
- Pesquisa/registos envolvendo as
Escrita, Domínio da famílias acerca da reciclagem;
matemática), Área
- Elaboração de ecopontos para a
do Conhecimento
sala;
do Mundo.
- Ida ao ecoponto levar os
resíduos;
- Trabalhos tridimensionais
utilizando matérias reciclados;
- Conversas em grande grupo
acerca dos animais em vias de
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- O Natal; O
Jornal; Nós e a
Dezembro
Comunidade;
A Horta

- Manter a tradição
e fomentar o
espírito Natalício,
Sensibilizar as

- Sensibilizar/alertar a
criança para a preservação
da Natureza e
aproveitamento do

- Área da Formação
Pessoal e Social,
Área da Expressão
e Comunicação

extinção;
- Escolher em conjunto um animal
em vias de extinção;
- Pesquisa/registo das
características do animal
escolhido;
- Conversas em grande grupo
acerca do magusto;
- Elaboração de um recipiente para
as castanhas do Magusto;
- Exploração/Brincadeiras nas
diferentes áreas;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Trabalhos de expressão plástica
relacionados com os temas
trabalhados (colagem, recorte,
picotagem, modelagem, pintura
utilizando diversos materiais e
técnicas);
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Canção do bom dia;
- Canções variadas propostas pela
educadora, auxiliar ou pelas
crianças.
- Conversas alusivas ao tema;
- Atividades de expressão plástica
alusivas ao natal (pinturas com
diferentes materiais e técnicas,
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crianças para a
preservação dos
valores vividos na
época Natalícia,
Proporcionar
momentos de
partilha, cooperação
e amizade entre as
crianças, famílias, e
pessoal do Jardim
de Infância.

Janeiro

- O Inverno,
Nós e a
comunidade, A
fauna da minha
região, O
jornal, A
Horta; A Água.

- Reconhecer as
características da
estação; Identificar
os animais que
hibernam no
Inverno;
Interiorizar atitudes
de respeito e de
preservação do
meio ambiente –
importância da
água para a vida.

material de desperdício
para a elaboração de
trabalhos, Saber o que é o
natal e a sua importância,
como é vivido o Natal na
nossa região, Reconhecer
e identificar tradições
natalícias.

(Expressão motora,
Plástica, Dramática
e Musical, Domínio
da Linguagem Oral
e Abordagem à
Escrita, Domínio da
matemática), Área
do Conhecimento
do Mundo.

Recorte, Colagens, Picotagem,
Modelagem, entre outras);
- Histórias e poesias;
- Canções;
- Preparação da festa de Natal;
- Elaboração de uma prenda de
Natal;
- Elaboração de postais de Boas
Festas;
- Decoração da sala;
- Exposição “A minha estrela de
Natal” com a colaboração das
famílias;
- Preparação da feira de Natal;
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Identificar as
- Área da Formação - Conversas em grande grupo
características mais
Pessoal e Social,
sobre as características do
significativas da estação;
Área da Expressão
Inverno;
Promover o conhecimento e Comunicação
- Elaboração de atividades de
e o respeito pela
(Expressão motora, Expressão Plástica relacionadas
Natureza; Perceber como Plástica, Dramática com o Inverno (Recorte,
se processa o ciclo da
e Musical, Domínio Picotagem, Colagem, Pinturas
água; Conhecer e
da Linguagem Oral utilizando diversas técnicas e
compreender os estados
e Abordagem à
materiais);
da água (gasoso, líquido e Escrita, Domínio da - Conversas em grande grupo
sólido); Adquirir
matemática), Área
acerca dos animais que hibernam
conhecimentos e
do Conhecimento
no Inverno;
comportamentos acerca
do Mundo.
- Atividades plásticas acerca dos
do uso adequado da água;
animais que hibernam (Pintura,
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Proporcionar momentos
de aprendizagem e de
contacto com o método
experimental.

Fevereiro

Os
sentimentos; O
jornal; A Horta

Sensibilizar para os
afetos, o respeito e a
amizade; Educar em
valores e para os
valores

- Favorecer os jogos de
imitação; Expressar os
diferentes sentimentos e
emoções; Fortalecer a
autoestima; Descobrir

- Área da Formação
Pessoal e Social,
Área da Expressão
e Comunicação
(Expressão motora,

recorte, colagem, Picotagem, entre
outras);
- Conversas em grande grupo
acerca da água;
- Experiências científicas acerca
dos estados da água;
- Elaboração de um painel
representando o ciclo da água;
- Pesquisa/registos acerca da
poupança de água com a
colaboração das famílias ;
- Histórias acerca dos temas
planificados;
- Exploração/Brincadeiras nas
diferentes áreas;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Canção do bom dia;
- Canções variadas propostas pela
educadora, auxiliar ou pelas
crianças;
- Atividade “Vamos Cantar as
janeiras”.
- Jogos de imitação;
- Conversas em grande grupo
acerca dos sentimentos e emoções;
- Pesquisas/registos acerca das
emoções e sentimentos;
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Março

- O Carnaval, o
Jornal, a horta,
nós e a
comunidade, as
árvores da
nossa região, a
Primavera, a
água.

- Reconhecer as
características da
estação, reconhecer
o aspecto lúdico do
Carnaval, promover
o envolvimento dos
pais nas actividades
do Jardim de
Infância.

novas estratégias para
lidar com os conflitos;
Conviver de uma maneira
mais confortável com os
seus sentimentos;
Desenvolver reações
corporais e expressões
faciais; Conhecer-se a si
mesmo; Reconhecer ou
compreender as emoções e
os estados de espírito das
outras pessoas; transmitir
valores éticos e morais;
Desenvolver a capacidade
de se relacionar bem com
os outros e consigo
mesmo.

Plástica, Dramática
e Musical, Domínio
da Linguagem Oral
e Abordagem à
Escrita, Domínio da
matemática), Área
do Conhecimento
do Mundo.

- Identificar as
características da estação;
estimular a relação
família/ escola; identificar
as características do
Carnaval; reconhecer as
árvores que fazem parte
da nossa região; perceber
a importância da água na

- Área da Formação
Pessoal e Social,
Área da Expressão
e Comunicação
(Expressão motora,
Plástica, Dramática
e Musical, Domínio
da Linguagem Oral
e Abordagem à

- Atividades plásticas relacionadas
com as emoções e sentimentos
(recorte, colagem, picotagem,
modelagem, pinturas com
diferentes materiais e técnicas);
- Registo gráfico e escrita sobre o
amor ;
- Enviar para a residência da
criança o registo sobre o amor;
- Visita aos correios para deixar a
carta;
- Exploração/Brincadeiras nas
diferentes áreas;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Representar situações vividas,
histórias ou poesias;
- Canção do bom dia;
Canções variadas propostas pela
educadora, auxiliar ou pelas
crianças.
- Elaboração de máscaras;
- Comemoração da semana da
Patarrona;
- Participação no desfile de
Carnaval;
- Elaboração de atividades de
expressão plástica relacionadas
com a Primavera;
- Visita à quinta de S. Pedro;
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nossa vida.

- A Páscoa, a
horta, o jornal,
nós e a
comunidade, a
luz, como
nascem as
plantas.

- Sensibilizar as
crianças para a
Páscoa; sensibilizar
as crianças para a
importância da luz,
dar a conhecer às
crianças como
nascem as plantas.

- As profissões,
a família, o
jornal, a horta,
nós e a

- Reconhecer as
profissões que nos
rodeiam, perceber a
importância da

Abril

Maio

Escrita, Domínio da
matemática), Área
do Conhecimento
do Mundo.

- Conversas em grande grupo
sobre a Primavera;
- Comemoração do dia do Pai;
- Histórias;
- Brincadeira livre;
- Jogos de movimento e expressão
corporal;
- Canções variadas;
- Visita a uma ribeira;
-Visita ao Museu da Água.
- Perceber o que é a
- Área da Formação - Conversas em grande grupo
Páscoa, como se celebra a Pessoal e Social,
sobre a Páscoa;
Páscoa na nossa região,
Área da Expressão
- Elaboração de uma prenda para a
identificar como nos
e Comunicação
Páscoa;
aparece a luz, sensibilizar (Expressão motora, - Elaboração de folares;
as crianças para a
Plástica, Dramática - Visita a uma padaria;
poupança da luz,
e Musical, Domínio - Criação do cantinho da natureza;
sensibilizar as crianças
da Linguagem Oral - Conversas sobre como se
para a importância da luz
e Abordagem à
desenvolvem as plantas com e sem
solar na vida das plantas.
Escrita, Domínio da luz;
matemática), Área
-Elaboração de atividades de
do Conhecimento
expressão plástica;
do Mundo.
-Histórias;
- Jogos de movimento;
- Canções;
- Brincadeira livre.
- Identificar as profissões
- Área da Formação - Entrevista para o jornal «
da nossa família, estimular Pessoal e Social,
Repórter por um dia» (agricultor,
a relação escola/família,
Área da Expressão
engenheiro do ambiente,…);
perceber quem é a nossa
e Comunicação
- Comemoração do dia da Mãe;
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comunidade.

família na nossa
vida, perceber o
papel da mãe.

família alargada.

- O ambiente, a
poluição, a
horta, o jornal,
nós e a
comunidade.

- Reconhecer a
importância do
ambiente, como nós
podemos estragar o
ambiente com a
poluição.

- Identificar os vários
tipos de poluição ( sonora,
água, ar,…), como
podemos preservar o meio
ambiente.

- O Verão, o
jornal, a horta,
nós e a

- Reconhecer as
características da
estação

- Estimular a brincadeira
com materiais diferentes(
água, areia,…), estimular

Junho

Julho

(Expressão motora,
Plástica, Dramática
e Musical, Domínio
da Linguagem Oral
e Abordagem à
Escrita, Domínio da
matemática), Área
do Conhecimento
do Mundo.

- Elaboração de uma prenda para a
mãe;
- Trabalho sobre a nossa família;
- Caminhada da família;
- Atribuição do prémio do melhor
panfleto sobre o ambiente;
- Conversa sobre o que fazem os
nossos pais;
- Histórias;
- Jogos de expressão corporal;
- Brincadeira livre;
- Idas ao parque.
- Área da Formação - Distribuição do panfleto
Pessoal e Social,
vencedor sobre o ambiente
Área da Expressão
- Conversa sobre o ambiente
e Comunicação
- Experiências sobre a poluição:
(Expressão motora, como a água e o ar ficam poluídos
Plástica, Dramática - Como podemos evitar poluir
e Musical, Domínio - Ensaios para a festa de final de
da Linguagem Oral ano
e Abordagem à
- Festa de final de ano lectivo
Escrita, Domínio da - Arraial
matemática), Área
- Histórias
do Conhecimento
- Canções
do Mundo.
- Atividades de expressão plástica
- Brincadeira livre
- Idas ao parque
- Área da Formação - Atelier da água – jogos com
Pessoal e Social,
água;
Área da Expressão
- Atelier da areia –brincadeira na
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comunidade,
ateliers de
Verão

Agosto

a brincadeira ao ar livre.

e Comunicação
(Expressão motora,
Plástica, Dramática
e Musical, Domínio
da Linguagem Oral
e Abordagem à
Escrita, Domínio da
matemática), Área
do Conhecimento
do Mundo.

areia e moldagem de barro;
- Atelier do ar- bolas de sabão,
brincadeiras com balões e com
bolas de praia;
- Atelier sabores de verãoelaboração de alguns pratos
frescos ( sumos, gelados,…);
- Brincadeira livre;
- Idas ao parque;
- Histórias;
- Canções

- Continuação dos ateliers de Verão e trabalhar algum tema que tenha ficado por trabalhar
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Sala dos Pequenos Doutores
Meses

Temas

Setembro

- Eu, os meus
Amigos e a
Escola
- Jornal “O
Despertar”
Horta do tio
Manel

Outubro

- Outono
- Saborear
Portugal
- A flora da
minha região
- Jornal “O
Despertar”
- Horta do tio
Manel
- Nós e a
Comunidade

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 afecto entre criança/criança e
criança/adulto.
- 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;
- Identificar frutos e suas partes constituintes;
- Conhecer características da árvore - oliveira

Atividades
- 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;
- Pedir aos pais um selo e um envelope para
atividade futura;
- Conversas e registos sobre o Outono e
alimentação;
- Histórias e canções alusivas aos temas;
- Mostra gastronómica de pratos típicos do nosso
país;
- Pinturas, desenhos, recortes e colagens;
- Convite à comunidade escolar do nosso
concelho;
- Visita a um olival e colheita de azeitona;
- Atividades na horta;
- Noite de serenatas;
- Brincadeiras livres e com orientação;
- Registo escrito e fotográfico para o jornal “O
Despertar”
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Novembro

- A Fauna da
minha região
- Nós e a
Comunidade
- Jornal “O
Despertar”
- Horta do tio
Manel

- Dar a conhecer os animais que fazem parte da fauna
da nossa região;
- Estimular o pensamento e a compreensão;
- Desenvolver o vocabulário e a linguagem oral;
- Motivar o grupo para a aprendizagem e o gosto por
experiências;
- Conhecer as caraterísticas dos animais: seus
costumes e hábitos;
- Interagir com a comunidade

Dezembro

- O Natal
- Nós e a
Comunidade
- Horta do tio
Manel
-Jornal “O
Despertar”

- 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.

- Trabalhar um animal em vias de extinção:
quais as suas características, cor, costumes e
hábitos;
- Histórias e canções, desenhos, pinturas,
recortes e colagens;
- Visita dos Geda à nossa instituição;
- Comemoração do S. Martinho: realização do
magusto;
- Limpar, semear e regar a horta;
- Registo escrito e fotográfico para o Jornal “O
Despertar”;
- Elaboração de trabalhos para expor na montra
das lojas;
- Brincadeiras livres e com orientação
- 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 estrelas de Natal, “ A minha
Estrela de Natal” elaborados em casa pelas
crianças e famílias;
- Colaboração na decoração natalícia do
comércio local;
- Festa de Natal;
- Feira de Natal;
- Elaboração de uma prenda de Natal
- Registos escritos e fotográficos para o Jornal
“O Despertar”;
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Janeiro

Fevereiro

- O Inverno
- Nós e a
Comunidade
- Projeto “À
Descoberta do
Corpo
Humano”
- A Fauna da
minha região
- Horta do tio
Manel
- Jornal “O
Despertar”

- 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;
- Compreender e adquirir conhecimentos básicos
sobre as funções vitais do nosso corpo: Função
digestiva, Função circulatória e Função respiratória;
- Conhecer os animais que hibernam na nossa região:
identificar várias caraterísticas destes animais.

- Os
sentimentos
- Projeto “À
Descoberta do
corpo Humano”
- Horta do tio
Manel
- Jornal “O
Despertar”

- Desenvolver diferentes formas e atitudes corporais;
- Incentivar a imaginação e criatividade;
- Conhecer as diferentes formas de como nos podemos
sentir durante a vida;
- Aprender a reconhecer diferentes sentimentos;
- Aprender a respeitar os sentimentos dos outros,
- Promover a interação;
- Compreensão e aquisição de conhecimentos básicos
sobre as funções vitais e alguns órgãos do corpo

- Atividades na horta;
- Brincadeiras livres e com orientação;
- 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;
- Vamos cantar às Janeiras;
- Histórias, poesias e canções;
- Atividades que conduzam à identificação das
caraterísticas, costumes e hábitos dos animais
que hibernam na nossa região;
- 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”.
- Atividade de S. Valentim: registo escrito e
gráfico feito com a criança sobre o conceito de
amor;
- Ir aos correios e enviar o registo de cada um
para a sua residência;
- Atividades que conduzam à compreensão dos
diferentes sentimentos que podemos sentir;
- Histórias, poesias e canções;
- Trabalhos alusivos ao Dia dos Namorados;
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Março

-A Primavera
- A flora da
minha região
- O Carnaval
- A água
- A Horta do
Tio Manel
- Jornal “O
Despertar”

- Identificar alterações atmosféricas desta estação do
ano;
- Identificar alterações no vestuário;
- Reconhecer as cores da Primavera;
- Identificar árvores próximas (existentes na quinta de
S. Pedro);
- Desenvolver a imaginação e a criatividade;
- Desenvolver a linguagem e a comunicação;
- Incentivar o grupo a brincadeiras carnavalescas;
- Motivar o grupo para a preparação do desfile de
Carnaval;
- Identificar as diferentes origens da água e as suas
diferentes utilidades.

Abril

-A Páscoa

- Conhecer tradições e hábitos sobre a Páscoa

-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;
- Limpar, semear e regar a terra.
-Desenhos, pinturas, recortes e colagens;
- Canções, poesias, lenga-lengas etc;
- Dia do Pai (lembrança para o pai);
- Atividade do dia do pai: sessão de karaoke com
os pais;
- Lanche convívio;
- Dia da Mulher (elaboração de um trabalho para
oferecer);
- Preparação para o desfile de Carnaval;
- Semana da Patarrona: brincamos ao Carnaval;
- Atividades plásticas relacionadas com o
Carnaval;
- Desfile de Carnaval;
- Lanche na Residência Santa Beatriz;
- Visita à horta da quinta de S. Pedro de forma a
conhecer várias árvores típicas da nossa região;
- Dia da Árvore: Trabalho a realizar em casa
(crianças/pais) – As árvores da nossa região;
- Visita a uma ribeira;
- Visita anual: Museu da Água;
- Limpar semear e regar a horta;
- Registo escrito e fotográfico para a notícia do
jornal.
- Desenhos, pinturas, recortes e colagens;
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- Projeto “À
Descoberta do
Corpo
Humano”
- Como nascem
as plantas
- Horta do tio
Manel
- Jornal “O
Despertar”

- Identificar as diferentes partes constituintes da
planta: raiz, caule, folha e flor;
- Conhecer o conceito de fotossíntese,
- 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

Maio

- A Família
- As profissões
(direcionadas
para o projeto)
- Projeto “À
Descoberta do
Corpo
Humano”
- Horta do Tio
Manel
- Jornal “O
Despertar”

- Identificar diferentes membros da família;
- Motivação para a Caminhada da família;
- Estabelecer relações de parentesco entre os membros
da família mais próximos;
- Compreender a importância de certas profissões
como: agricultor, jardineiro, engenheiro ambiental,
etc;
- Enriquecer o vocabulário;
- Estimular a imaginação e a criatividade.

Junho

- O Ambiente

- Sensibilizar as crianças para a importância da saúde

- Histórias, canções, poesias, etc;
- Conversas e registos alusivos aos temas;
- Atividades plásticas alusivas à Páscoa;
- Prendinha da Páscoa para levar para casa;
- Vamos fazer bolinhos da Páscoa;
- Visita à padaria;
- Atividades que conduzam à compreensão do
conceito de fotossíntese e das partes
constituintes das plantas;
- Criar o cantinho da natureza;
- Atividades de compreensão e consolidação
sobre os conceitos sobre o corpo humano;
- Limpar, semear e regar a horta;
Registo escrito e fotográfico para a notícia do
jornal;
- Desenhos, pinturas, recortes e colagens;
- Canções, histórias, poesias e lenga-lengas;
- Elaboração de lembrança para oferecer à mãe;
- Comemoração do dia da Mãe;
- Elaboração de trabalhos plásticos relacionados
com a família,
- Atividades escritas, gráficas, plásticas, jogos e
outras que conduzam à aquisição de
conhecimentos sobre o esqueleto humano;
- Caminhada da família;
- Montar as partes de uma planta;
- Limpar semear, transplantar e regar a horta;
- Registo escrito e fotográfico para a notícia do
jornal
- Comemoração do Dia da Criança;
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Julho

Agosto

- Projeto “À
Descoberta do
Corpo
Humano”
- Horta do Tio
Manel
- Jornal “O
Despertar”

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);
- Sensibilizar as crianças para a importância da
preservação do ambiente;
- Motivar o grupo a trabalhar e a pedir a colaboração
dos pais na preservação do ambiente;
- Desenvolver o vocabulário e a comunicação;
Promover a imaginação, criatividade e expressividade.

- O Verão
- Ateliers
Verão

- Reconhecer as modificações atmosféricas;
- Identificar características desta estação;
- Desenvolver a linguagem oral e a comunicação

- Ateliers de
Verão
- Atividades
livres

de

- Proporcionar às crianças a liberdade de escolha nos
ateliers temáticos;
- Desenvolver a imaginação e criatividade nas
brincadeiras;
- Proporcionar momentos de alegria e diversão

- 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;
- Distribuição de panfletos elaborados em casa
sobre o ambiente com atribuição de prémio ao
panfleto vencedor
- Limpar, regar e cuidar da horta;
- Ensaios para a Festa Final do Ano Letivo;
- Festa Final do Ano Letivo/Arraial;
- Registo escrito e fotográfico para o jornal
- Comemoração do Dia dos Avós
- Conversas, registos, desenhos, pinturas,
recortes e colagens;
- Histórias, canções, poesias, lenga-lengas, etc;
- Atividades nos ateliers: jogos com água, jogos
com areia, jogos com ar e jogos de movimento;
- Limpar, regar e tratar da horta;
- Brincadeiras livres e com orientação
- Atividades livres na sala e exterior do Jardim
de Infância;
- Atividades nos ateliers: jogos com água, jogos
com areia, jogos com ar e jogos de movimento.
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Setor
de
Formação
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NOTAS INTRODUTÓRIAS
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.
De salientar que a equipa do Setor de Formação viu recentemente aprovada a sua
candidatura à DGERT, que nos reconheceu a certificação como Entidade Formadora nas
seguintes áreas de educação e formação:
146 - Formação de Professores e Formadores de áreas Tecnológicas
344 - Contabilidade e Fiscalidade
481 – Ciências Informáticas
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762 – Trabalho Social e Orientação
811 – Hotelaria e Restauração

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 autoestima 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;
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- 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.

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DE FORMAÇÃO
O Sector de Formação da Instituição possui uma equipa de profissionais de áreas
diversificadas, os quais exercem várias funções, nomeadamente:
- 1 Gestora de Formação
- 1 Coordenadora Pedagógica – Ações Financiadas
- 1 Coordenadora Pedagógica – Ações Não Financiadas
- 1 Administrativa
- Bolsa de Formadores – Formadores internos e externos

METAS PARA 2014 (Continuação do trabalho desenvolvido)

Projetos/Ações
Formação Pedagógica

Modalidade

Público-alvo

Não Financiada

Futuros Formadores

Não financiada

Funcionários da Santa Casa de

Inicial de Formadores
Formação Modular
Específica para IPSS e

Campo Maior e outras

Empresas

Empresas/IPSS
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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

Horas

Ações

Formação

N.º de
Formandos

Formação de

Formação

Formadores

90 h

1

12

Pedagógica inicial de
Formadores

FORMAÇÃO MODULAR ESPECÍFICA PARA IPSS E EMPRESAS
Ao longo de 2014 é meta do setor apostar de forma mais acentuada nas ações de
formação não financiadas em Empresas parceiras no concelho, assim como em
formação direcionada para as IPSS locais, através de pequenas ações de formação (25
ou 50 horas) não financiada.
MODELO

DE

FUNCIONAMENTO

E

RESPECTIVO

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO
O Sector de Formação da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior tem as suas
instalações na Quinta de S. Pedro, onde se localiza a Provedoria da Instituição e tem
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como modalidades de funcionamento os horários laboral e pós-laboral, de acordo com a
tipologia de ação.
O funcionamento do Sector tem início às 8.30h, horário de abertura da Instituição e
prolonga-se de acordo com os horários definidos para os cursos em desenvolvimento, os
quais podem prolongar-se até às 23.00h.
O horário de atendimento ao público é, no período da manhã, entre as 8.30h e as
12.30h e no período da tarde, entre as 14.00h e as 18.00h.
CONSTRANGIMENTOS/LIMITAÇÕES

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.
Podemos afirmar que a principal limitação é a falta de candidaturas financeiras a
ações de formação financiadas, o que limita a oferta existente por parte do setor.
No entanto e em parceria direta com o IEFP de Portalegre, o setor tem conseguido
encaminhar e desenvolver ações de formação para público mais carenciado.
No entanto, estamos plenamente conscientes de que é necessário fazer mais e
melhor, neste sentido esperamos que ao longo do ano de 2014 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.
Relativamente à nossa metodologia, pretendemos no ano de 2014 alargar a nossa
intervenção aos funcionários da Santa Casa às IPSS locais, como já fizemos em anos
anteriores, de modo a amplificar a nossa dinâmica.
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Em reuniões de equipa, pudemos chegar à conclusão de que existia um verdadeiro
desperdício de papel, visto entregarmos os materiais pedagógicos neste suporte.
Decidiu-se, como já fazíamos na Formação Pedagógica Inicial de Formadores, proceder
à entrega deste material a todos os formandos e em todas as ações em suporte digital.
No que diz respeito à Formação Pedagógica Inicial de Formadores, pretendemos
desenvolver uma nova ação em 2014, que já se encontra homologada pela delegação do
IEFP e já temos contamos com algumas pré-inscrições.
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”.
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Projetos
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INCENTIV@R.TE
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Notas Introdutórias

Campo Maior é um concelho empobrecido, com características rurais, cuja população
evidencia níveis baixos de escolaridade, de abandono e absentismo escolar. Conta ainda
com uma comunidade de etnia cigana e descendentes de imigrantes com algum peso no
concelho, assim como um elevado número de famílias desfavorecidas e de alguma forma
destruturadas, beneficiárias do Rendimento Social de Inserção. Este público, identificado
como beneficiário prioritário do Programa ESCOLHAS, carece até ao momento de
respostas sociais de integração, as quais cremos constarem nesta nossa candidatura.
Podemos mesmo afirmar que Campo Maior se localiza num território especialmente
vulnerável, com um vasto número de crianças/ jovens em situação de insucesso escolar, que
aguardam os seus 18 anos para o abandono escolar. Neste sentido, pensamos que o projeto
Incentiv@r.te tem a principal missão de incentivar e motivar estas crianças para investirem
no seu futuro, de modo a serem inseridas e respeitadas socialmente, quer seja através de
atividades de apoio à escola ou de atividades de desenvolvimento e contacto social.
Com o Projeto “Incentiv@r.te”, abrangemos as 5 medidas do Programa ESCOLHAS,
tentando desta forma dar uma resposta a todas as necessidades detetadas e a todas as
lacunas assinaladas pelo consórcio em fase de candidatura. Assim sendo, temos como
principais objetivos a motivação destas crianças/jovens para o mundo escolar/formativo, a
inserção social através da participação ativa nas principais instituições/atividades culturais,
a criação de respostas lúdico-educativas gratuitas que de outra forma estes públicos não
teriam acesso.
Através da constituição do consórcio do projeto, foi tido em conta as respostas e
necessidades da região, deste modo, contamos com as principais instituições capazes de
sinalizar situações de crianças/jovens em risco de exclusão escolar e social, assim como são
essas mesmas instituições capazes de, em conjunto, encontrar respostas positivas, quer seja
para inclusão escolar, profissional ou social. Contar ainda com o espaço Cid@net, com vista
à inclusão digital destes públicos, bem como implementar uma dinamização comunitária
que pretende estabelecer relações entre a atividade lúdica e as atividades desenvolvidas no
âmbito do ensino, da educação, da saúde e principalmente dos problemas, hábitos e
costumes da sociedade atual.
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EQUIPA TÉCNICA DO PROJETO

- Coordenadora
- Técnica Animadora
- Técnica Socióloga
- Monitora Cid@net
- Dinamizadora Comunitária
- Técnica Psicóloga (a tempo parcial)

CONSÓRCIO

- Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior (Entidade Gestora e Promotora)
- Município de Campo Maior
- CPCJ
- Agrupamento de Escolas de Campo Maior
- Coração DELTA
- Serviço de Emprego de Elvas/IEFP de Portalegre
- CURPI
- Teatro Blá Blá Blá
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O Projeto Incentiv@r.te, necessita de um processo de avaliação interna, para que se
possa efetuar uma comparação entre as atividades projetadas e as atividades realizadas
(grau de concretização e taxa de execução física), bem como ter conhecimento da taxa
de execução financeira.
Neste sentido, a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, enquanto Entidade
Promotora e Executora do projeto pratica a seguinte metodologia de avaliação:


Reuniões semanais da equipa do projeto, com suporte documental de atas:
em cada semana existe uma Técnica do projeto que é responsável pela
concretização da ata e pelo resumo das atividades concretizadas, pontos
fortes e fracos, dificuldades sentidas e propostas de resolução;



Reuniões periódicas do Consórcio, com suporte documental de atas:
reuniões com o objetivo de dar conhecimento da taxa de execução do projeto
e de quais as atividades a desenvolver no próximo mês; nestas reuniões é
solicitada a colaboração dos parceiros e definidos procedimentos para se
executarem atividades;



Registo de acompanhamento com os destinatários do projeto, com suporte
documental: as Técnicas do Projeto, efetuam acompanhamentos diários com
os destinatários do projeto e registam na sua ficha de identificação
individual. Neste sentido, serão criados processos individuais dos
beneficiários do projeto, que terão carácter confidencial;



Inquéritos aos destinatários do projeto: sempre que se realiza uma atividade
serão

elaborados

inquéritos

aos

destinatários

dessa

ação,

sendo

posteriormente objeto de análise qualitativa e quantitativa.


Fichas de avaliação das ações: por cada atividade será efetuado um dossier
próprio, onde se encontrarão todos os procedimentos, pelo que neste
processo estarão informações sobre o número e tipo de participantes,
processos de divulgação, duração, data de realização, recursos humanos e
materiais utilizados, questionários de avaliação e avaliação qualitativa da
atividade;
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Na avaliação técnica contemplaremos ainda a utilização da ferramenta
informática de avaliação online “AGIL”, com o objetivo de fazer o
tratamento de dados de todas as atividades realizadas.



Para complementar a avaliação, organizaremos Assembleias de jovens
periódicas de forma a recolher a avaliação feita pelos mesmos, de forma a
incorporá-los nos relatórios de autoavaliação.



Elaboração de Relatório de Avaliação Anual: as Técnicas do Projeto
realizarão um relatório de avaliação anual das ações do projeto, com
indicação da sua autoavaliação enquanto técnicas do mesmo.

CARATERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DIRETOS
Consideramos como participantes diretos do projeto, todas as crianças e jovens entre
os 6 e os 24 anos, que se encontre em situação eminente de risco social e/ou escolar.
Assim sendo e após análise de dados relativos ao concelho de Campo Maior, podemos
afirmar que contamos com 3 grupos distintos na sua proveniência, os oriundos de Etnia
Cigana, de Imigrantes e de Famílias desfavorecidas.
Segundo a Resolução do Concelho de Ministros, o conceito de crianças e jovens em
risco engloba “as crianças e jovens sujeitos a maus-tratos, aqueles a quem os pais ou
representantes legais não prestam os cuidados necessários ao seu desenvolvimento e
ainda aqueles que, com o seu comportamento, ponham eles próprios em causa o seu
desenvolvimento, não tomando os pais ou representantes legais (ou não podendo
tomar) as medidas necessárias para pôr cobro a esse comportamento, ou não se
mostrando eficazes as medidas que estes adotam.”
“São crianças ou jovens em perigo os que se encontram numa das seguintes
situações: abandono; maus-tratos físicos ou psíquicos, ou vítima de abusos sexuais;
não recebe os cuidados ou afeição adequados à sua idade e situação pessoal; é
obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade; está sujeita
a comportamentos que afetam a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; assume
comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua
saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os pais se lhes
oponham de modo adequado a remover essa situação (...) ”.
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Entre as crianças de risco podemos distinguir as crianças em situação de
marginalidade, pobreza e falta de condições básicas de higiene, as crianças que por
problemas biológicos podem vir a sofrer de perturbações, e as crianças que à nascença
já apresentam deficiências.
O que se verifica, em todos os casos de crianças em risco, é o facto de não existir
um fator isolado, mas sim vários fatores que se conjugam entre si, criando assim
condições para que surjam graves problemas na socialização e educação da criança.
Temos a ideia geral que mais do que ninguém, a criança está exposta a riscos muito
mais graves do que qualquer pessoa na mesma situação, já que, quer fisicamente quer
mentalmente, não está preparada para se defender dessas ameaças.
Há na criança a falta de capacidade de se defender por si própria, o que faz com que
a família seja a responsável por esta, assim como a necessidade de socialização com as
figuras parentais ou com um meio envolvente organizado, de forma a esta adquirir a
educação necessária que a irá ajudar na sua vida futura.
A família é o ponto de partida para a construção do carácter e identidade da criança.
É o meio onde a criança começa a desenvolver a sua afetividade e segurança emocional;
sendo sempre o principal núcleo de apoio, orientação e segurança das crianças. Segue-se
a escola, (ou qualquer espaço educativo) que poderá ser entendida como um reforço da
formação, já veiculada pela família. Estes dois suportes são duas fontes de socialização
primárias de cada indivíduo, revelando uma grande importância tanto a nível físico,
social, ou psicológico.
A nível familiar, as razões podem dever-se à precariedade económica do agregado
familiar, às carências de habitação e/ou emprego instável, mas também à falta de
carinho e envolvimento afetivo desde a primeira infância.
Situações como a dependência de drogas, álcool, prostituição e mendicidade por
parte dos pais, são fatores do foro psicossocial que afetam bastante o desenvolvimento
harmonioso da criança, sendo estes fatores casos difíceis de estudar e resolver, já que
abrangem questões de várias ordens.
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ATIVIDADES DO PROJETO
Atividade
Gabinete de Atendimento Social/Apoio psicológico com utentes e
famílias
Sala de Estudo
Banco de Recolha de Manuais Escolares/Materiais Didáticos
Criação de um curso de Aprendizagem e/ou EFA
"Criar é Motivar"
Atelier de Competências Familiares
Atelier Escola Virtual
Atelier de aquisição de competências formativas e emprego
Jog@r.te
Atelier de Dramatização
Atelier de Competências Sociais e de Integração
Atelier d’Artes
Grupo de Voluntariado Jovem
Animação de Recreios Escolares
Grupo de Jovens Informal
Form@r.te
Clube de Leitura
Sessões de informação/esclarecimento para encaminhamento através
do Centro de Emprego de Elvas para ofertas de emprego ou estágios
profissionais.
Sessões de informação/esclarecimento para encaminhamento através
do IEFP Portalegre para ofertas formativas.
Atelier das Letras
Atelier de Manualidades
Férias Escolares
Espaço de ATL
Workshop de Prevenção e Segurança
Workshop com abordagem à sexualidade juvenil
Espaço Internet
Promoção de competências sob orientação do monitor Cid@net
Curso de Iniciação às TIC
Concurso Anual de Ideias para Jovens
Jogos Tradicionais Intergeracionais
Visitas a IPSS promovendo relações intergeracionais e espírito de
voluntariado
Recolha de saberes/usos/costumes
Espetáculo Anual do Projeto Incentiv@r.te E5G
Atelier da Natureza

Medida
I

Ação
a

I
I
II
I
I
I
II
III
III
III
III
V
III
V
V
I
II

c
c
c
b
d
c
a
a
c
a
c
c
a
a
f
c
a

II

b

I
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
V
III
III

c
a
a
c
e
f
a
b
c
e
b
h

III
III
III

h
c
a
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De referir que este projeto é avaliado e renovado anualmente pela Equipa de
Acompanhamento Escolhas e o mesmo pode ser alterado consoante análise dos
mesmos.
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Cantinas Sociais
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A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior celebrou um Protocolo de Colaboração
no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de
Emergência Alimentar com o Instituto da Segurança Social, I.P., em 2 de Janeiro de
2013, tendo inicio a sua atividade a 25 de Fevereiro de 2013.
A atividade desenvolvida pela Instituição integra a Convenção da Rede Solidária de
Cantinas Sociais, para o designado Programa de Emergência Alimentar (PEA) que
pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio, tendo
a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior capacidade para a entrega de 65
refeições diárias.
Neste sentido, pretendemos durante o ano 2014 continuar com esta atividade em
prol da ajuda aos mais desfavorecidos e carenciados do concelho de Campo Maior.
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Creche
“Cantinho dos
Sonhos”
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PROJETO “CANTINHO DOS SONHOS”
(FINANCIAMENTO PRODER – subprograma 3 – Medida 3.2.2)
A Misericórdia de Campo Maior é uma Instituição secular que prima pela prestação
de serviços na área social, nomeadamente apoio a crianças e pessoas idosas do concelho
de Campo Maior e concelhos limítrofes, pelo que pretende com este projeto ampliar a
oferta de serviços de infância, nomeadamente abertura de nova creche “Cantinho dos
Sonhos”, com capacidade para 40 crianças dos 4 aos 36 meses, durante o ano de 2014.
Deste modo, este pedido de apoio caracteriza-se pela transformação do edifício sito
na Avenida da Liberdade, onde atualmente está sedeado o Centro de Dia Betânia, numa
nova creche/berçário.

OBJECTIVOS GERAIS
Em termos de objetivos gerais:
- Aumento de oferta em termos de serviço de apoio à infância;
- Aumento da capacidade para colmatar a lista de espera existente em termos de
procura de serviços de creche por parte da população do concelho de Campo Maior e
concelhos limítrofes;
- Aquisição de equipamento para o exercício da atividade, de forma a potenciar
condições para a prestação de serviços diários.

OBJECTIVOS ESPECIFICOS
Em termos de objetivos específicos:
- Abertura de 3 salas de Creche, nomeadamente uma sala de berçário para 10 crianças,
uma sala de aquisição de marcha até aos 24 meses para 14 crianças e uma sala dos 24
até aos 36 meses para 16 crianças.
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