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INTRODUÇÃO 

 

Face à exiguidade das disponibilidades financeiras e fontes de rendimento que a Santa Casa 

dispõe e que se encontram retratadas no orçamento e Plano de Atividades para 2018, bem 

assim como, nos resultados apurados nos exercícios anteriores, 2018, será inexoravelmente 

mais um ano, em que o rigor e a prossecução da contenção de despesas, nas áreas não 

essenciais, terão forçosamente que nos nortear. 

No ano 2018, a Instituição prevê apresentar candidatura ao Portugal 2020, para a ampliação e 

requalificação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, estando previsto ampliar a ERPI 

em 10 camas. 

Com a aprovação da candidatura ao “Centro Qualifica”, no ano 2018, prevê-se continuar a 

atingir os principias objetivos do mesmo, nomeadamente melhorar as qualificações escolares 

e profissionais de adultos que não tenham completado o 4.º, 6.º, 9.º e 12.º ano de 

escolaridade. 

O Gabinete Alzheimer.M@ior, pretende investir, fundamentalmente na criação de um 

centro de excelência para pessoas com demência. A importância de criar um espaço para 

pessoas com demência faz parte de uma estratégia que se configura como urgente e 

necessária de criação de serviços e respostas de suporte à pessoa com demência, ao seu 

cuidador e aos seus familiares. 

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS) continuará a sua intervenção ao nível de 

atendimentos e acompanhamentos sociais, prevendo atingir os objetivos previstos em 

candidatura. 

Em suma, a Mesa Administrativa irá canalizar todos os seus esforços para manter o bom 

funcionamento das valências, tendo como principal objetivo satisfazer as carências 

humanas e sociais da população. 
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1 - SETOR DE GERONTOLOGIA 

                “ A única coisa necessária para o triunfo do mal, é os Homens não fazerem nada. 

Cruze os braços e o mal vencerá”  

Edmund Burke 

 

 A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior no âmbito da sua missão de satisfação de 

carências sociais, desenvolve um leque muito alargado de respostas sociais no concelho de 

Campo Maior, onde se enquadram os serviços prestados às pessoas idosas e suas famílias, 

que organicamente designamos como Setor de Gerontologia. 

  O Setor de Gerontologia agrega de forma articulada as seguintes respostas sociais: 

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Lar Santa Beatriz, com capacidade para 55 

utentes; 

- Centro de Dia Betânia, com capacidade para 30 utentes; 

- Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade para 27 utentes; 

  Estas três respostas sociais funcionam no mesmo espaço físico, na Quinta de S. Pedro, 

preconizando-se uma gestão organizacional eficaz dos recursos, para obtenção de serviços 

de qualidade, tendo-se iniciado em 2016 e com continuidade para 2018, o processo de 

remodelação e ampliação das atuais instalações, nomeadamente: 

  -  Projeto de Execução de Arquitetura e Especialidades da Obra de Ampliação e 

Remodelação da ERPI, projecto a candidatar ao financiamento do Quadro Portugal 2020, 

propondo-se um alargamento da capacidade desta resposta social para 65 utentes; 

    A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, através do Setor de Gerontologia 

disponibiliza para além das respostas socais, um leque de serviços diversificados e 

complementares para a resolução de diferentes problemáticas que se colocam às pessoas 

idosas e suas famílias, tem também em funcionamento: 

  - Serviço de Teleassistência; 

- Gabinete Alzheimer Maior; 
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- Serviço  de  Atendimento e Acompanhamento Social, do Projeto Rede Local de 

Intervenção Social;  

  Quanto aos recursos humanos, dispomos de uma vasta equipa de profissionais, com 

reconhecida capacidade técnica e com formação multidisciplinar, das áreas social e da 

saúde, sendo que a valorização dos recursos humanos e melhoria do desempenho dos 

profissionais é feita de forma contínua, promovendo a formação profissional, inicial e de 

reciclagem, no âmbito dos cuidados geriátricos. 

   O cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros regulamentos aplicáveis à 

Instituição, é um principio fundamental da nossa atividade diária, assumindo-se sempre o 

compromisso de assegurar de forma consistente e sistemática, serviços de qualidade às 

pessoas idosas e suas famílias. A melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados é 

uma responsabilidade e um compromisso que envolve toda a estrutura organizacional, dos 

dirigentes aos profissionais e temos que ser capaz de diariamente transmiti-lo a todos que 

beneficiam dos nossos serviços. 

   As actividades planificadas no Sector de Gerontologia para o ano de 2018 são delineadas 

numa perspectiva multi/interdisciplinar, de várias áreas de intervenção a apresentar: 

2- SOCIAL 

  No último século verificaram-se alterações demográficas que se traduzem na modificação 

e inversão das pirâmides etárias, reflectindo o crescente envelhecimento da população, que 

colocam às famílias, à sociedade em geral e em particular a todas as entidades púbicas e 

privadas com responsabilidade social, enormes desafios. A necessidade de enfrentar 

positivamente estes desafios, impele-nos a desenvolver respostas sociais integradas em 

complementaridade com outras acções/intervenções que contribuam para um aumento da 

qualidade de vida das pessoas idosas e um envelhecimento ativo e saudável, minimizando 

situações de isolamento e vulnerabilidade social.  

   Consideramos assim como princípio fundamental da nossa intervenção diária que 

envelhecer com qualidade, prolongando a autonomia e a independência, constitui um 

imperativo e uma responsabilidade individual e colectiva. 

   Verificamos que com o aumento da esperança média de vida, a pressão nas respostas 

sociais e de saúde é maior, evidenciando-se a necessidade de cuidados geriátricos de longa 

duração. 
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    Na continuidade do nosso trabalho no Setor de Gerontologia e na sequência das várias 

avaliações de resultados e reflexões da equipa técnica, concluímos que em 2018 temos as 

seguintes prioridades: 

  - Necessidade de requalificação do edifício e dos equipamentos da resposta social ERPI; 

  - Construção de um novo modelo de funcionamento da resposta social SAD, que permita 

proporcionar um serviço que vá ao encontro das necessidades e expetativas das pessoas 

idosas e das famílias, numa perspetiva personalizada e de humanização. 

   - Qualificação dos recursos humanos e aposta no desenvolvimento do trabalho em 

equipa, minimizando os problemas na organização e gestão do trabalho, num trabalho que 

pela sua natureza obriga a uma elevada carga de trabalho diário e uma forte componente de 

envolvimento emocional. 

Assumimos como objectivos principais da nossa intervenção social: 

- contribuir para o bem estar, qualidade de vida e promoção da saúde das pessoas idosas, 

numa perspectiva bio-psico-social; 

- promover serviços centrados na pessoa idosa, nas suas necessidades, expectativas, gostos 

e preferências pessoais; 

- fomentar a participação ativa e inclusiva das pessoas idosas na promoção da sua saúde, 

autonomia e independência, como membros de uma família e de uma comunidade. 

 3 -   PSICOLOGIA 

  

É sabido que a velhice deve ser entendida de uma forma ampla, percecionada enquanto 

momento da vida com influências biopsicossociais uma vez que o relacionamento do/a 

idoso/a com o mundo altera-se por diversos fatores: dificuldades adaptativas, tanto 

emocionais como fisiológicas, mudanças na performance ocupacional e social, visão 

pragmática do quotidiano, dificuldade de aceitação do novo e alterações na escala de 

valores.  

Acompanhar idosos a nível da área científica da Psicologia é, assim, respeitar os idosos e o 

seu relacionamento com as suas histórias, deixando que estes possam atribuir novos 

significados a factos antigos e que os tons mais maduros da sua afetividade passem a 
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colorir a existência com novas matrizes; alegres ou tristes, culposas ou de mérito, 

frustrantes ou gratificantes, satisfatórias ou sofríveis. Tendo em conta esta realidade, apesar 

do envelhecimento ter características comuns em todas as pessoas, cada um de nós é um 

ser único e reúne características individuais, experiências e vivências, que conduzem a um 

envelhecimento também ele vivido de forma muito particular. Assim, a área da psicologia 

pode contribuir para um envelhecimento com sentido, estimulando e dando espaço às 

vivências de cada um.  

A  psicologia é relevante na promoção e manutenção da saúde mental, uma vez que a 

velhice pode acarretar maior vulnerabilidade a disfunções. Assim, o papel do psicólogo 

passa por atuar na avaliação e na reabilitação cognitiva, na psicoterapia de idosos/as, no 

apoio a familiares e cuidadores, na difusão de informação e sensibilização da população 

acerca do envelhecimento e suas vicissitudes, na sensibilização e apoio a cuidadores, entre 

outras funções. Torna-se assim necessária uma abordagem ecológica que concorra para a 

melhoria da qualidade de vida do/a idoso/a, contribuindo de igual forma para a promoção 

do envelhecimento, mais do que ativo, mas com sentido, em que os mais velhos possam ter 

maior consciência da sua responsabilidade e do seu poder pessoal em todo o processo 

desenvolvimental que é a vida.  

Pretende-se desta forma caminhar no sentido de adotar uma abordagem mais preventiva do 

que remediativa, procurando encontrar as soluções que melhor respondam às necessidades 

de cada pessoa, sempre tendo em conta os aspetos diferenciados das suas personalidades. 

Assim, é importante, criar um clima de confiança e segurança emocional com os/as 

utentes, apoiando-os/as, e encorajando-os/as a conservar uma imagem positiva de si 

próprios.  

Por outro lado devemos encorajar e estimular os/as idosos/as a manter as relações 

familiares e sociais, e de um modo particular com a família mais próxima, por serem, nesta 

assim como em todas as fases da vida, suportes essenciais ao bem-estar psicológico, social, 

e físico. Falar sobre o passado é muito mais do que recordar, é vivenciar as experiências 

duas vezes, e neste sentido os suportes, familiar e social são um campo fértil, permitindo 

ao/à idoso/a experimentar emoções positivas através da reminiscência, que lhe poderão ser 

muito úteis no futuro. As condições de eficácia da relação terapêutica passam então pela 

congruência e autenticidade, pela consideração positiva e condicional, pela comunicação e 

compreensão empática. Neste sentido importa dar mais importância ao acolhimento do que 
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à iniciativa, uma maior concentração sobre as vivências e não tanto aos factos em si, 

direcionar o interesse e atenção para a pessoa e não para o problema, um maior respeito e 

consideração pela pessoa e facilitação no processo de comunicação. No fundo, o cuidado 

torna-se presente na, e através da relação que o encontro inter-humano proporciona entre 

os seus intervenientes, entre o cuidador e a pessoa cuidada, e cuidar do outro pressupõe 

atenção à sua individualidade e às suas necessidades. Porque o que importa são as pessoas. 

Dado que a satisfação e motivação dos/as colaboradores/as são fatores críticos de sucesso 

para atingir dos objetivos estabelecidos, e consequentemente para a implementação da 

estratégia organizacional, estes serão alvo de intervenção no sentido de perceber as suas 

preocupações e necessidades, de modo a poderem ser implementadas medidas preventivas 

e corretivas que visem a melhoria contínua dos serviços prestados pela instituição.  

OBJETIVOS  

Apoiar e auxiliar os utentes e seus familiares ao longo do processo de institucionalização;  

Promover a integração dos utentes no novo contexto de vida;  

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

e/ou vivência dos utentes na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas ou na resposta 

social de Centro de Dia;  

Analisar e avaliar com o/a idoso/a, e respetiva família, a sua situação individual, com 

vista a promover uma intervenção sistémica;  

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

diversos/as idosos/as tendo em conta as suas idiossincrasias;  

Apoiar os idosos em situações de crise;   

Contribuir para a promoção da estimulação cognitiva, em utentes com e sem defeito 

cognitivo, através do desenvolvimento de atividades de caráter pontual e contínuo;  

Contribuir para o (re) estabelecimento e manutenção de relações sociais;  

Promover o desenvolvimento pessoal e social através de ações de sensibilização e do 

estabelecimento de conversas informais;  
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Reforçar os laços familiares entre os/as idosos/as e os seus familiares, através do 

atendimento familiar;  

Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado;  

Promover ações de sensibilização sobre a importância da humanização dos serviços e da 

comunicação, junto dos/as colaboradores/as. 

 Auxiliar os prestadores de cuidados nas diferentes respostas sociais com estratégias que 

visam a melhoria dos serviços prestados.  

Desenvolver um trabalho colaborativo com outros técnicos. 

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO:  

No sentido de concretizar estes objetivos, o serviço de psicologia prevê a intervenção nas 

seguintes áreas: 

 Integração do utente nas respostas sociais;  

 Intimidade e vida privada;  

 Conclusão do ciclo de vida;  

 Promoção das relações de cooperação entre família/instituição;  

 Promoção do desenvolvimento pessoal e social;  

 Formação inicial e contínua a todos/as os/as colaboradores/as;  

 Comunicação e assertividade; 

 Gestão de conflitos pela inteligência emocional;  

 Gestão de equipas de trabalho; 

 Motivação de equipas; 

 Gestão da relação Idoso/Prestador de cuidados 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2018 

O ano de 2018 contemplará, para além das atividades nucleares da área científica, 

atividades de continuidade do ano anterior, que não foram cumpridas na totalidade ou que 
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se mostraram difíceis de concretizar tendo em conta a reestruturação de Recursos Humanos 

realizada na Misericórdia de Campo Maior em 2017.  

1. Com os utentes das respostas sociais:  

 

 Apoio à integração/adaptação à resposta social: Pretende-se que cada novo 

utente seja apoiado de forma a minimizar o impacto que a institucionalização 

implica e apoiar a adaptação positiva ao novo contexto de vida. Para além disso, 

este momento pressupõe que seja conhecida, o mais profundamente possível, a 

História de Vida pessoal e social do utente, dando feedback posterior à restante 

equipa sobre os aspetos mais determinantes, possibilitando uma intervenção 

multidisciplinar mas focalizada nas idiossincrasias da pessoa idosa.  

 

 Avaliação e intervenção psicológica – Neste âmbito sugere-se o desenvolvimento 

de atividades de avaliação psicológica e despiste psicopatológico e apoio e 

acompanhamento psicológico. A avaliação tem por objetivo identificar de forma 

mais específica perturbações psicológicas e/ou psiquiátricas, o grau de 

comprometimento cognitivo e adequar a intervenção individual para cada situação 

detetada. Neste âmbito, ao longo de 2018 iremos manter o procedimento 

implementado em 2017 ao nível da avaliação multidisciplinar dos utentes, 

mantendo e alargando a Avaliação Geriátrica Global, documento elaborado pela 

equipa técnica e que agrega e sintetiza os diferentes instrumentos de avaliação 

utilizados pelos vários atores técnicos, tornando a informação acerca do idoso mais 

válida e apoiando a construção dos Planos de Cuidados Individuais mais 

criteriosos. 

O acompanhamento psicológico individual, da situações detetadas, contribuirá para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas proporcionando a 

psicoeducação relativamente à(s) patologia(s) e/ou problema(s) detetadas, dotar as 

pessoas idosas de ferramentas e estratégias de coping e/ou resolução de problemas 

e, sobretudo, estimular a partilha de vivências e a exploração de sentimentos e o 

treino de competências emocionais e sociais mais adaptadas à fase da vida atual;  
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Para além disso e sempre que se justificar, serão realizados encaminhamentos para 

as especialidades médicas adequadas (medicina geral e familiar, psiquiatria ou 

neurologia).  

 Acompanhamento social: ao longo do ano de 2018 serão implementadas, sempre 

que necessário, ações de carácter individual e/ou em grupo, de informação e 

promoção do apoio ao acesso a direitos, bens e serviços e atividades que reforcem a 

capacidade dos utentes se ajustarem a situações novas. De referir que estas ações 

podem e devem ser realizadas com recurso à colaboração com a Rede Local de 

Intervenção Social (RLIS) da Misericórdia.  

 

 Promoção do relacionamento com os pares e com as suas famílias: pretende-se 

manter os momentos e atividades que tenham por objetivo o reforço das relações 

familiares dos idosos que acolhemos, potenciando as visitas de familiares e pessoas 

significativas aos utentes. Desta forma, ao longo de 2018 será necessário reforçar 

ainda mais o relacionamento com as famílias, potenciando o seu papel na dinâmica 

diária do utente e o envolvimento familiar sistemático da sua permanência na 

resposta social;  

 

 Elaboração dos planos de acolhimento e admissão dos/as idosos do Lar Santa 

Beatriz e reformulação do processo de admissão, conferindo maior participação 

aos utentes e às famílias/responsáveis no processo de adaptação à resposta social; 

 

 Desenvolvimento e avaliação semestral dos Planos Individuais de Cuidados, 

permitindo a análise das estratégias definidas aquando da admissão do utente e a 

sua adequabilidade ao longo do tempo; 

 

 Desenvolvimento de atividades específicas com outros técnicos, como sejam, o 

apoio às atividades da área da Animação Sociocultural ou o Gabinete 

Alzheimer.m@ior.  

 

2. Com os colaboradores: 

 Implementação de um Código de Ética e Conduta para os colaboradores 

afectos ao Setor de Gerontologia, com a participação dos mesmos, para que o 

mailto:Alzheimer.m@ior
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documento final seja entendido como um documento estruturante do quotidiano 

laboral. Este documento, proposto inicialmente para ser realizado durante o ano de 

2017, necessita de maior investimento ao longo deste ano de 2018, tendo em conta 

que implica uma forte reflexão em torno da temática da ética e que necessita de ser 

o produto de diferentes contribuições por parte dos seus destinatários;  

 

 Renovar o sistema de avaliação de desempenho, promovendo o espírito de 

avaliação e melhoria contínua do desenvolvimento profissional dos colaboradores, 

a melhoria dos cuidados prestados diariamente e a implementação de uma política 

de qualidade;  

 

 

 Apoio na gestão das equipas das diferentes respostas sociais do Setor de 

Gerontologia, permitindo a melhor adequação dos recursos humanos aos serviços, 

potenciando a gestão eficaz dos mesmos mas também o bem-estar profissional dos 

nossos colaboradores.  

 

 Supervisão do estado emocional dos colaboradores das respostas sociais de 

Gerontologia, dotando-os de estratégias de suporte para a gestão do quotidiano 

profissional, a ultrapassagem de momentos críticos, a manutenção de desempenhos 

positivos e a redução das situações de conflito.  

 

 Análise do nível de desgaste emocional dos colaboradores das respostas sociais 

de gerontologia, com recurso a instrumentos padronizados e validados para a 

população portuguesa e para colaboradores da área social e da saúde, por forma a 

conhecer as necessidades de intervenção psicológica nesta área específica;  

 

  Apoio informativo e formativo: Neste âmbito pretende-se levar a cabo ações de 

(in)formação e sensibilização aos/às prestadores/as de cuidados e colaboradores/as 

do setor de Gerontologia, desenvolvidas tendo por base estratégias pedagógicas, 

que favoreçam a discussão de temas e práticas profissionais tendentes a favorecer o 

clima relacional entre a equipa de prestadores de cuidados e a melhoria do serviço 

prestado.  
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Para além disso, propõe-se o lançamento de uma temática por mês ao longo de 

2018 com divulgação de material informativo (panfletos/cartazes), que sensibilize e 

dê conhecimentos práticos básicos acerca da mesma e clarifique dúvidas e/ou 

uniformize procedimentos de trabalho.   

 

 

Sugestões de temáticas a trabalhar em 2018:  

 

Mês Temática  

Janeiro Tristeza vs Depressão na Pessoa Idosa  

Fevereiro Trabalho em equipa  

Março Demência e doença de Alzheimer  

Abril Sobrecarga do Cuidador Formal  

Maio A pessoa em fase terminal  

Junho Ansiedade no Idoso  

Julho Comunicação com a Pessoa Idosa  

Agosto Crise suicida  

Setembro O idoso institucionalizado  

Outubro Agressividade no idoso  

Novembro Luto no idoso  

Dezembro Alucinações e Delírios  

 

 Manter as pontes de interação e comunicação com instituições que se dediquem 

ao desenvolvimento e acompanhamento de pessoas com patologias específicas, por 

forma a criar momentos de partilha de conhecimentos e de sensibilização junto dos 

nossos colaboradores; 

 

 Análise de necessidades de formação de todos os colaboradores das respostas 

sociais de gerontologia, em colaboração com o Setor de Formação da Santa Casa de 

Misericórdia de Campo Maior, permitindo a adequação das mesmas à oferta 

disponível e reforçando a motivação dos colaboradores para a participação nas 

mesmas.  
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Necessidades de melhoria 

À semelhança do sugerido em 2017, ao longo do ano de 2018 seria pertinente diminuir a 

lacuna de materiais de avaliação psicológica de adultos/populações idosas disponíveis na 

Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. Tendo em conta a população que o serviço 

abrange, a quantidade de materiais desta área revela-se claramente insuficiente. Para 2018 

sugere-se a aquisição da Escala de Avaliação da Demência – 2 (DRS-2) (Jurica, Leitten  

Mattis, 2001), o Inventário de Ansiedade Geriátrica  - (Geriatric Anxiety Inventory ) 

(Pachana et al., 2007) ou o Inventário Neuropsiquiátrico (NPI) (Cummings, 2009).  

 

4 -   ANIMAÇÃO 
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“A velhice não é a conclusão necessária da existência 

Humana, é uma fase da existência diferente da 

Juventude e da maturidade, mas dotada de um 

Equilíbrio próprio e deixando aberto ao individuo uma 

Gama de possibilidades.” 

 

Simone de Beauvoir  

 A ANIMAÇÃO SÉNIOR 

O plano anual de Animação Sociocultural que apresentamos tem como principal objetivo a 

ocupação ativa dos utentes, através de atividades de animação sociocultural, lúdico-

recreativas e ocupacionais para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e 

psíquicas.  

Este não é um plano para trabalhar para a Terceira Idade, mas sim para trabalhar com a 

Terceira Idade, transformando os utentes em protagonistas, levando-os à projeção e à 

partilha das suas vivências, das suas memórias, dos seus saberes e das suas inquietações. 

Iremos desenvolver atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e 

ocupacionais para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas. 

Também não podemos ignorar o carácter terapêutico e paliativo da Animação 

Sociocultural na Terceira Idade, porque um programa de Animação Sociocultural é um 

programa de intervenção em grupo e/ou individual, onde as pessoas interagem, criam 

dinâmicas, mobilizam-se e vencem medos, temores, inibições, bloqueios... 

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

dos trabalhadores das instituições que os acolhem.  

A avaliação é efetuada no final de cada ano através da elaboração do Relatório anual de 

atividades, com o recurso à análise dos dados recolhidos no mapa de presenças e avaliação 

individual, dos registos semanais de atividades e dos relatórios mensais. 

O plano de atividades para 2018 pretende seguir a linha de trabalho dos anos anteriores, 

proporcionando diferentes atividades e experiencias direcionadas para os diferentes níveis 

de autonomia e dependência, contemplando parcerias de forma a fomentar a partilha com 

pessoas externas à Instituição, para o convívio diversificado em idades e experiências.  

Assim sendo, neste plano serão apresentados diversos ateliers, esperando-se uma melhoria 

do grau de satisfação, partilha de conhecimentos, aumento da confiança, manutenção e/ou 

melhoria das capacidades cognitivas, melhoria da qualidade de vida e autonomia. 

 

 PLANO DE ANIMAÇÃO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO 

MAIOR - 2018 

  

População-alvo: Utentes institucionalizados na ERPI, Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. 

Recursos 

humanos: 

Animadora sociocultural e auxiliares. 

Calendarização: De Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018. 

Comunicação e 

divulgação: 

Os meios de divulgação utilizados serão convites, cartazes, página 

web Misericórdia, facebook do Lar e da Misericórdia e Boletim 

“Página das Nossas Memórias 2018”. 

Indicadores de 

avaliação das 

atividades:  

A avaliação do Plano é efetuada através de dados recolhidos ao longo 

das Atividades, do mapa das presenças e de um relatório anual de 

avaliação.  

Recursos 

materiais: 

Materiais de desgaste (materiais de desenho, materiais de pintura; 

materiais de modelagem, colas, tecidos, entre outros); Materiais 

recicláveis; Material audiovisual (computador portátil, projetor, rádio, 
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televisão); Livros/revistas/jornais; Carrinhas de transporte da Santa 

Casa da Misericórdia; Autocarro (solicitado ao Município quando 

necessário); Materiais necessários à realização dos exercícios de 

educação física; Todo o material inerente à preparação das atividades. 

Locais: As atividades socioculturais normalmente funcionam nas instalações 

da ERPI, do Centro de Dia, assim como no espaço exterior da ERPI, 

nomeadamente na Quinta de São Pedro. Os passeio ou intercâmbios 

acontecem nos locais programados. 

Objetivos 

específicos: 

 

- Otimizar e compreender as funções cognitivas, as necessidades, as 

expectativas e as motivações dos idosos; 

- Trabalhar/ potenciar as dimensões: Física, Biológica, Psíquica, 

Intelectual, Espiritual, Emocional, Cultural, Social de cada idoso; 

- Proporcionar maior qualidade de vida, sentimento de utilidade, 

prevenção das incapacidades e estabilização ou retardamento do 

processo de envelhecimento, como processo de ativação e 

estimulação dos idosos; 

- Aproximar as famílias da instituição através da realização de 

atividades em parceria; 

- Proporcionar iniciativas que promovam a alegria e diversão; 

- Recordar vivências, costumes e tradições populares; 

- Estimular um trabalho interativo com idosos e crianças, através de 

atividades intergeracionais. 

- Desenvolver a destreza física e mental do idoso; 

- Envolver a comunidade em geral, no processo de integração social 

dos nossos utentes; 

- Contribuir para o enriquecimento cultural e das novas tecnologias do 

idoso; 

- Prevenir a desorientação no tempo e no espaço. 
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 ATIVIDADES GENÉRICAS A DESENVOLVER DURANTE O ANO DE 2018 

 

Durante o ano de 2018 serão desenvolvidas diferentes atividades, consoante o mês 

e a época em que estamos, de modo a marcar datas festivas importantes. Porém, 

teremos um plano semanal de atividades que pretende vitalizar e dinamizar os 

nossos utentes. Deste modo prevemos a realização dos seguintes Ateliers: 

 Atelier “Mãos à Obra” - Animação através da expressão plástica (pintura, 

renda, modelagem, desenho, bordados…). As atividades de expressão plástica 

permitem ao utente exprimir-se, desenvolver e estimular a imaginação e a 

criatividade através das várias formas de expressão, desenvolver a motricidade 

fina, a precisão manual e a coordenação psico-motora. Ao realizarem estas - 

atividades evitam o isolamento e o ócio, desenvolvem o sentido crítico, 

exprimindo as suas preferências e razões das ações, ao mesmo tempo que 

promove o desenvolvimento e enriquecimento de qualidades grupais, coesão, 

partilha, trabalho em equipa, confiança, sensibilidade, relações interpessoais, 

iniciativa, expressão e autocontrolo. 

 Ateliers “Tabuleiro” – Animação cognitiva e lúdica, com a dinamização de 

jogos de tabuleiro, de memória e destreza manual. O objetivo dos jogos de 

estimulação cognitiva é aumentar a atividade cerebral, retardar os efeitos da 

perda de memória e da acuidade e velocidade percetiva, e, a reabilitação das 

funções executivas. O jogo do Bingo tem já uma presença semanal de caráter 

obrigatório para os idosos. 

 Ateliers “Culinária” - Animação associada ao desenvolvimento pessoal e social, 

(incluímos neste atelier a confeção de bolos mas também “o arranjar” os alhos, 

feijão verde, ervilhas…, assim como a confeção de licores e pratos tradicionais; 

O objetivo deste atelier é o de partilhar conhecimentos de receitas, a confeção 

de diferentes produtos, estimulando a motricidade fina. Pretendemos continuar 

a recolha de receitas, de forma a criar um livro aberto de receitas tradicionais. 

 Atividades da Vida Diária (AVD) – Animação associada ao desenvolvimento 

pessoal e social, através de atividades estimuladas pelo espaço e criadas em 

diferentes locais nas salas, leituras de revistas, jornais (mesa das leituras), 

Jogos diversos (mesa dos jogos), visualização da TV, manutenção dos Jardins, 

trabalhos em renda, malha (cestos das lãs)… 
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 Ateliers “Conversas em dia” – Animação através da comunicação e animação 

comunitária, com atividades que visam dinamizar a expressão Oral e Escrita 

para letrados e iletrados através de conversas informais/diálogos da atualidade 

e respetiva recolha de informação (rimas, contos, lendas, anedotas …, e 

histórias de vida dos idosos. Neste atelier pretendemos continuar a recolha do 

Diário das Nossas Memórias. 

 Ateliers “Toca a Mexer” – Animação física ou motora, atividades que 

promovam a atividade dos idosos, quer através de aulas de ginástica, de 

passeios, ou de jogos corporais que têm como objetivo assegurar as condições 

de bem-estar dos utentes, promovendo a sua saúde, tentando combater o 

sedentarismo e desenvolvendo as suas capacidades físicas e intelectuais através 

de tarefas simples de movimentação articular e muscular possibilitando-lhe 

uma maior qualidade de vida. 

Esta atividade tem como objetivos específicos o aumento do autodomínio, 

melhorar a ocupação dos tempos livres, desenvolvimento das capacidades 

físicas, combater o sedentarismo e o stress, prevenção das depressões e 

aumentar a autoestima. Esta atividade será desenvolvida através de exercícios 

de aquecimentos, jogos tradicionais e desportivos, Aulas de Dança Sentados e 

caminhadas. 

 Ateliers “Harmonia” - Animação física ou motora e cognitiva, com atividades 

com música/dança. A dança/música é uma forma de animação que pode e deve 

ser desenvolvida com os mais velhos, uma vez que para estes a dança/música 

está associada a memórias e experiências importantes na sua vida. Esta 

atividade será desenvolvida através de organização de festas, de bailes e de 

tardes de dança/música onde os utentes poderão praticar ativa ou passivamente 

em danças de salão, dança tradicional, dança de roda, assim como cantar ou 

assistir. Este atelier continua também a ser uma mais valia para os nossos 

idosos acamados, dando um conforto diário aos mesmos.  

 Atelier “Dinâmicas de Grupo” – Animação cognitiva, através do 

desenvolvimento de dinâmicas de grupo que visam fortalecer laços entre os 

idosos, ajudar na integração de novos utentes e criar um espirito de autoajuda 

entre os mesmos. 
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 Ateliers “Tecnologias” – Animação comunitária, com atividades de iniciação às 

TIC (computador, tablet, internet). Esta atividade consiste em aulas de treino 

com o objetivo de manter as capacidades dos idosos e abrir novas 

possibilidades de contacto com familiares que se encontrem no estrangeiro. 

Neste atelier poderão ainda existir momentos de cinema projetado, assim como 

ocasiões de fotografia, seguidas de exposição. 

 

 

 

 OUTRAS ATIVIDADES ATRAVÉS DE PARCERIAS E/OU COLABORAÇÃO A 

DESENVOLVER EM 2018 

 

A par das atividades referidas anteriormente, participamos e colaboramos sempre que 

pertinente com outras instituições, projetos ou equipas, nomeadamente através de convites 

para eventos, intercâmbios, encontros intergeracionais e/ou passeios culturais. 

Pretendemos continuar a participar nas iniciativas do CLDS+, do Projeto Tempo Para Dar, 

da CURPI, com o Jardim de Infância “Despertar”, com a Universidade Sénior de Campo 

Maior, assim como iremos tentar alargar este leque de parcerias que proporciona o 

convívio com outro público e desta forma experiências diferentes e motivadoras.  

A área da animação irá continuar a trabalhar com a diferente equipa técnica do setor de 

gerontologia, de modo a existir uma colaboração efetiva quer na estruturação dos planos de 

atividades individuais, quer na execução de alguns ateliers, como tem vindo a acontecer até 

então.  

Elaboração do boletim, “Páginas das Nossas Memórias”, com as principais atividades 

desenvolvidas ao longo do ano, apresentado na Festa de Natal. 

Continuação da formação interna a todos os funcionários, com o intuito de sensibilização 

para que estes sejam dinamizadores da tão necessária ocupação ativa do tempo dos nossos 

idosos.  

Continuação da criação de Espaços de Estímulos, com vista ao aumento das Atividades de 

Vida Diária, assim como da elaboração de novos Jogos/Materiais de Estimulação 

Cognitiva.  
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 ATIVIDADES DE DESTAQUE A DESENVOLVER MENSALMENTE - 2018 

MÊS DATAS A COMEMORAR E/OU VISITAS/PASSEIOS FIXOS DATA 

JANEIRO Dia de Reis 

Dia Internacional do Riso 

Dia Mundial do Puzzle 

6  

18 

29 

FEVEREIRO Dia Mundial de Luta Contra o Cancro 

Carnaval 

Dia Mundial do Doente 

Dia Mundial da Rádio 

Dia dos Namorados (Dia de São Valentim) 

Visita à “Feria de los Mayores”, em Badajoz 

4 

9  

11 

13 

14 

A agendar 

Março Dia Internacional da Mulher  

Dia do Pai  

Dia Mundial da Poesia  

Dia Mundial do Teatro 

Páscoa 

8  

19  

21 

27  

ABRIL Dia Internacional do Café 

Dia Mundial dos Monumentos e Sítios  

Dia Mundial do Livro 

Dia Nacional da Liberdade  

Dia Mundial da Dança  

Passeio convívio à Nª Sra. da Enxara 

14 

18  

23 

25  

29 

A agendar 

MAIO Dia da Mãe  

Dia da Espiga 

Dia Internacional das Famílias  

Dia Internacional dos Museus  

Passeio ao Santuário do Chandavila 

1º Domingo 

10 

15  

18  

A agendar 

JUNHO Dia da Criança 

Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a 

Pessoa Idosa 

Dia Internacional do Piquenique 

Comemoração dos Santos Populares 

Arraial Solidário de S. Pedro  

1 

 

15 

18 

 

29  

JULHO Dia Internacional da Piada 

Dia Mundial do Chocolate 

Dia Mundial da Pizza 

Comemoração do Dia Nacional dos Avós  

1 

7 

10 

26  

AGOSTO Dia Mundial da Fotografia 

Dia do Artista 

Feira de Agosto 

19 

24 

A agendar 

SETEMBRO Dia Mundial da Doença de Alzheimer 

Dia Mundial do Sonho 

Feira de S. Mateus (Elvas) 

21 

25 

A agendar 

OUTUBRO Dia Internacional das Pessoas Idosas 

Dia Nacional dos Castelos 

Dia Mundial da Saúde Mental 

Dia Mundial do Pão 

Dia Internacional da Animação 

Hallowen 

Almoço dos Mayores 

1  

7  

10 

16 

28 

31 

A agendar 

NOVEMBRO Dia de Todos os Santos 1 

https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-puzzle/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-de-luta-contra-o-cancro/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-doente/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-radio/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-dos-namorados-dia-de-sao-valentim/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-teatro/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-cafe/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-livro/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-consciencializacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-consciencializacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-piquenique/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-da-piada/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-chocolate/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-pizza/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-fotografia/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-do-artista/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-doenca-de-alzheimer/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-sonho/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-saude-mental/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-pao/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-da-animacao/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-de-todos-os-santos/
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Dia Mundial do Cinema 

S. Martinho  

Dia Mundial da Diabetes 

5 

11 

14 

DEZEMBRO Dia da Bolacha 

Dia Internacional do Voluntariado 

Dia Internacional do Chá 

Dia das Palavras Cruzadas 

Venda de Natal 

Festa de Natal 

Comemoração do Natal 

Retrospetiva de 2018 e desejos para 2019 

4 

5 

15 

21 

A agendar 
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 Todas as atividades programadas, podem ser alteradas ou substituídas por outras, ou até mesmo 

não serem concretizadas. 

 

 PLANO SEMANAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – 2018 

 

 
 

2ª Feira 

 

3ª Feira 

 

4ª Feira 

 

5ª Feira 

 

6ª Feira 

8.30h-

10h 

 

Preparação das 

atividades 

Preparação das 

atividades 

Preparação 

das atividades 

Preparação das 

atividades 

Preparação das 

atividades 

10h – 

11.30h 

Centro de Dia 

Atelier “Toca a 

Mexer” 

ERPI 

Atelier “Tabuleiro” 

ERPI 

Atelier “Mãos 

à Obra” 

ERPI e Centro 

de Dia  

Atelier 

“Dinâmicas” 

(Coro eucaristia) 

ERPI e Centro de 

Dia 

Eucaristia/ 

AVD 

11.30h- 

12.30h 

Atelier “Harmonia” - 

dependentes 
Acompanhamentos 

Apoio domiciliário 

Atelier 

“Harmonia” - 

dependentes 

Reunião Técnica 
Acompanhamentos 

Apoio domiciliário 

 

14h – 

16h 

ERPI 

Atelier “Mãos à 

Obra”/”Tecnologias” 

Centro de Dia 

Atelier 

”Tecnologias” 

/”Culinária” 

ERPI 

Atelier “Toca a 

Mexer” 

Centro de Dia  

Atelier 

“Tabuleiro” 

Centro de Dia 

Atelier “Mãos à 

Obra”/”Dinâmicas” 

16h -

17.00h 

Avaliação das 

atividades 
Avaliação das 

atividades 
Avaliação das 

atividades 
Avaliação das 

atividades 
Avaliação das 

atividades 

 

Notas: - Estas intervenções podem sofrer alterações, de acordo com as folgas da animadora e os locais de 

intervenção, assim como devido à sobreposição de outras atividades comemorativas. 

- Existem ateliers que irão decorrer em simultâneo com idosos da ERPI e do Centro 

de Dia da Santa Casa. 

- Atividades da vida Diária (AVD),através da estimulação do espaço, não necessitando 

necessariamente da presença da Animadora, apenas da estimulação inicial para as diferentes 

tarefas, arranjo de comida, trabalhos em renda/malha, costura, leituras, sopas de letras/diferenças, 

jardinagem, entre outras… 

 

https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-cinema/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-diabetes/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-da-bolacha/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-voluntariado/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-cha/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-das-palavras-cruzadas/
https://www.calendarr.com/portugal/reveillon/
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 Promoção de Boas Práticas - Animação 

Ação Objetivos População 

alvo 

Áreas de 

intervenção 

Calendarização 

Ação de 

sensibilização 

Em grupo ou individuais, 

aos prestadores de 

cuidados, tendo como 

objetivo dar informação de 

como é possível nos 

cuidados diários animar o 

idoso, promovendo a sua 

autoestima.  

Prestadores de 

cuidados da 

ERPI e Centro 

de Dia. 

Animação, 

Fisioterapia e 

Sociologia 

Ao longo do ano 

 

 

 

5- FISIOTERAPIA 

A planificação da atividades na área da Fisioterapia para 2018, terá o mesmo 

objetivo do ano anterior. Pretende-se alcançar o máximo de independência possível de 

cada idoso nas suas atividades da vida diária, estimulando cada idoso a nível motor e 

cognitivo. Ou seja trabalhando a parte motora, psicológica e social, três vertentes que não 

devem ser aplicadas individualmente. 

O programa de reabilitação permitirá evitar o máximo de sedentarismo sendo um 

dos causadores da perda de mobilidade e perda de autonomia. A função da fisioterapeuta é 

trabalhar nas diversas patologias que cada idoso acarreta, tanto a nível neurológico 

(Doença de Alzheimer e outras doenças de foro neurológico), nível cardio-respiratório e a 

nível motor. Acompanhando por sua vez o envelhecimento normal de cada idoso 

permitindo que cada um ganhe mais qualidade de vida e alcance mais conforto e afecto 

nesta sua última morada. 

Mas não é só a reabilitação que é importante na área da fisioterapia, também temos 

que centrar a nossa atenção na prevenção, nomeadamente na prevenção das quedas dos 

idosos. 

Na execução da reabilitação de cada idoso vão fazer parte exercícios com a 

utilização dos equipamentos específicos destinados a desenvolver mais mobilidade, um 

aumento da força muscular, um aumento da resistência à fadiga, assumir um equilíbrio 
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estático e dinâmico o mais correto possível, entre outros tratamentos igualmente 

importantes e eficazes. 

Para permitir o bem-estar e maior conforto a cada idoso é imprescindível qua a 

Fisioterapia continue a fazer parte de todo o grupo multidisciplinar existente na instituição, 

possibilitando uma melhor qualidade de vida possível. 

 

População alvo 

 A população alvo são pessoas idosas institucionalizadas na ERPI - Residência 

Santa Beatriz e no Centro de Dia, propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Campo 

Maior com cerca de 80 utentes. 

 

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. 

- 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. 

- Adoção de estratégias para cada prestador de cuidados, para terem atenção no 

cuidado e na utilização das cadeiras de rodas e explicar/reforçar a importância de evitar a 

utilização das cadeiras de rodas em idosos que ainda realizam marcha; 

- Reforçar a importância da redução dos fatores de risco de quedas dos idosos. 

- Estimular idoso a nível motor e cognitivo. 

- Incentivar o máximo de idosos a participar na Fisioterapia. 

- Sensibilizar os cuidadores na melhor prestação de cuidados que devem ter perante 

cada idoso. 

- Evitar o sedentarismo. 
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-Sensibilizar prestadores de cuidados sobre a importância dos melhores cuidados 

aos idosos de forma correta e segura. 

 

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. Na existência de fatores de risco de quedas todos os cuidadores 

devem corrigir/abolir esses fatores, evitando um maior número de quedas. 

 

 - Elaboração de um registo diário e posteriormente uma avaliação mensal, sobre 

a utilização das cadeiras de rodas e o cuidado que cada cuidador tem perante as mesmas. E 

realizar possíveis estratégias que permitam que os cuidadores tenham mais cuidado com 

este auxílio de marcha. 

 

 - Elaboração de panfletos informativos e trabalhos em PowerPoint para elucidar 

os cuidadores de algumas temáticas importantes. 

  

 - Elaboração de um livro de bolso com informações sobre como devem prestar 

os cuidados aos idosos de forma correta e segura, tanto para o idoso como para o cuidador.  
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Descrição das actividades a desenvolver 

 Pretende-se: 

 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. 

 Estimular a parte motora e cognitiva de cada idoso de forma criativa e 

diversificada. 

 Realizar ação de in (formação) sobre os cuidados a ter com idosos que sofreram ou 

podem sofrer de AVC (Acidente Vascular Cerebral), explicando os sinais e 

sintomas, como evitar e como devem estimular o idoso nas suas AVD’s e ainda 

uma abordagem sobre a demência. 

 Realizar ações de in (formação) em grupo ou individuais, aos prestadores de 

cuidados, tendo como objetivo eliminar lacunas existentes ou falta de informação a 

nível dos riscos de quedas e quando devem chamar o 112 em caso de uma queda de 

um idoso. 

 Realizar semanalmente pelo menos uma atividade lúdica/motora em conjunto com 

a animadora sociocultural, permitindo que o idoso ganhe mais mobilidade e 

impedindo o sedentarismo. 

 Realizar ação de sensibilização sobre as transferências e correção de posturas do 

cuidador e do idoso, a funcionários novos na instituição. E corrigir sempre que 

necessário os funcionários da instituição quando estes não realizam corretamente 

uma transferência. 

 Avaliar quantitativamente e qualitativamente o grau de sucesso das atividades 

físicas realizadas. 

 Realização de acções de sensibilização em conjunto com a equipa de enfermagem, 

psicologia, sociologia e animação sociocultural.  

 Entrega individual (a cada cuidador) do livro de bolso sobre a melhor forma de 

realizar os cuidados diários ao idoso de forma correta e segura. 

 Em conjunto com a equipa de enfermagem, pretende-se retirar as pastas dos 

acamados atuais, que se encontram obsoletas e adquirir novas pastas mais 

resistentes e permita mais organização.  

 

 Ao longo de 2018 a fisioterapeuta continuará a trabalhar em conjunto com a 

animadora sociocultural com diversas atividades que permitam aos idosos, tanto da 
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Residência Santa Beatriz como do Centro de Dia, terem mais atividades que permitam 

evitar ao máximo o sedentarismo e aumentar a mobilidade de cada idoso. Mas devemos ter 

sempre o cuidado na abordagem a cada idoso e adaptá-lo às actividades com calma, tendo 

sempre em conta a personalidade de cada idoso e os seus gostos e vontades. 

 Para permitir uma boa integração na instituição e conseguir um maior grau de 

independência nas AVD´s, é imprescindível que a fisioterapia faça parte de todo o grupo 

multidisciplinar existente na instituição (Diretora Técnica, Animadora sociocultural, 

Psicólogos, Enfermeiros, Ajudantes de lar, Encarregada e Auxiliares). Este grupo de 

profissionais devem de olhar para cada idoso como um ser Bio-psico-social, 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.  

HORÁRIO DE INTERVENÇÃO: 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8h30-13h 

 

 

 

- Organização das 

atividades 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(ERPI e Centro de 

dia) 

-Organização das 

atividades 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(ERPI e Centro de 

dia) 

-Organização das 

atividades 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(ERPI e Centro de 

dia) 

-Organização das 

atividades 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(ERPI e Centro de 

dia) 

-Organização das 

atividades 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(ERPI e Centro de 

dia) 

13h-14h Almoço 

14h-

16h30 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(Centro de Dia) 

- Reabilitação 

individual a idosos 

dependentes 

(ERPI) 

 

- Reabilitação 

individual 

(Centro de Dia) 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(Centro de Dia) 

- Reabilitação 

individual a idosos 

dependentes 

(ERPI) 

 

- Reabilitação 

individual 

(Centro de Dia) 

- Avaliação/ 

reavaliação/ plano 

de tratamentos 

- Reabilitação 

individual 

(Centro de Dia) 
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6- ENFERMAGEM 

 

A Enfermagem preconiza uma prestação de cuidados de qualidade aos utentes, de 

modo integral, numa perspectiva holística da sociedade e do ser humano, desempenhando 

actividades de promoção da saúde e prevenção da doença, tratamento e reabilitação. 

Os cuidados de enfermagem no idoso devem considerar as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais, económicas, culturais e politicas do envelhecimento, 

proporcionando um leque de respostas adequadas às reais necessidades das pessoas idosas 

e das suas famílias, dando visibilidade aos cuidados prestados em diferentes contextos. 

Cuidados estes, multidisciplinares e multidimensionais. 

 Partindo do princípio de que os idosos necessitam de cuidados de saúde diários, 

existe uma série de intervenções desenvolvidas por cada enfermeiro durante o seu turno, 

com o intuito de promover o seu bem-estar geral. 

Nos meses com temperaturas mais baixas, é frequente um aumento do volume de 

trabalho devido ao facto de os idosos apresentarem sintomas de gripe e constipação. Nesta 

fase, existe uma frequente necessidade de avaliação do estado de saúde do utente, bem 

como, de prestar os cuidados de saúde necessários e adequados à situação e às eventuais 

urgências que possam surgir. 

Nos meses com temperaturas mais elevadas há tendência a surgir desidratação, como 

tal há um maior cuidado por parte da equipa em supervisionar a hidratação dos idosos 

realizando um reforço bem como vigiar o aparecimento de sintomas característicos de 

desidratação. 

De realçar que ao longo dos anos a necessidade de aumentar a equipa de enfermagem 

será cada vez maior e mais benéfica para o cuidar ao idoso corresponder às necessidades 

que se fazem sentir, dado que ao longo dos anos os idosos dão entrada no lar com um nível 

de dependência cada vez maior e com uma necessidade de cuidados mais específicos e 

rigorosos. 

 

 

• Intervenções Diárias de Enfermagem 

 

 Assim como ocorre em anos anteriores, a colaboração da restante equipa 

multidisciplinar é fundamental para atingir o sucesso nos cuidados de saúde, permitindo 

inclusive cuidados mais completos e rigorosos. Não esquecendo essa questão, apresenta-se 
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as intervenções diárias de Enfermagem: 

 

• Avaliação de glicemia 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; 

• Vacinação dos utentes; 

• Realização de tratamento de feridas; 

• Realização de Oxigenioterapia; 

• Realização de Aerossolterapia ; 

• Colocação/Optimização de sonda rectal, vesical e/ou nasogástrica; 

• Realização de protecções músculo-esqueléticas; 

• Realização de posicionamentos e mobilizações; 

• Gestão das dietas dos idosos; Avaliação da eficiência da dieta 

delineada; 

•  Gestão de consumíveis de enfermagem; 

• Ensinos sobre mobilizações, posicionamentos e cuidados básicos 

geriátricos; 

• Prevenção de úlceras por Pressão; 

• Avaliação mensal de feridas / úlceras por de pressão; 

• Aplicação de Escalas de Avaliação (ex.: braden, Katz) 

• Gestão de consultas, receitas médicas e pedidos de medicação; 

• Orientação no acompanhamento dos idosos a consultas 

médicas/urgências. 
 

  

 

• Promoção de Boas Práticas - Enfermagem 

 

Ação Objectivos População 

alvo 

Áreas de 

intervenção 

Calendarização 

Listagem Enumerar as Patologias mais 

frequentes. 

Utentes da 

ERPI 

Enfermagem Janeiro de 2018 

Ação de in 

(formação) 

Importância de uma alimentação 

diversificada no Idoso 

Prestadores 

de cuidados 

da ERPI e 

Centro de 

Dia. 

Enfermagem Fevereiro de 2018 

Vacinação Reforço da vacina anti-tetânica. Idosos da 

ERPI 

Enfermagem Março de 2018 
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Ação de in 

(formação) 

Higiene e Vigilância da Saúde Oral 

no Idoso 

Prestadores 

de cuidados 

da ERPI e 

Centro de 

Dia 

Enfermagem Abril de 2018 

Ação de in 

(formação) 

Cuidar o Idoso em Fase Terminal  Prestadores 

de cuidados 

da ERPI. 

Enfermagem  Junho de 2018 

Ação de 

sensibilização 

Relembrar acerca das estratégias de 

Prevenção das Úlceras por pressão, 

nomeadamente: posicionamentos, 

transferências e mobilizações, 

nutrição. 

Prestadores 

de cuidados 

da ERPI e 

Centro de 

Dia. 

Enfermagem 

e Fisioterapia 

Setembro 2018 

Vacinação Vacina contra a gripe Idosos da 

ERPI e 

Centro de 

Dia 

Enfermagem Sazonal 

 

 

• Conclusão 

  

A equipa de Enfermagem tem responsabilidade na execução de inúmeras 

actividades diárias, que são transversais aos doze meses do ano, pois são desenvolvidas 

continuamente. Existem no entanto, algumas actividades, como o caso da vacinação contra 

a gripe que se realiza apenas uma determinada época do ano, não sendo esta uma 

actividade habitual. 

 O ser humano é um ser holístico, como tal para que exista qualidade de vida e se 

possa proporcionar conforto, há que olhar para os nossos idosos como um todo. Nesse 

sentido surge a necessidade da colaboração entre toda a equipa multidisciplinar, 

proporcionando uma forma mais abrangente de avaliações que faculta ferramentas para 

uma melhoria de cuidados prestados ao idoso institucionalizado. 
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JARDIM DE INFÂNCIA 

“O DESPERTAR” E 

CRECHE “CANTINHO 

DOS SONHOS” 
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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 pedagógica/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. 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 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

- Materiais didáticos 

- Materiais naturais ou de desperdício 

- Material de desgaste 

- Recursos tecnológicos 

- Recursos existentes na comunidade 
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o Biblioteca 

o Fábricas 

o Oficinas 

o Monumentos 

o Jardins 

o Quintas 

o Campos desportivos 

 

PROJETOS 

 

PROJETO “NÓS E A COMUNIDADE” 

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

Objetivos Atividades 

- Zelar pelo bem estar da comunidade; 

- Dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

no Jardim de Infância; 

- Interagir com a comunidade; 

 

Ao longo deste projeto pretende-se 

desenvolver atividades relacionadas com 

os temas planificados e apresentá-las à 

comunidade (desenhos, panfletos, feira 

solidária, , noite de serenatas, etc) 

 

PROJETO “LIVRO VAI… LIVRO VEM” 

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

pré-escolar  

Ficha de Leitor Objetivos 

- Título 

- Autor 

- Registo escrito e gráfico 

- Criar hábitos de leitura através de laços 

afetivos e sociais com o ato de ler; 

- Perceber a importância da linguagem 

escrita na comunicação; 

- Desenvolver a criatividade, imaginação, 

expressividade, capacidade de reconto, 

associação e ordenação de ideias. 

No pré-escolar a educadora ou criança escolhem um livro. O livro segue para casa da 

criança dentro de uma bolsa, acompanhado da ficha de leitor. A leitura pode ser feita 

por qualquer elemento da família: pais, irmãos mais velhos, avós, etc. A ficha de leitor 

deve ser preenchida com a ajuda da pessoa que leu para a criança, assinalado o título, o 

autor e o que mais gostou (escrito e gráfico). Depois de feita a leitura o livro volta para 

o jardim de infância e vai ser discutido com a educadora e grupo. 
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PROJETO: “CORPO EM MOVIMENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: O projeto irá ser desenvolvido ao longo do ano letivo na creche e pré-

escolar Este projeto foi pensado no âmbito do domínio da Educação Motora 

 

Objetivos Atividades 

- Cooperar em situações de jogo, 

seguindo orientações e regras; 

- Aprender a dominar movimentos que 

impliquem deslocamentos e equilíbrios 

(correr, saltitar, deslizar, saltar a pés 

juntos ou num só pé, saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar) 

- Controlar movimentos de perícia e 

manipulação (lançar, receber, 

pontapear, agarrar, transportar, 

driblar, lançar em precisão) 

- Contatar com o meio aquático 

Realizar ações de equilíbrio, respiração 

e propulsão 

 

Posições de equilíbrio deslocamentos 

(saltos e voltas); 

Manipulação de materiais específicos 

(bolas, arcos e cordas); 

Saltos, deslocamentos, deslizamentos, 

rotações; 

Jogos 
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PROJETO: “VIAJANDO PELA ARTE” 

 

Duração: O projeto irá ser desenvolvido ao longo do ano letivo na creche e pré-

escolar  

Objetivos Atividades 

. Desenvolver capacidades expressivas e 

criativas através de explorações e 

produções plásticas; 

. Reconhecer e mobilizar elementos da 

comunicação visual tanto na produção e 

apreciação das suas produções como em 

imagens que observa; 

. Apreciar diferentes manifestações de 

artes visuais, a partir da observação de 

várias modalidades expressivas 

(pintura, desenho, escultura, fotografia, 

arquitetura vídeo…expressando a sua 

opinião e leitura crítica 

 

. Utilizar e recriar o espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes significados múltiplos, 

em atividades de faz de conta, situações 

imaginárias  

e de recriação de experiências do 

quotidiano, individualmente e com 

outros; 

. Inventar e experimentar personagens 

e situações de dramatização por 

iniciativa própria e/ou a partir de 

diferentes situações e propostas, 

 

 

 

 

 

As atividades são planificadas para 

serem desenvolvidas de dois em dois 

meses. No início de cada mês é 

apresentado um dos subdomínios 

(música, pintura, dramatização e 

dança) que vai ser trabalhado  pelas 

crianças das várias salas. No final dos 

dois meses cada grupo vai apresentar o 

resultado final do seu trabalho aos 

restantes grupos. 
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diversificando as formas de 

concretização; 

. Apreciar diferentes manifestações de 

arte dramática, a partir da observação 

de várias modalidades teatrais, ao vivo 

ou em suporte digital, verbalizando a 

sua opinião e leitura crítica. 

. Identificar e descrever os sons que 

ouve quanto às suas características 

rítmicas, melódicas, dinâmicas 

tímbricas e formais; 

. Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical: cantos rítmicos 

(com ou sem palavras), jogos 

prosódicos (trava-línguas, provérbios, 

lengalengas) e canções; 

. Valorizar a música como fator de 

identidade social e cultural. 

. Desenvolver o sentido rítmico e de 

relação do corpo com o espaço e com os 

outros; 

. Expressar, através da dança, 

sentimentos e emoções em diferentes 

situações; 

. Refletir sobre os movimentos rítmicos 

e as coreografias que experimenta e/ou 

observa; 

. Apreciar diferentes manifestações 

coreográficas, usando linguagem 

específica e adequada 
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DIAS A COMEMORAR 

 

Setembro 

- Início do ano letivo (04 de setembro) 

- Início do Outono (21 de Setembro) 

 

Outubro 

- Dia Mundial do animal (4 de Outubro) 

- Dia mundial da alimentação (16 de Outubro) 

 

Novembro 

- Dia de São Martinho (11 de Novembro) 

- Dia mundial da ciência (24 Novembro) 

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

 

Dezembro 

- Natal (25 de Dezembro) 

- Festa de Natal (16 de Dezembro) 

- Começa o Inverno (21 de Dezembro) 

 

Janeiro 

- Ano Novo (1 de Janeiro) 

- Dia de reis (6 de Janeiro) 

 

Fevereiro 

- Dia dos namorados (14 de Fevereiro) 

- Carnaval (9 de Fevereiro) 

 

Março 

- Dia internacional da mulher (8 de Março) 

- Dia do Pai (19 de Março) 

- Dia mundial da floresta (21 de Março) 

- Dia da árvore (21 de Março) 

- Dia mundial do teatro (27 de Março) 
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Abril 

- Dia internacional do livro infantil (2 de Abril) 

 

Maio 

- Dia da Mãe (6 de Maio) 

- Dia internacional da família (15 de Maio) 

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

 

Junho 

- Dia mundial da criança (1 de Junho) 

- Dia mundial do ambiente (5 de Junho) 

- Dia de Santo António (13 de Junho) 

- Dia de São João (24 de Junho) 

- Dia de São Pedro (29 de Junho) 

- Festa final de ano letivo 16 de Junho) 
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ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES GERAIS 

 

PLANO MENSAL DE SETEMBRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1 - Eu e os meus amigos e 

a escola 

 

 

 

2 – Livro vai…Livro Vem 

 

 

 

3 – O outono 

  Explorar a sala e a Instituição e 

tudo o que esta lhe oferece; 

 Desenvolver a capacidade de 

orientação nos vários espaços; 

 Desenvolver hábitos básicos de 

convivência; 

 Criar meios que facilitem 

adaptação das crianças; 

 Aprender a partilhar com o grupo; 

 Dar a conhecer aos pais e 

comunidade em geral algumas 

atividades desenvolvidas; 

 Observar as alterações 

climatéricas próprias da estação; 

 Observar e identificar as cores de 

outono 

 Visita à creche 

cantinho dos 

sonhos e jardim de 

Infância 

 Recriar “O cantinho 

do Outono” com a 

colaboração dos 

pais/crianças em 

que as crianças tem 

de trazer um 

trabalho alusivo ao 

outono. Este mês o 

cantinho será 

decorado pelas 

crianças das salas 

de 1 ano e a sala 

dos 4 anos. 

 

. 

Materiais: 

 

Físico 

Jardim de infância, 

creche cantinho dos 

sonhos 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição da 

Instituição 

 

PLANO MENSAL DE OUTUBRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- O outono (cont) 

 

 

 

 

2 - Alimentação 

 

 Manusear objetos próprios da 

estação e explorá-los, 

 Explorar, observar e identificar 

frutos de Outono, conhecendo a 

sua aparência, sabor e textura; 

 Sensibilizar as crianças e 

comunidade para uma 

alimentação saudável; 

 Valorizar a relação 

criança/adulto; 

 Cooperar em situações de jogo, 

 Comemorar o dia 

do animal (04 de 

outubro), recolha 

de alimentos para 

animais e visita ao 

J.I. do grupo 

amigos dos 

animais com 

alguns cães; 

Festival das sopas 

(13 de outubro) 

 Experiências na 

cozinha 

Materiais 

 

 

 

 

Físicos  

 

Jardim de Infância 
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3 – Livro vai…livro 

vem… 

 

4 – Corpo em 

Movimento 

 

5 – Viajando pela arte 

 

6 – De mãos dadas com 

a comunidade 

 

seguindo orientações e regras;  Dia de Halloween – 

as crianças vem 

mascaradas de casa 

e reúnem-se no 

polivalente para 

ouvir uma história 

alusiva ao tema: A 

bruxa Mimi; 

 Lançamento da 

atividade 

relacionada com o 

tema da música:  

 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Prof. De 

expressão físico - 

motora 

 Outros adultos 

da instituição da 

Instituição 

 

 

PLANO MENSAL DE NOVEMBRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- Os Meios de 

Comunicação 

 

 

 

 

 

2 – De mãos dadas com 

a comunidade 

 

3- Livro vai…livro 

vem… 

4 – Viajando pela arte 

5 – Corpo em 

movimento 

 Contatar com diferentes 

meios de comunicação; 

 Conhecer e identificar 

vários meios de 

comunicação; 

 Aprender a dominar 

movimentos que 

impliquem 

deslocamentos e 

equilíbrios (correr, 

saltitar, deslizar, saltar a 

pés juntos ou num só pé) 

 

 Dia de São 

Martinho (assar 

castanhas e fazer 

casamentos – 11 

de novembro) 

 Dramatização da 

história da Maria 

Castanha 

 

 Dia do pijama 21 

de Novembro: 

Comemoração dia 

do pijama 

 

 

Materiais: 

 

 

Físico 

Jardim de Infância 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição 

da Instituição 
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PLANO SEMANAL DE DEZEMBRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- Natal 

 

 

2- De mãos dadas 

com a  

comunidade 

 

 

3- Livro vai…livro 

vem 

 

4 – Viajando pela 

arte 

 

5 – Corpo em 

movimento 

 Sensibilizar as crianças 

para época; 

 Desenvolver e estimular o 

espírito de solidariedade 

(dar e partilhar); 

 Partilhar momentos 

vividos no Jardim de 

infância com a 

comunidade; 

 Cooperar e interagir no 

trabalho em equipa com 

outros estabelecimentos de 

ensino 

 Controlar movimentos de 

perícia e manipulação 

(lançar, receber, pontapear, 

agarrar) 

 

 

 .Exposição de Reis 

Magos elaborados 

pelos pais/crianças 

(entregar até dia 7 

de dezembro) 

 Festa de Natal (16 

de Dezembro); 

 Apresentação da 

atividade realizada e 

proposta de novo 

tema (pintura) 

 Participação na festa 

de Natal do 

Município; 

 

Materiais: 

 Livros 

 Material de pintura e 

desenho (tintas, lápis, 

folhas, cartolinas) 

 CD de música 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos da 

instituição da 

Instituição 

 

 

PLANO MENSAL DE JANEIRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- O Inverno  

 

 

 

 

 

2 –Livro vai…livro 

vem 

 

 Observar as alterações 

climatéricas próprias da 

estação; 

 Explorar e identificar 

frutos de Inverno 

(Laranja), conhecendo a 

sua aparência e o seu 

sabor; 

 Conhecer os animais que 

hibernam e que vivem em 

pleno inverno 

 Elaboração de uma coroa, 

decorada pelos 

pais/crianças e posterior 

desfile no Jardim de 

Infância; 

 Recriar o “Cantinho do 

Inverno” decorado por 

educadoras e crianças. 

 Visita ao atelier de pintura 

alentejana no Centro 

Comunitário; 

Materiais: 

 

 

Físico 

Jardim de infância, 

centro comunitário; 

 

Humanos: 

 Educadora 
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PLANO MENSAL DE FEVEREIRO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- Os afetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –  carnaval 

3 – Livro vai…livro 

vem 

4 – Viajando pela 

arte 

5 – Corpo em 

movimento 

 

 Identificar e trabalhar 

os estados das 

emoções/sentimentos; 

 Conhecer e valorizar a 

amizade; 

 Relacionar-se de forma 

positiva com os pares e 

com os adultos; 

 Cooperar com a 

família; 

 Controlar movimentos 

de perícia e 

manipulação 

(transportar, driblar, 

lançar em precisão) 

 Comemoração do dia 

dos namorados; 

 Apresentação da 

atividade realizada e 

proposta de novo 

tema (dramatização) 

 Comemoração 

semana da patarrona; 

 Participação no 

desfile de carnaval (9 

de fevereiro) 

Materiais: 

 Post-it vermelhos 

 Coração desenhado em 

papel grosso 

 

Físicos 

Jardim de Infância 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos da 

instituição da 

Instituição 

 

 

 

3 – Viajando pela arte 

 

 

4- Corpo em 

movimento 

 

 

 

 Apreender as mudanças 

no vestuário; 

 Vivenciar o dia de reis; 

 Dominar movimentos que 

impliquem deslocamentos 

e equilíbrios (saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, 

rastejar e rolar) 

 

 

 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição 

da Instituição 

 Outros 

profissionais 
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PLANO MENSAL MARÇO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

 

 

 

 

1- A Primavera 

 

 

 

2- Livro vai… 

livro vem 

 

 

 

3- Viajando pela 

arte 

 

 

4- Corpo em 

movimento 

 

5- Páscoa 

 

 

 Conhecer tradições desta época 

festiva; 

 Valorizar os costumes; 

 Vivenciar a Páscoa; 

 Identificar as alterações na 

paisagem e clima; 

 Apreender as mudanças no 

vestuário; 

 Identificar as diferenças na flora e 

fauna; 

 Dar a conhecer o seu pai aos 

amiguinhos; 

 Fortificar a relação pai/filho; 

 Contatar com o meio aquático 

 

 

 

 Recriara o 

“Cantinho da 

Primavera” 

(sala 3, 2B e 

berçário 1) 

 Elaboração de 

uma prendinha 

para oferecer 

ao pai; 

 Jogo Futebol 

convívio  - dia 

do Pai – dia 24 

de Março às 

10:00h; 

 

 

 

 

Materiais: 

 

 

Físico: 

Jardim de Infância, 

piscinas de água 

quente, polidesportivo 

 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição 

da Instituição 

 Pais 
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PLANO MENSAL DE ABRIL 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

 

 

 

1 – Livro 

vai…Livro Vem 

 

3 – Viajando pela 

arte 

 

 

4 – Corpo em 

movimento 

 

5- Nós e a 

comunidade 

 

 Contatar com o meio aquático; 

 Realizar ações de equilíbrio, 

respiração e propulsão 

 Aprender a partilhar; 

 Expandir o vocabulário; 

 Ampliar a capacidade de 

concentração e interesse; 

 Explorar materiais e técnicas de 

Expressão Plástica;  

 Desenvolver a criatividade e 

imaginação; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 

 Elaboração de uma 

prendinha para levar para casa 

 Comemoração do dia 

da dança (convidar 

professoras de dança da terra 

para fazer uma demonstração); 

 Apresentação da 

atividade realizada 

(dramatização) e proposta de 

um novo tema (dança); 

Materiais: 

 

 

Físico 

Jardim de 

Infância, piscinas 

de água quente 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros 

adultos da 

instituição  

 

 

PLANO MENSAL DE MAIO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- A Minha Família 

 

 

2- Livro Vai..Livro 

Vem 

 

 

 

 

 

 Reconhecer os graus de 

parentesco da família; 

 Valorizar a família, 

 Conhecer e identificar 

membros da família; 

 Conviver em família; 

 Contatar com o meio 

aquático; 

 Realizar ações de equilíbrio 

e respiração; 

 Dia da Família: 

Caminhada e Pic-

Nic da família (19 

de maio) em 

S.Joãozinho com a 

participação de 

todas as famílias do 

jardim de infância e 

creche.  

 Dia da mãe 8 de 

Maio – 15:30h: 

lanche convívio e 

pintura coletiva; 

 Noite de serenatas 

Materiais: 

 Toalha 

 Lanche 

 

Físico: 

 Jardim de Infância, S. 

Joãozinho, Convento; 

 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 
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3-Viajando pela 

arte 

 

 

4- De mãos dadas 

com a comunidade 

 

 

 

5- Corpo em 

movimento 

a Nossa Senhora no 

Convento da 

Imaculada 

Conceição  (29 de 

maio – 21:00h); 

 

 Preparação para a 

festa final de ano 

letivo; 

  Ensaios para a 

festa final de ano. 

da instituição 

da Instituição 

 Mães 

 

PLANO MENSAL DE JUNHO 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

 

 

1– Livro 

vai…livro vem 

 

2 – Viajando pela 

arte 

 

 

4-De mãos dadas 

com a 

comunidade 

 

 

5- Corpo em 

movimento 

 

 

 Contatar com o meio 

aquático; 

 Realizar ações de 

equilíbrio e respiração; 

 Expandir o vocabulário; 

 Ampliar a capacidade de 

concentração e interesse; 

 Explorar materiais e técnicas de 

Expressão Plástica;  

 Desenvolver a criatividade e 

imaginação; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 

 

 Dia da criança 

(atividades no jardim 

municipal com as 

outras escolas do 

concelho) 

 Visita ao Dino parque 

na Lourinhã 

 Elaboração de uma 

prendinha do dia da 

criança 

 Festa final de ano letivo 

e arraial (16 Junho); 

 Arraial; 

 Recriar o “Cantinho do 

Verão” (sala 5, 2ª e 

berçário 2) 

 

 

 

 

 

Materiais: 

 

Físico: 

Jardim de Infância, 

jardim de municipal, 

centro cultural; 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição 

da Instituição 

 Outros 

profissionais 
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PLANO MENSAL DE JULHO 

 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

1- O Verão 

 

 

 Identificar as alterações na 

paisagem e no clima 

 Identificar as mudanças no 

vestuário 

 Conhecer atividades que 

podemos desenvolver no 

verão; 

 Identificar e conhecer os 

avós; 

 Relembrar temas que 

trabalhamos ao longo do ano 

letivo 

 

 Concluir atividades 

que não possível 

realizar ao longo do 

ano 

 

 

Materiais: 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição 

da Instituição 
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PLANO MENSAL DE AGOSTO 

  

 

Nota: Em algumas atividades vamos integrando a participação dos idosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Objetivos Atividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sou criança e 

quero brincar 

 

 

 

 

 Desenvolver 

atividades 

criativas e da 

forma mais lúdica 

possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier da água (jogos com água – 

encher /vazar) 

 Atelier terra (jogos com areia) 

 Atelier ar (jogos com balões, 

bolas de sabão) 

 Atelier fogo (confeção de 

bolachinhas) 

 Brincadeiras livres/trapalhada 

 

 

Materiais: 

 Livros 

 Material de 

pintura (tintas, 

lápis, folhas) 

 CD de música 

 Roupas 

 Jogos 

 Material para 

ateliers 

 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar 

 Outros adultos 

da instituição  
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Berçário 1 

Áreas do Desenvolvimento e Atividades 

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

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

motivações individuais. Apesar de frequentemente a Creche adotar o Projeto Curricular 

da Instituição a que pertence, o currículo na Creche define-se sobretudo pela qualidade 

da relação humana que se proporciona e pela qualidade de experiências. Não deverá ser 

objetivo de uma sala de Creche produzir “Obras de arte”, onde a participação efetiva 

das crianças é frequentemente duvidosa. Ao longo do ano letivo iremos solicitar a 

participação dos pais/familiares para cooperarem em atividades relacionadas com o 

projeto de sala (contar uma história, participar numa festa, elaborar conjuntamente com 

o seu filho trabalhos relacionados com datas festivas ou temas que estão a ser 

trabalhados na Instituição). 

 

Desenvolvimento Sócio- Afetivo e intelectual 

Objetivos 

- Respeitar a individualidade de cada criança; 

- Estabelecer uma boa relação com a criança; 

- Proporcionar um ambiente calmo e seguro; 

- Dar resposta à curiosidade da criança; 

- Desenvolver a autoconfiança e a autonomia. 

 

Atividades 

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

(chucha, fralda, boneco,...) 

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

caixas, etc); 

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

- Contar histórias. 
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Desenvolvimento da Linguagem 

Objetivos 

- Compreender o que ouve; 

- Aumento do vocabulário; 

- Estimular a criança para a linguagem gestual; 

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

simbólicas. 

 

Atividades 

- Chamar cada criança pelo seu nome; 

- Articular corretamente as palavras; 

- Falar com a criança durante as brincadeiras; 

- Estimular os gestos simples (palmas, adeus); 

- Ser expressiva a falar; 

- Imitar sons. 

 

Desenvolvimento Psicomotor 

Objetivos 

- Maior autonomia física; 

- Rebolar, gatinhar, aquisição da marcha; 

- Aquisição de maior controlo e coordenação motora; 

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

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

Atividades 

- Fazer brincadeiras livres; 

- Confrontar a criança com diferentes sons; 

- Dar à criança materiais com diferentes texturas; 

- Dar à criança diferentes alimentos para fazer a degustação; 

- Imitar sons.  
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 ATIVIDADES 

 

- Festival da sopa (13 de outubro) 

- Elaboração de enfeites de natal (Exposição de Reis Magos) 

- Noite de serenatas (29 de maio) 

- Comemoração dia do pai e da mãe (24 Março / 15 Maio) 

- Desfile de carnaval (9 de fevereiro) 

- Pic-Nic da família (19 de maio) 

- Visita ao Dino Parque na Lorinha (data a definir) 

-  Festa final de ano letivo/arraial (16 de junho 17:30h) 

 

ATIVIDADES COM OUTRAS ENTIDADES 

- Participação na feira do agrupamento de escolas 

- Participação no desfile de Carnaval 

- Participação na festa de Natal organizada pela Autarquia  

- Participação na semana do Desporto 

- Atividades com comunidade 

- Atividades realizadas em parceria com outras Instituições 

 

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

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

a valência. 

 

- Confecionar doces 

- Organizar um Arraial 

- Venda de casamentos e castanhas 

- Festival das Sopas 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

- Expressão musical, disponível para todas as crianças da Creche e Pré-Escolar  

 

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

crianças do Pré-Escolar  
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GABINETE 

ALZHEIMER.M@IOR 
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1 - Notas iniciais 

O plano de atividades do gabinete alzheimer maior para 2018 pretende investir, 

fundamentalmente na criação de um centro de excelência para pessoas com 

demência. 

A importância de criar um espaço para pessoas com demência faz parte de uma 

estratégia que se configura como urgente e necessária de criação de serviços e respostas 

de suporte à pessoa com demência, ao seu cuidador e aos seus familiares. Esta estratégia 

foi assumida desde 2013 pela Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, momento 

em que surgiu a resposta de apoio ao cuidador e à pessoa com demência – o gabinete 

alzheimer maior. 

É conhecido que não há uma cura para a demência e, por isso mesmo, é fulcral intervir 

na criação de respostas e serviços que possam contribuir para o bem-estar da pessoa 

com um qualquer tipo de demência. 

Perante os números relacionados com a incidência da demência e as previsões para 

futuro a este nível, configura-se como urgente criar ou encontrar respostas e serviços 

que possam dignificar a pessoa, promover os seus direitos, garantir a igualdade de 

oportunidades e a promoção da qualidade de vida. 

Por outro lado, dadas as especificidades das “famílias de hoje”, assiste-se a uma redução 

das disponibilidades para os cuidados, por motivos relacionados sobretudo com o 

trabalho, a necessidade de sair para procurar emprego e de cuidar dos pais e filhos 

dependentes. É cada vez menos incomum assistir à sobreposição de dependentes que 

carecem de cuidados, aspeto que coloca desafios que carecem de respostas urgentes. Ao 

nível dos cuidados à pessoa com demência, particularmente, constata-se que o cuidador 

apresenta elevados níveis de sobrecarga e que sobre este estão centradas a quase 

totalidade, se não mesmo a totalidade de tarefas associadas à experiência de cuidar de 

uma pessoa com alzheimer. 
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Pertinência da criação de uma resposta especializada para pessoas com 

Demência: 

No âmbito das ações desenvolvidas pelo gabinete surge com grande evidência 

um constrangimento que tem sido denunciado por parte sobretudo dos cuidadores da 

pessoa com doença de alzheimer: verifica-se uma ausência de resposta que promova a 

estimulação cognitiva e a ocupação positiva da pessoa com demência de forma 

individualizada, especializada, capaz de satisfazer as reais necessidades do indivíduo e 

de situar-se no estadio da doença. 

Cada vez mais encontramos cuidadores e pessoas com demência que revelam a 

necessidade de ter um espaço onde a pessoa com demência possa frequentar sessões de 

estimulação cognitiva ou outras terapias de índole não farmacológica que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de ambos e para um abrandamento dos 

efeitos que a própria doença acarreta. 

Por este facto, o gabinete alzheimer maior tem, ao longo dos últimos tempos, 

tentado experimentar/ensaiar um conjunto de novas atitudes direcionadas a uma justa 

prestação de cuidados à pessoa com demência. Através da articulação que tem feito 

entre o serviço de orientação prestado pelo gabinete e uma consulta de neurologia e o 

próprio centro de saúde, tem permitido que os diagnósticos sejam mais precoces e que 

após a tomada de conhecimento deste, a pessoa com demência e a família beneficiem de 

um acompanhamento individualizado. Por outro lado, ainda no contexto desta estreita 

articulação entre o gabinete e a saúde (quer a consulta de neurologia quer o centro de 

saúde) tem-se experimentado uma resposta ao nível da estimulação cognitiva.  

Esta experiência que tem sido levada a cabo no âmbito das atividades do 

gabinete, ainda que de forma muito experimental, permite-nos compreender que uma 

intervenção precoce, prévia e especializada com a pessoa com demência e que, quando 

conjugada com orientação ao cuidador, com disseminação de informação e 

sensibilização, com agregação de boas práticas e experimentação de novas terapias, 

pode conduzir a um alívio da dependência da institucionalização; pode conduzir ao 

prolongamento da estadia no domicílio, tirando o maior partido das relações familiares e 

sociais e, permitindo em últimas instâncias. A experimentação de uma nova abordagem 

social à dependência, à doença, ao envelhecimento e às necessidades do ser humano. 

Um investimento focado na prevenção de doenças ligadas à perda de memória 

permitirá a seu tempo aliviar o peso que estas patologias acarretam para as instituições. 
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Dar mais condições às famílias para que os seus familiares possam permanecer por mais 

tempo nos seus domicílios, criando uma boa rede de respostas pré institucionalização 

permitirá contribuir para um envelhecimento com mais qualidade de vida, reduzir o 

impacto das doenças crónicas na vida da família e aliviar a sobrecarga relativamente ao 

sistema social e de saúde. 

 

2 – Investir na criação de um Centro de Excelência para pessoas com demência 

Apresentação 

O modelo de Centro de Excelência é inspirado na filosofia de intervenção de algumas 

respostas já existentes noutros países da europa, destacamos alguns centros de 

referência estatais para pessoas com demência que existem em Espanha. 

Esta resposta oferecerá uma atenção especializada, em horário diurno, proporcionando 

uma oferta diversificada de serviços de orientação e formação ao cuidador e a 

profissionais e um conjunto de atividades especializadas e com função terapêutica e de 

estimulação cognitiva das áreas definidas, tecnicamente, como fundamentais para o 

retardamento da evolução da doença, destinadas à pessoa com demência. 

 O foco da intervenção será, como já mencionado, terapêutico, tendo por objetivo 

maximizar as capacidades cognitivas mantidas e promover o envolvimento da pessoa, o 

maior tempo possível, ao seu entorno habitual, facilitando um tempo de descanso ao 

familiar/cuidador evitando, assim, a institucionalização precoce ou definitiva. 

Pretende-se que esta tipologia de Centro de Excelência seja uma resposta inovadora e 

nalguns aspetos distinta da resposta clássica, não só por se pretender uma resposta 

especializada – que promova uma atenção especial à pessoa com demência e ao seu 

cuidador, mas também pela forma como esta resposta está no centro de um triângulo 

que envolve a sociedade, a pessoa com demência e a família. 

Esta particularidade relativa à atenção específica à família tem sido já trabalhada pelo 

Gabinete Alzheimer M@ior que promove um trabalho de proximidade, orientação e 

aconselhamento ao cuidador e aos restantes elementos da família. 

Assim, este trabalho prevê-se que continue e seja uma mais valia para a ponte que 

pretendemos manter entre comunidade, família, pessoa com demência e o próprio 

Centro de Excelência.  



57 
 

A forte ligação deste Centro à comunidade pretende estabelecer mais redes de parceria e 

linhas de continuidade que permitam que a pessoa com demência não se feche às 

restantes atividades que desenvolve/desenvolvia (aulas na academia sénior, pertença a 

associações, aula de hidroginástica, grupo de dança, etc.) e que a comunidade possa 

também participar na dinamização de atividades dentro do próprio espaço do Centro.  

 

 

 

 

O que já está a ser feito a este nível 

 Atualmente Para futuro  

Utente 1  16 horas/mês Pretende 

aumentar para 40 

horas/mês 

160 euros 

Utente 2 4 horas/mês  40 euros 

Utente 3 16 horas/mês  160 euros 

Utente 4 A contratualizar    

Utente 5 A contratualizar   

 

 

 

Centro de 
Excelência 

Sociedade 

Família 
Pessoa 

com 
demência 
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3 - Objetivos: 

Objetivos gerais da criação da resposta de Centro de excelência para pessoas com 

demência: 

- Promover a qualidade de vida da pessoa com demência; 

- Reduzir os níveis de sobrecarga associados aos cuidados; 

- Proporcionar uma resposta especializada que experimente terapias não 

farmacológicas e que promova a estimulação cognitiva; 

- Proporcionar formação dirigida a cuidadores familiares e profissionais que permita 

ampliar conhecimentos; troca de experiências e difusão de melhores práticas; 

- Potenciar a ligação entre esta resposta e as demais respostas da comunidade; 

- Dar continuidade a uma estratégia de intervenção assumida pela Misericórdia de 

Campo Maior, de aposta no bem-estar da pessoa com demência. 

 

3.1. Objetivos específicos – dirigidos à pessoa com demência: 

a) Oferecer terapias não farmacológicas e de estimulação adequadas a cada pessoa 

com demência que promovam um desenvolvimento da situação de demência o 

menos agressivo possível; 

b) Promover a manutenção da maior autonomia possível da pessoa com demência; 

c) Potenciar as capacidades físicas, cognitivas e funcionais da pessoa com 

demência; 

d) Estimular e treinar as atividades de vida diária para manter o maior grau possível 

de independência da pessoa com demência; 

e) Manter a avaliação da pessoa com demência atualizada para poder adaptar as 

atividades a cada momento atendendo à evolução da doença; 

f) Fomentar a relações sociais dentro e fora do Centro. 

g) Acompanhar e encaminhar a pessoa para serviços de apoio à pessoa com 

demência e para serviços de neurologia/psiquiatria. 

 

3.2. Objetivos específicos – dirigidos ao cuidador/familia: 

a) Manter uma comunicação bidirecional entre a família e os profissionais sobre o 

seu familiar; 

b) Prestar apoio psico-social às famílias que e ocupam dos cuidados à pessoa com 

demência; 
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c) Garantir a orientação nas várias fases da trajetória da doença; 

d) Formar os cuidadores familiares em questões específicas relativas à doença, 

sobretudo, ao nível do treino e aprendizagem de habilidades específicas dos 

cuidados; 

e) Prestar informação sobre recursos sociais que possam ser úteis à pessoa com 

demência ou ao próprio cuidador. 

 

Dirigido aos profissionais: 

a) Promover encontros de formação especializada destinada à ampliação de 

conhecimento nesta área; à troca de experiências e à difusão de melhores 

práticas. 

 

 

O CEPD irá prestar os seguintes serviços: 

- destinados à pessoa com demência: 

a) Serviços de atenção especializada: promoção da autonomia pessoal (treino 

de atividades de vida diária; programas individuais de atenção especializada; 

reabilitação funcional, cognitiva, terapia reminiscencial, terapia de 

orientação para a realidade, atenção psicossocial)  

b) Serviços de centro de dia: alimentação e nutrição; cuidados de higiene 

pessoal; tratamento de roupa; cuidados de imagem; 

c) Administração de fármacos, quando prescritos; 

 

- destinados à família e ao cuidador: 

a) Orientação individual ao cuidador centrado na área das demências; 

b) Formação e informação ao cuidador (programas de formação e treino de 

habilidades especificas dos cuidados) 

 

- destinados aos profissionais e sector institucional: 

a) Informação, orientação e documentação na área das demências; 

b) Programas de formação; 

c) Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário. 
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1. O CEPD pode, ainda, assegurar outros serviços, designadamente: 

 

a) Disponibilização de terapias não farmacológicas: estimulação sensorial; 

intervenção com cães; musicoterapia; psicomotricidade;   

b) Transporte; 

c) Disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia (Banco 

de Ajudas Técnicas); 

 

4 - Recursos Humanos: 

O Centro de Excelência para pessoas com demência da Santa Casa da Misericórdia de 

Campo Maior contará com duas profissionais das áreas social/gerontologia e da 

psicologia com formação especializada em demências (Alzheimer Portugal) e com a 

área da animação sociocultural e de fisioterapia e com a direção técnica. Contará ainda 

com o apoio, em regime de contratação de serviços, na área da psicomotricidade e 

musicoterapia.  

Contará, por último, com o apoio médico na área da neurologia, possibilitando a 

realização de uma consulta de especialidade a um preço mais reduzido, nas instalações 

onde está situado o Centro. 

Este Centro de Dia disporá ainda de dois ajudantes ação direta.  

4.1. Formação dos colaboradores 

Todos os colaboradores da resposta de Centro de Dia para pessoas com demência 

devem ter formação na área da demência, preferencialmente realizada na Associação 

Alzheimer Portugal ou ministrada por algum serviço de apoio protocolado com esta 

associação. 

 

6 - Horário do Centro de Excelência 

Esta resposta terá o seu horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira das 

9:00 às 18:00 horas. Não funcionará ao fim-de-semana e oferecerá serviços com 

horários adaptados às necessidades de cada cliente. Numa fase em que ainda não há 

necessidade de frequentar diariamente um Centro de Dia ou uma Unidade Residencial, 

esta resposta oferece a possibilidade de frequência de um programa semanal de 
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atividades terapêuticas e de estimulação cognitiva com a frequência que for considerada 

necessária. Este Centro deve ser flexível em termos de horário, permitindo ir ao 

encontro das expectativas e necessidades de cada família.  

 

7 - Capacidade 

O Centro de Excelência disporá de uma capacidade de 20 vagas. 

 

8 – Abordagem terapêutica: 

Os serviços e atividades promovidos por este Centro de Excelência focam-se 

essencialmente numa intervenção centrada nas necessidades da pessoa com demência, 

tendo por base uma intervenção não só ocupacional mas também terapêutica que deve 

ser enquadradas nas seguintes categorias: 

 Terapias funcionais – treino de funções motoras e de capacidades que permitam 

a concretização das atividades de vida diária; 

 Terapias cognitivas; terapias psico-afectivas e socializadoras. 

 

9 - Planificação das atividades 

  

 Atividades Segunda-feira Terça-feira Quarta-

feira 

Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã  

 

 

 

Serviços de 

atenção 

especializada 

Orientação para 

a realidade 

 

 

Treino de 

Atividades de 

Vida Diária 

Orientação 

para a 

realidade 

 

 

Treino de 

Atividades de 

Vida Diária 

Orientação 

para a 

realidade 

 

 

Treino de 

Atividades 

de Vida 

Diária 

Orientação 

para a 

realidade 

 

 

Treino de 

Atividades de 

Vida Diária 

Orientação para 

a realidade 

 

 

Treino de 

Atividades de 

Vida Diária 

Tarde Estimulação 

cognitiva 

 

 

Psicomotricidade 

Reabilitação 

motora 

 

 

Musicoterapia 

Estimulação 

cognitiva 

 

 

Terapia 

com 

animais 

Estimulação 

cognitiva 

 

 

Musicoterapia 

Atenção psico-

social 

 

 

Psicomotricidade 
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10 - Avaliação da pessoa com demência: 

Quando a pessoa com demência e/ou o seu familiar mostram interesse na integração na 

resposta, a equipa deve realizar uma avaliação multidisciplinar da pessoa com 

demência. 

Numa primeira fase aplica-se a entrevista inicial, criada para este efeito; informam-se os 

interessados de toda a documentação necessária para integrar esta resposta, salientando 

a importância da entrega do relatório médico – médico de família e especialista. 

Deve ser, posteriormente realizada uma avaliação funcional e sociofamiliar (destacando, 

neste campo, a importância de avaliar o nível de sobrecarga do cuidador, e de identificar 

as relações e os recursos familiares)
1
. 

Após a recolha de dados através da avaliação anterior, deve reunir a equipa a fim de pôr 

em comum as informações e determinar se a pessoa com demência tem perfil para 

integrar esta resposta. 

Uma vez aceite o ingresso na resposta, a família deve ser informada dos horários, da 

forma de funcionamento e da abordagem do Centro de Excelência. A família deve 

igualmente ser informada da importância da estimulação cognitiva, da avaliação 

periódica dos benefícios desta resposta para a pessoa com demência, da importância da 

ligação à família e à comunidade e do acompanhamento médico especializado. 

 

11 - Abordagem Centrada na Pessoa e programa terapêutico individualizado 

Esta resposta baseará a sua atuação nos princípios da abordagem centrada na pessoa 

com demência e tudo será feito com base nestes. O objetivo central desta abordagem 

visa contribuir para a manutenção da dignidade humana dos indivíduos com demência.  

Foi Tom Kitwood, quem primeiro usou o termo centrado na pessoa em relação à pessoa 

com demência (Kitwood, 1997).  

Salientam-se quatro elementos essenciais dos cuidados centrados na pessoa com 

demência e que deverão ser, sempre, tidos em conta aquando da prática diária de 

prestação de cuidados/relação com o “outro”: 

                                                           
1
 Escala de Zarit; Genograma e Ecomapa, mapa mínimo de relações 
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1) valorizar a pessoa com demência e aqueles que lhes prestam os cuidados;  

2) tratar as pessoas como ser individuais, valorizando a sua história, personalidade, 

saúde física e mental reconhecendo que os défices neurológicos são influenciados por 

estes aspetos pessoais;  

3) olhar para o mundo segundo da perspetiva da pessoa com demência, reconhecendo 

que a sua experiência pessoal é valida, sabendo que ser-se empático com essa perspetiva 

tem um enorme potencial terapêutico;  

4) reconhecer que toda a vida humana é baseada nas relações interpessoais e que a 

pessoa com demência precisa de estar num ambiente social, em relação com o outro, 

que lhe ofereça oportunidades para o crescimento pessoal.  

Tom Kitwood (1997) descreveu, as necessidades psicossociais das pessoas com 

demência, que embora sejam comuns a todos nós, nas pessoas que se encontram 

num processo de perda, tornam-se mais evidentes. Estas são: a identidade, o 

vínculo, a ocupação, o conforto e a inclusão. Estas necessidades deverão ser 

sempre tidas em conta no contexto desta resposta social, bem como no contexto 

social e familiar. 

 

 (nota: todas as atividades devem ser estruturadas em função dos gostos e do 

“valorizado” no momento pela pessoa com demência. A trajetória da doença pode 

redefinir os gostos; as valorizações e as capacidades pelo que é importante adaptar as 

atividades em função destes aspetos). Não esquecer que uma atividade significativa 

pode ser uma conversa, reviver momentos significativos do passado, ver um álbum de 

fotografias ou uma atividade mais estruturada. As atividades devem sempre visar a 

ocupação, a estimulação e ir ao encontro da história de vida da pessoa). 

 

12 - Técnicas de Reabilitação Cognitiva 

Sendo um dos principais objetivos da resposta – a disponibilização de terapias de 

estimulação, a preparação de atividades deve ser coadunada com as capacidades 

cognitivas, interesses dos indivíduos e motivação do indivíduo/grupo. 
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As atividades devem privilegiar as potencialidades das seguintes estratégias 

terapêuticas: 

1 - Terapia de Orientação para a Realidade: conjunto de técnicas mediante as quais uma 

pessoa toma consciência da sua situação no: tempo (orientação temporal); no espaço 

(orientação espacial) e em relação a si (orientação pessoal) 

 

2 - Terapia de Validação: Esta terapia tem por base o respeito e a empatia que se 

estabelece entre o profissional e a pessoa com demência. O grande objetivo desta terapia 

é a compreensão da razão dos comportamentos da pessoa com demência e a sua 

aceitação (todos os comportamentos têm um significado). O profissional deve ser um 

ouvinte empático que não julga os comportamentos mas aceita-os e redireciona a pessoa 

para um outro foco. Os comportamentos desagradáveis tendem a diminuir quando são 

validados pelo profissional; quando a memória mais recente falha, importa restaurar o 

equilíbrio que se perde, evocando memórias remotas.  

 

3 - Terapia de Reminiscências: Proporcionar tarefas e diálogos centrados nas 

experiências passadas e histórias de vida da pessoa com demência. Os grandes objetivos 

desta terapia são: reforçar a coesão de identidade pessoal; re-experiênciar e analisar o 

passado; melhorar a auto-estima; promover a comunicação e a socialização; promover 

mecanismos adaptativos face às mudanças. 

Temas que podem ser explorados no âmbito da TR: férias, brincadeiras de infância, 

tempos da escola, pais, natal, casamento, infância, adolescência, músicas… 

As atividades podem ainda ser planeadas e desenvolvidas em grupos, sobretudo, quando 

os elementos que o compõem estão numa fase inicial do processo demencial e quando a 

capacidade de debater ideias, o sentido crítico e a capacidade de compreensão e 

expressão oral e escrita ainda estão preservadas. 

Por vezes, assiste-se a um maior sucesso da intervenção, através da prática de treino 

cognitivo individual, pelo facto desta permitir a incidência em aspetos específicos da 

cognição relevantes, dirigidos às dificuldades identificadas pela pessoa com demência e 

pelos cuidadores familiares ou profissionais. 
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Formação de cuidadores e profissionais 

Como tem acontecido nos últimos anos, o Setor de Formação pretende continuar a 

apostar no desenvolvimento de parcerias e protocolos com as Misericórdias, IPSS e 

Empresas/Entidades da região, de forma a criar um plano de formação à medida das 

mesmas, com vista à colmatação das necessidades de formação dos seus colaboradores.  

A técnica, tem já previsto para o ano 2018, dar continuidade ao plano de formação de 

duas instituições, nomeadamente, a Santa Casa da Misericórdia de Elvas e a ADAITI de 

S. Vicente, que à semelhança do que aconteceu em 2017, pretende continuar a executar 

a formação dos seus colaboradores através do nosso Setor de Formação. 

É ainda intenção, em colaboração com o Gabinete Alzheimer M@ior, promover junto 

destas instituições pequenas ações de sensibilização e workshops com abordagem ao 

tema das demências e outras temáticas de relevo, sempre com o objetivo de promover 

ações não financiadas e aumentar o autofinanciamento do Setor. Esta intervenção vai de 

encontro ao Plano apresentado pelo Gabinete Alzheimer M@ior. 

 

Etapas do modelo de intervenção com a pessoa com demência na resposta - Centro de 

Excelência para Pessoas com Demência 

 
Avaliação contínua 

Definição do Plano individual de interveção  

Avaliação inicial  

Decisão da entrada na resposta: Assinatura do Contrato, elaboração do processo individual da pessoa com demência  

Informação sobre as características da resposta e documentação a entregar para o processo 

Acolhimento da pessoa com Demência e seu cuidador 
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A Misericórdia de Campo Maior, é uma instituição formadora de referência no 

Concelho e mantém-se, desde há alguns anos, atenta às lacunas formativas da 

população, esforçando-se por melhorar esta realidade e contribuindo para um aumento 

das habilitações escolares e consequentemente das habilitações profissionais, facilitando 

a integração no mercado de trabalho e um maior acesso à informação, o que contribui 

para melhorar o nível de vida da população.  

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.  

O Setor de Formação da Santa Casa da Misericórdia privilegia na sua ação diária junto 

da comunidade estes aspetos e considera da maior importância a aposta na formação 

como uma ferramenta essencial para dar resposta às exigências profissionais atuais, 

tentando chegar ao maior número de pessoas.  

As ações formativas desenvolvidas pelo Setor, são planificadas e pensadas em função 

das necessidades identificadas, como tal, a elaboração de um plano de formação/plano 

estratégico 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. 

 

Objetivos da atividade formativa 

- Elaborar o Plano de Formação anual em função das necessidades detetadas; 

- Realizar um acompanhamento e avaliação contínuos das ações; 

- 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; 
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- Desenvolver diferentes tipos de ações de modo a dar resposta a grande parte das 

necessidades formativas da população; 

- 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; 

- 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, por forma a aumentar e melhorar a satisfação dos formandos; 

- Contribuir para a formação contínua dos colaboradores da Instituição; 

- Formalizar, mediante a realização de protocolos de parceria, as articulações 

desenvolvidas entre o sector e diversas Entidades/Instituições/Empresas da região. 

 

Objetivos Estratégicos para 2018  

 

 

Objetivo 

Estratégico 1 

Contribuir para o aumento das qualificações escolares e profissionais 

da população 

Objetivo Operacional 

1 

Melhorar as qualificações escolares e profissionais da população 

em geral 

Indicador 1 Manutenção da Autorização de Funcionamento do Centro Qualifica, 

mediante o cumprimento dos objetivos traçados. 

Indicador 2 Número de candidatos a integrar na resposta “Centro Qualifica”. 
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Ações 

Implementação plena da atividade do Centro Qualifica 

      - Divulgação da medida 

      - Constituição da equipa 

      - Implementação das fases do processo 

Objetivo 

Operacional 2 

Melhorar as qualificações profissionais dos colaboradores internos 

da Instituição 

Indicador 1 Número de ações de formação interna implementadas 

Ações 

Levantamento das necessidades de formação interna 

Conceção do Plano de Formação Interna 

Organização dos processos relativos à formação interna 

Realização das ações de formação com recurso a formadores internos 

ou articulação com outras entidades formadoras externas para ministrarem 

as ações necessárias 

Objetivo 

Operacional 3 

Melhorar as qualificações profissionais dos colaboradores de 

outras entidades/instituições através da Medida Cheque-Formação 

Indicador 1 Número de ações implementadas no âmbito da Medida Cheque-

formação 

Ações 

Divulgação da Medida Cheque-formação junto das IPSS da região 

Conceção de candidatura ao IEFP através do Portal NetEmprego 

Organização dos processos formativos 

Realização das ações de formação aprovadas 

Objetivo 

Estratégico 2 

Implementar novas fontes de financiamento 

Objetivo 

Operacional 1 

Conceber um Plano de Formação Externa não financiada 

Indicador 1 Apresentação do plano à Mesa Administrativa da SCMCM e às 

instituições da região 

Indicador 2 Número de ações iniciadas 

Ações 

Realização do Diagnóstico de Necessidades de formação 

Conceção do Plano de Formação Externa (Não Financiada)  
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Divulgação do Plano de Formação 

Realização das ações de formação 

Objetivo 

Operacional 2 

Desenvolver Formação Pedagógica Inicial de Formadores (FPIF) 

Indicador 1 Número de ações implementadas 

Ações 

Divulgação da Formação 

Constituição do grupo de formação 

Constituição da equipa de formadores 

Realização e conclusão da ação de FPIF 

Objetivo 

Operacional 3 

Conceber candidaturas ao Portugal 2020 

Indicador 1 Número de candidaturas submetidas 

Ações 

Elaboração e submissão de candidaturas aos programas de 

financiamento do Portugal 2020, de âmbito formativo ou outros em que a 

Misericórdia se enquadre como entidade promotora ou beneficiária, 

mediante abertura das mesmas e de acordo com os avisos de abertura do 

Portugal 2020. 

Objetivo 

Operacional 4 

Promover a atividade formativa do Setor de Formação da 

SCMCM 

Indicador 1 Número de indivíduos atingidos com a divulgação da atividade 

formativa do Setor 

Ações 

Folhetos divulgativos da oferta formativa 

Apresentação do Setor de Formação da SCMCM 

Atualização da página Web/Facebook da SCMCM/Setor de Formação 
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Metas para 2018 

 

Projetos Modalidade Público-alvo 

Centro Qualifica  
Financiamento 

Portugal 2020 

População em Geral 

(certificação escolar e 

profissional) 

Formação Interna Não financiada 
Colaboradores das valências 

da SCMCM 

Medida Cheque-

Formação 

Financiamento 

IEFP/POISE 

Colaboradores de IPSS/ 

Empresas/Entidades da região 

Formação Externa 

(Ações de formação, Ações 

de Sensibilização e/ou 

Workshops)  

Não Financiada 
Colaboradores de IPSS/ 

Empresas/Entidades da região 

Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores 
Não financiada Futuros formadores 

Candidaturas ao 

Portugal 2020  
Financiada 

 

De acordo com os avisos de 

abertura das candidaturas 

 

 

 

Centro Qualifica 

Após alguns anos sem uma resposta formativa que permita, ao público do setor de 

formação, aumentar as suas habilitações escolares, a Misericórdia candidatou-se à 

medida de Educação e Formação “Centro Qualifica”, que à semelhança da Iniciativa 

Novas Oportunidades de que dispomos entre os anos 2006 e 2013, visa melhorar as 

qualificações escolares e profissionais de adultos com idade superior a 18 anos e que 

não tenham completado o 4.º, 6.º, 9º ou 12º ano de escolaridade. 
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Com a aprovação do Centro Qualifica no início de 2017, este foi o ano de 

implementação no terreno, que exigiu da equipa um esforço acrescido em termos de 

divulgação e contactos, uma vez que a área de abrangência é todo o Alto Alentejo. No 

entanto e com uma autorização de funcionamento até 2019, muito trabalho ainda tem de 

ser feito para dar continuidade à prossecução dos objetivos propostos anualmente em 

candidatura, nomeadamente, 600 candidatos inscritos, sendo que destes, 540 serão 

encaminhados para diferentes ofertas de educação e formação. Prevemos que dos 540 

candidatos encaminhados, cerca de 60% (324) sejam encaminhamentos para processo 

de RVC e esperamos atingir a meta de 130 candidatos certificados total ou 

parcialmente.  

O ano de 2018 será um ano para dar continuidade ao trabalho iniciado no ano anterior, 

na medida em que muitos dos processos iniciados em 2017, terminarão só em 2018, 

dada a morosidade do processo e, muitas vezes, o ritmo de trabalho dos candidatos ou 

mesmo das instituições onde estão inseridos e com as quais estabelecemos parceria. 

 

Formação Interna  

À semelhança do que acontece anualmente, a aposta na formação dos colaboradores das 

valências continua a ser uma realidade, não só porque a atualização de conhecimentos é 

uma mais-valia para os próprios e para a instituição, mas também porque os requisitos 

legais assim o exigem. 

O Plano de Formação Interna para 2018, irá refletir as necessidades das diversas 

valências da Misericórdia e será, excecionalmente, igual ao de 2017, pois, dada a 

conjuntura, não foi neste ano implementada qualquer das ações de formação previstas 

no Plano para 2017, na medida em que não foi possível prescindir dos colaboradores 

das valências em número suficiente para assegurar uma turma de formação. 

Desta forma, em 2018, pretendemos apostar na área de Prestação de Cuidados Básicos 

de Saúde, Primeiros Socorros e Segurança e Higiene no Trabalho, abrangendo 

colaboradores das valências de Lar e Centro de Dia, Creche e Jardim de Infância e 

Serviços de Apoio à Administração, conforme as necessidades identificadas pelas 

responsáveis das valências. 

A formação interna poderá ser levada a cabo por duas vias, a primeira e mais desejável, 

será realizada pelos nossos formadores internos, o que facilita a organização do trabalho 
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de cada valência e permite que os grupos de formação sejam mais reduzidos. No 

entanto, e no caso de algumas das áreas não poderem ser asseguradas pelos nossos 

formadores, recorreremos, como habitualmente, ao IEFP ou UMP, como entidades 

formadoras. 

 

Medida Cheque-formação 

A Medida Cheque-formação, é promovida pelo IEFP e visa reforçar a qualidade e a 

celeridade das medidas de emprego no que respeita à formação profissional. Em termos 

formativos permite às instituições obedecerem aos requisitos legais, através de uma 

candidatura que assegura o reembolso do valor pago à entidade formadora, em 90%.  

Apesar de se verificar que as instituições, em geral, ainda não se encontram muito 

despertas para as questões formativas e mais se estas tiverem um custo associado, a 

verdade, é que as diligências realizadas pela técnica do Setor vão, pouco a pouco, dando 

alguns frutos, verificando-se a aderência de algumas instituições à Medida. Desta forma, 

é intenção do Setor continuar a apostar na divulgação da Medida Cheque-formação 

junto das instituições da região de forma a continuar a dinamizar esta valência da 

Misericórdia.  

 

Formação Externa 

Como tem acontecido nos últimos anos, o Setor de Formação pretende continuar a 

apostar no desenvolvimento de parcerias e protocolos com as Misericórdias, IPSS e 

Empresas/Entidades da região, de forma a criar um plano de formação à medida das 

mesmas, com vista à colmatação das necessidades de formação dos seus colaboradores.  

É ainda intenção, em colaboração com o Gabinete Alzheimer M@ior, promover junto 

destas instituições pequenas ações de sensibilização e workshops com abordagem ao 

tema das demências e outras temáticas de relevo, sempre com o objetivo de promover 

ações não financiadas e aumentar o autofinanciamento do Setor. Esta intervenção vai de 

encontro ao Plano apresentado pelo Gabinete Alzheimer M@ior. 
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores  

A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, enquanto Entidade Formadora 

Certificada, na área 146 - Formação de Professores e Formadores de áreas 

Tecnológicas, possui desde 2012, um certificado de autorização de funcionamento para 

o desenvolvimento de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, renovado 

automaticamente a cada 2 anos, estando o presente válido até Agosto de 2018. 

Assim, é intenção do Setor de Formação, continuar a apostar nesta área, de forma a dar 

a oportunidade, a todos os que se enquadrem nos requisitos legais, de frequentar e 

adquirir as competências necessárias para desenvolver formação. Sendo os bacharéis e 

os licenciados afetados pelo fenómeno do desemprego nesta região, a formação 

profissional poderá ser uma alternativa válida às suas profissões. Garantir a qualidade 

da Formação de Formadores é garantir a qualidade da Formação Profissional. 

 

Área de Formação Formação Horas Ações 

N.º de 

Formandos 

146 - Formação de 

Professores e 

Formadores de áreas 

Tecnológicas 

Formação 

Pedagógica inicial de 

Formadores 

90 h 1 12 

 

 

Candidaturas ao Portugal 2020 

Ao longo de 2018 e à semelhança do que já é habitual no Setor, pretendemos 

continuarmos a elaborar candidaturas aos programas de financiamento do Portugal 

2020, de âmbito formativo ou outros em que a Misericórdia se enquadre como entidade 

promotora ou beneficiária, aquando da abertura das mesmas e de acordo com os avisos 

de abertura do Portugal 2020. 
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Resultados a alcançar 

Para o ano 2018 pretendemos manter um pleno funcionamento o Centro Qualifica, por 

forma a alcançar os objetivos propostos em candidatura e manter a Autorização de 

Funcionamento até 2019. 

Pretendemos implementar também, o plano de formação interna colmatando as 

necessidades formativas identificadas nas diversas valências da Misericórdia, bem como 

o plano de formação externa, para dar resposta às necessidades formativas das 

instituições da região, com as quais temos parcerias. 

A criação de um curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores é também outro 

dos objetivos que esperamos concretizar, bem como aumentar o autofinanciamento do 

Setor, criando um plano de formação não financiada (ações de sensibilização e/ou 

workshops) divulgado entre as principais instituições e empresas da região, de forma a 

tornar-se mais dinâmico e sustentável. 

 

Recursos Humanos e Materiais  

O Setor de formação da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, dispõe de 

recursos humanos fixos, ao nível da planificação e organização da formação, bem como 

de alguns formadores internos. No entanto, não raras vezes, tem de recorrer à Bolsa de 

Formadores Externos. Existe já uma panóplia de formadores que habitualmente 

colaboram com o nosso setor, abrangendo todas as áreas de formação certificadas, pelo 

que, regra geral, não existem lacunas a este nível. 

Quanto aos recursos materiais, a Santa Casa, viu o número de salas de formação teórica 

e de informática, reduzido, mas que até ao momento se têm mostrado suficientes. Com a 

aprovação do Centro Qualifica, estabelecemos uma parceria com a CURPI de Campo 

Maior, para a cedência de salas, caso se justificasse. Até ao momento, não houve 

necessidade, pois Campo Maior é a localidade onde, de momento, existem menos 

grupos a frequentar o Processo de RVCC. Para a equipa de trabalho que se viu 

aumentada com a aprovação do Centro, reorganizaram-se alguns dos espaços existentes, 

sendo até ao momento, suficientes para podermos dar resposta às necessidades. 

Dispomos ainda de estruturas adequadas à prática das diversas áreas profissionais em 

que o Setor se encontra certificado, pelo que podemos afirmar que dispomos dos 
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espaços e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos projetos a que nos 

propomos este ano de 2018. 

 

Modelo de Funcionamento do Setor 

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 

como modalidades de funcionamento os horários laboral e pós-laboral, de acordo com a 

tipologia das ações.  

 

Constrangimentos/limitações e melhorias a implementar 

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 intervenção 

até ao momento realizada, pretendendo sempre que possível criar novas condições para 

a formação profissional. 

Consideramos essencial dar continuidade à intervenção desenvolvida nos anos 

anteriores pelo sector, uma vez que no concelho, existem poucas entidades certificadas 

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. Dada a 

conjuntura económica, tem sido também difícil dinamizar ações não financiadas. 

Ao longo do ano de 2017, com a abertura do Centro Qualifica voltámos a dispor de 

ofertas que já não dispúnhamos há algum tempo. Temos conseguido implementar a 

nossa ação por todo o Alto Alentejo, estando presente em localidades próximas, 

nomeadamente no concelho vizinho de Elvas, mas também noutras mais distantes, 

como Arez, Gáfete, Tolosa, Ponte de Sôr, etc, o que por vezes dificulta a ação da equipa 

que exige uma grande articulação de meios. 

O ano de 2018 será de continuidade do trabalho mas não podemos deixar de apontar 

outro constrangimento, o facto de existir em Campo Maior, outro Centro Qualifica que 
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tem dificultado a nossa ação dentro do concelho, sendo a nossa ação essencialmente 

com carácter de itinerância. 

 

Em suma e 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. 

 

 

 

O nosso grande objetivo é continuar a apostar na formação contínua, pois promover 

o potencial dos colaboradores é desenvolver as instituições! 
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INTERVENÇÃO 
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A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior é a Entidade Promotora deste 

projecto no concelho de Campo Maior, com a duração prevista de 36 meses, tendo 

iniciado a sua actividade em Janeiro de 2016 e desenvolvendo-se até Janeiro de 2019. 

A RLIS traduz-se numa plataforma colaborativa local de intervenção social, 

sendo um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades 

multissectoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no 

desenvolvimento de serviços da acção social, e na promoção de uma cultura de 

inovação social, das quais destacamos: Segurança Social; Município; CLAS; CPCJ; 

GIP; Associação Coração Delta; CLDS 3G; GNR; IPSS’s concelhias; IEFP; Gabinete 

Alzheimer M@ior; APPACDM Elvas; Escola Superior de Saúde do IPP; Centro de 

Saúde; Clínicas e Agrupamento de Escolas de Campo Maior. 

 

A RLIS tem como objectivos: 

 Assegurar o atendimento e acompanhamento social das situações de 

vulnerabilidade, nomeadamente através da gestão, a nível local, dos programas 

criados para esse efeito; 

 Promover iniciativas de experimentação social que se constituam como novas 

abordagens de resposta a problemas emergentes identificados nos territórios, e 

 Concertar a acção de todas as entidades públicas e privadas, estruturas e 

programas de intervenção na área das crianças e jovens em risco, de modo a 

reforçar estratégias de cooperação e de racionalização de recursos. 

 

Dadas as especificidades do território concelhio, a RLIS de Campo Maior 

pretende, atender e acompanhar: 

 Pessoas desempregadas; 

 Beneficiários de apoios sociais; 

 Pessoas de etnia cigana; 

 Pessoas com problemas de saúde mental; 

 Famílias com dependentes a cargo; 

 Pessoas vítimas de violência doméstica; 

 Pessoas com comportamentos aditivos; 

 Crianças e jovens em risco e  
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 População geral com carência social. 

 

A RLIS desenvolve um Serviço de Atendimento e Acompanhamento (SAAS) 

que dinamiza actividades de atendimento social e de acompanhamento social, sendo um 

atendimento social de primeira linha que responde eficazmente às situações de crise 

e/ou emergência sociais, o acompanhamento social visa a prevenção e resolução de 

problemas sociais, pressupondo a contratualização para a inserção. 

 

O SAAS tem os seguintes objectivos:  

 Informar, aconselhar e encaminhar sobre outros programas, respostas, serviços 

ou prestações sociais adequados a cada situação; 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais; 

 Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e 

famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte 

familiar e social; 

 Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

 Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia 

pessoal, social e profissional. 

 

Actividades a ser desenvolvidas pelo SAAS: 

 Atendimento, informação e orientação de cada pessoa e família, tendo em conta 

os seus direitos, deveres e responsabilidades, bem como dos serviços adequados 

à situação e respectivo encaminhamento, caso se justifique; 

 Acompanhamento, de modo a assegurar apoio técnico, tendo em vista a 

prevenção e resolução de problemas sociais de cada pessoa e família; 

 Informação detalhada sobre a forma de acesso a recursos, equipamentos e 

serviços sociais que permitam às pessoas e famílias o exercício dos direitos de 

cidadania e de participação social; 

 Atribuição de prestações de carácter eventual com a finalidade de colmatar 

situações de emergência social e de comprovada carência económica; 

 Planeamento e organização da intervenção social; 

 Contratualização no âmbito da intervenção social; 
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 Coordenação e avaliação da execução das acções contratualizadas. 

 

No âmbito das acções de atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias 

em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social, a 

RLIS dinamiza ainda acções específicas relacionadas com as seguintes temáticas: 

   - prevenção e coping no âmbito da saúde mental, comportamentos aditivos, violência 

doméstica, deficiência, crianças e jovens e temáticas relevantes no âmbito psico-social 

de acompanhamento às famílias, segundo calendarização específica mensal . 

 

Decorridos dois anos de implementação da RLIS em Campo Maior, 2018 é claramente 

um ano onde a prioridade é trabalhar na auto determinação das pessoas e das famílias 

numa lógica de inclusão social, participação ativa e responsável nos seus desígnios e 

projeto de vida.  

Em 2018 continuamos a desenvolver o funcionamento diário do Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento, associado a diversas ações de proximidade da 

população, relacionadas com diversas temáticas do âmbito da intervenção social. 

O Programa de Apoio as Pessoas Carenciadas (POAPMC) em fase de implementação 

em 2017, deverá ser incrementado em 2018, em parceria com a Cruz Vermelha de 

Elvas. 
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Aprovado em reunião de Mesa Administrativa no dia 13 de Novembro de 2017 

 

 

 

Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, 13 de Novembro de 2017 

 

A Mesa Administrativa 

 


