
 

 

 

Rua da Igreja, nº1 – 7800-721 Santa Clara de Louredo – Tel. 284311240 – E-mail: centro_spnsluz@sapo.com - NIF: 501227636 
 

 

 

 

Plano de Atividades de 

Desenvolvimento Pessoal 2016 

 

 

Idoso Com Vida 

 
 

 

Centro Social e Paroquial N. Sra. da Luz 

Lar de Nossa Senhora da Graça de Padrões 

 

 



 

 

 

Rua da Igreja, nº1 – 7800-721 Santa Clara de Louredo – Tel. 284311240 – E-mail: centro_spnsluz@sapo.com - NIF: 501227636 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Técnica de Animação Social 

Técnica Superior de Serviço Social 

Enfermeira 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua da Igreja, nº1 – 7800-721 Santa Clara de Louredo – Tel. 284311240 – E-mail: centro_spnsluz@sapo.com - NIF: 501227636 
 

Índice 

 

Nota Introdutória 

I - Desafio Estratégico 

1.1 - Tema …………………………………………………………………………….. Pag.4                                                                     

1.2 - Fundamentação do Tema …………………………………….………………..... Pag.4                                                       

II - Caraterização do Público-alvo 

2.1. Caraterização por Género …………………………….……..…………………… Pag.5 

2.2. Caraterização por Grupo Etário  ………………...………….…………………..... Pag.5 

2.3. Caraterização por  Nível de Escolaridade …………….………………................. Pag.6                             

III. Objetivos Gerais e Específicos ……………………..…………………….…..… Pag.7                                          

IV. Metodologias de Divulgação...…………………..……………………................. Pag.9                                                    

V. Monitorização e Avaliação …………………….....………………………..…….. Pag.9                                                       

Anexos  

Cronograma das Atividades Comemorativas (anexo 1) ……………….……………. Pag.10       

Planeamento das Atividades Comemorativas (anexo 2) ………..………..…………. Pag.13      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua da Igreja, nº1 – 7800-721 Santa Clara de Louredo – Tel. 284311240 – E-mail: centro_spnsluz@sapo.com - NIF: 501227636 
 

Nota Introdutória 

 

Sendo o Lar Nossa Senhora da Graça dos Padrões um equipamento pertencente ao Centro 

Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz, que tem como Missão “ser um lugar onde a 

pessoa idosa é acolhida, amada e respeitada como SER único, no acompanhamento do seu 

processo de envelhecimento, no respeito pelos direitos fundamentais da sua identidade e 

autonomia. Proporcionando-lhe na Resposta Social onde está inserida, a realização como 

pessoa, na dimensão afetiva; física; psíquica; intelectual; espiritual; emocional; cultural e 

social da vida”, pretende-se, uma vez mais, dar continuidade a um projeto de caráter 

interventivo, por via da avaliação dos modelos de funcionamento dos serviços prestados, 

contribuindo assim para um melhor e maior bem-estar dos nossos Utentes, através do seu 

Equilíbrio biopsicossocial e espiritual. 

O Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal proposto, tenciona fortalecer e 

solidificar a dimensão interventiva nesta Instituição, apresentando um conjunto de ações 

nas áreas de intervenção e na problemática da terceira idade, já que a Visão deste Centro 

pretende “que o processo de envelhecimento atinja um nível de bem-estar e um grau de 

autonomia que possibilite ao idoso uma vida de acordo com as suas necessidades e 

expectativas”, tendo como valores subjacentes a Dedicação, a Solidariedade, o Trabalho 

em Equipa, a Lealdade, a Sinceridade e a Tolerância”. 

Este Plano contempla algumas parcerias, fomentando a participação dos idosos em 

atividades com pessoas externas à Instituição, para um convívio salutar e diversificado, em 

idades e experiências e, por isso mesmo, alegre e enriquecedor. 
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I - DESAFIO ESTRATÉGICO 

 

1. TEMA 

O tema escolhido para desenvolver nas atividades anuais do ano 2017 é “Idoso com Vida”. 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA 

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

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

da vida mental, física e afetiva da pessoa idosa”. 

Por isso escolhemos o tema “Idoso com Vida”, pois o objetivo é que o idoso, através das 

atividades de animação, se sinta parte integrante da Instituição onde está inserido. 

As populações da Europa estão a envelhecer rapidamente em resultado das baixas taxas de 

natalidade e do aumento da esperança de vida. Espera-se que o número de pessoas com 65 

ou mais anos de idade duplique até 2060 relativamente às pessoas em idade de trabalho. 

Este cenário não deve ser encarado como algo catastrófico, mas sim como uma 

oportunidade para a construção de uma sociedade assente num paradigma onde todas as 

gerações desempenham um papel ativo, sem que ninguém seja esquecido ou colocado à 

margem do progresso e desenvolvimento (Press Release da Associação VIDA). 

Tendo em conta os interesses e gostos dos nossos utentes, este ano escolhemos o tema 

“Idoso com Vida”, pois é essencial manter o interesse do idoso nas atividades realizadas na 

Instituição, de forma a manter um elevado grau de satisfação. 
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II. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

2.1 - Caraterização por Género 

 

O Lar Nossa Senhora da Graça dos Padrões tem 50 utentes, dos quais 33 são do sexo 

feminino e 17 do sexo masculino. 

             

     
 

 

2.2 - Caraterização por Grupo Etário 

 

A faixa etária predominante é dos 80/89 anos, sendo a população desta Instituição bastante 

envelhecida. 
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2.3 Caraterização por Nível de Escolaridade 

Dos 50 utentes, 35 são analfabetos e 15 tem o Ensino Básico (da 1ª à 4ª classe) 
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III. OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS 

 

Objetivos Gerais 
Estratégias de 

Intervenção 
Atividades Objetivos Específicos Indicadores Meta Fonte 

1.Promover o 

contato com a 

família e a 

comunidade 

Convidar a Família e a 

Comunidade a 

participar nas 

atividades 

comemorativas da 

Instituição 

-Organizar atividades 

que incluam os 

familiares dos utentes e 

comunidade. 

-Garantir o contato entre os 

utentes e respetivos familiares; 

-Garantir o contato com a 

comunidade. 

-Nº de atividades realizadas com os 

familiares. 

-Nº de atividades, realizadas com a 

comunidade. 

-Taxa de participação 

≥2 

 

≥2 

 

≥60% 

Registo da Taxa de 

Participação – 

Atividades 

Comemorativas 

 

 

2.Promover estilos 

de vida saudáveis 

 

 

Na área da expressão 

motora, criar um 

Atelier de Desporto 

 

- Organizar 

caminhadas; 

-Desenvolver  a resistência, força 

muscular, equilíbrio, flexibilidade 

e capacidade cardiorrespiratória. 

-Nº de caminhadas 

 

 

-Taxa de Participação 

≥2 

 

 

≥15% 

Registo da taxa de 

participação no 

atelier 

 

-Realizar sessões de 

atividade física. 

-Manter ou desenvolver a 

flexibilidade e coordenação. 

-Nº de sessões de Atividade  Física 

 

-Taxa de Participação 

≥10 

 

≥30% 

Registo da taxa de 

participação no 

atelier 

3.Trabalhar o 

conhecimento/ 

valorização pessoal 

Criar um atelier 

Pedagógico 

- Realizar sessões com 

a técnica de Biblioteca. 

- Promover o contacto com os 

livros. 

-Desenvolver a criatividade e 

imaginação. 

-Nº de sessões com as técnicas da 

biblioteca; 

 

Taxa de participação 

≥5 

 

 

≥25% 

Registo da taxa de 

participação no 

atelier 

Promover Visitas 

culturais 

-Realizar visitas 

culturais. 

-Fomentar o enriquecimento 

cultural. 

- Nº de visitas realizadas. 

-Taxa de Participação 

≥2 

≥15% 

Registo da taxa de 

participação no  

atelier 
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4. Fomentar a 

criatividade 

Na área lúdica-

recreativa criar um 

Atelier de Trabalhos 

Manuais. 

-Realizar sessões de 

trabalhos de Expressão 

Plástica. 

- Partilhar conhecimentos; 

- Fomentar a criatividade e 

expressão; 

- Desenvolver a motricidade fina; 

- Promover o convívio e 

entretenimento; 

- Estimular a entreajuda. 

-Nº de sessões de Expressão Plástica. 

 

-Taxa de Participação 

≥7 

 

≥15% Registo da taxa de 

participação no 

atelier 

 

5.Trabalhar as 

principais 

capacidades 

cognitivas e 

sensoriais 

-Criar um Atelier de 

Estimulação Cognitiva 

e Sensorial 

-Realizar atividades de 

Estimulação Cognitiva. 

- Estimular e potenciar as várias 

áreas do funcionamento 

cognitivo; 

-Aumentar a atividade cerebral, 

retardar os efeitos da perda de 

memória e da acuidade e 

velocidade perceptiva, e a 

reabilitação das funções 

executivas. 

Nº de jogos de Estimulação cognitiva 

previstos; 

 

 

Taxa de Participação  

≥3 

 

 

 

≥40% 

 

 

 

Registo da taxa de 

participação no 

atelier 

 

 

 

- Realizar atividades de 

Estimulação Sensorial. 

-Estimular e despertar os sentidos 

auditivos, tácteis e visuais. 

-Nº de sessões de Estimulação 

Sensorial. 

-Taxa de participação 

≥5 

 

≥15% 

Registo da taxa de 

participação no 

atelier de 

Estimulação 

Sensorial 

 

A taxa de participação nos Ateliers (atividade rotineiras) é calculada com base no número de utentes inscritos, no entanto, a taxa de participação 

das atividades comemorativas na instituição e calculada com base no número total de utentes existentes na mesma.
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IV. METODOLOGIAS DA DIVULGAÇÃO 

As atividades planeadas serão divulgadas através das Planificações Semanais (atividades 

rotineiras e comemorativas) afixadas no Placar da Instituição, como através da página de 

facebook. Para as atividades específicas serão desenvolvidos cartazes de divulgação. 

 

V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Existem quatro tipos de Monitorização: semanal, mensal, semestral e anual. 

Semanalmente a planificação é avaliada em termos de execução. 

No que se refere à monitorização mensal, é registado o grau de participação dos utentes nas 

atividades realizadas em cada atelier; verificada a execução das atividades programadas 

através de um impresso próprio, bem como feita a avaliação do cumprimento dos 

objetivos. 

Relativamente à monitorização semestral, é realizada uma reunião com a equipa técnica, a 

fim de se verificar o cumprimento dos objetivos e das atividades determinadas no PADP. 

Se necessário, é realizado um ajustamento dos objetivos e das estratégias a utilizar para o 

próximo semestre. 

Por fim, a avaliação anual é feita através de uma análise geral onde se verifica o nível de 

aplicabilidade/concretização dos objetivos, estratégias e grau de cumprimento, existência 

de pontos menos positivos no PADP. Desta avaliação sairá o grau de cumprimento do 

PADP, tendo em linha de conta, quer a execução das atividades comemorativas (50%), 

quer o cumprimento dos objetivos específicos que constam do quadro III (50%). 

Nesta mesma avaliação, a equipa técnica delineia as linhas gerais do PADP do próximo 

ano. 
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Anexo 1 

Cronograma das Atividades Comemorativas 
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                     Meses do Ano 

Data comemorativas  

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

 -Dia 18 Dia Internacional do Riso 

(comemora-se no dia 17)  

            

-Dia 28 Carnaval (comemora-se no dia 27 - 

Desfile de Carnaval) 

            

-Dia 19 Dia do Pai (comemora-se no dia 20)             

- Dia 16 Páscoa (Comemora-se no dia 10)             

-Dia 7 Dia da Mãe (comemora-se no dia 8)             

-19 Santos Populares             

-Dia 26 Dia dos Avós (comemora-se no dia 

25) 

            

-Dia 19 Dia Mundial da Fotografia 

(comemora-se no dia 21) 

            

- Dia 8 Dia Internacional da Literacia 

(comemora-se no dia 18) 

            

-Dia 1 Dia do Idoso (comemora-se no dia 2)             
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-Dia 11 Dia de São Martinho (comemora-se 

no dia 13) 

            

-Dia 18 Gala de Natal             
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Mês 

Dia 

Comemorativo 
Objetivos da Atividade 

Descrição das 

Atividades/ Estratégias 

Recursos 

 Orçamento 

Materiais Humanos 

Janeiro 

-Dia 18 Dia 

Internacional do 

Riso (comemora-

se no dia 17) 

-Promover momentos de boa 

disposição e alegria.  

- Fazer jogos e exercícios 

que estimulem o riso. 

- Computador 

- Material 

diverso 

-Animadora 

Social 

 

0€ 

Fevereiro 

-Dia 28 Carnaval 

(comemora-se no 

dia 27 - Desfile 

da Carnaval) 

-Desenvolver a motricidade fina; 

-Estimular a imaginação. 

-Proporcionar momentos de 

bem-estar e convívio entre 

utentes e comunidade. 

-Discussão e 

planeamento de 

trabalhos; 

-Elaboração das fantasias 

para o Carnaval; 

 -Desfile de Carnaval, 

pela aldeia. 

- Materiais 

diversos; 

-Disfarces de 

Carnaval 

elaborados 

anteriormente 

-Animadora 

Social 

-

Colaboradora

s 

 

+/-30€ 

 

 

 

Março 

 

-Dia 19 Dia do 

Pai (comemora-se 

no dia 20).  

-Fomentar a motricidade fina; 

- Proporcionar momentos de 

bem-estar e convívio; 

 

-Decoração do placar 

institucional com poemas 

e frases sobre o Pai; 

 

-Poemas 

Animadora 

Social 

 

0€ 

Abril 

 

-Dia 10 Páscoa 

 

-Fomentar a motricidade fina; 

-Promover a criatividade; 

-Gerar momentos de convívio e 

bem-estar entre utentes. 

-Fomentar o espírito de equipa e 

entreajuda. 

-Decoração da 

Instituição. 

-Realização do jogo 

“caça ao ovo”. 

-Lanche . 

-Material de 

desgaste; 

-Cola; 

-Marcadores; 

-Tintas; 

-Cascas de 

ovo; 

-Fio de náilon. 

-Ovos de 

 

Animador 

Social 

Colaboradora

s 

 

+/- 70€ 
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Chocolate 

-Lanche 

Maio 

-Dia 7 Dia da 

Mãe (comemora-

se no dia 8) 

 

- Homenagear as Mães. -Passeio e visita à Igreja 

Nossa Senhora da Graça 

dos Padrões. 

 

-Terços   

Animadora 

Social 

 

 

0€ 

Junho 

-Dia 19 

(Comemoração 

dos Santos 

Populares) 

-Estimular a motricidade fina; 

-Desenvolver a criatividade; 

-Promover momentos de bem-

estar e lazer, entre familiares e 

comunidade. 

-Elaboração de enfeites 

para a Marcha Popular; 

-Realização da Marcha 

Popular; 

-Lanche partilhado.   

- Papel Crepe 

diversas cores; 

-Arame  

-Fio de náilon  

Leitor de CD´s 

-CD´s 

 

Todos os 

Colaboradore

s 

 

 

+/-100€ 

Julho 

-Dia 26 Dia dos 

Avós (comemorar 

no dia 25) 

 

 

 

-Promover momentos de alegria 

e convívio entre utentes e netos. 

-Passeio entre netos e 

avós  

-Roupa 

confortável. 

-Águas 

-Bolo  

-Sumos 

 

-Animadora 

Social 

 

 

 

 

+/-20€ 

Agosto 

-Dia 19 Dia 

Mundial da 

Fotografia 

(comemora-se no 

dia 21) 

-Estimular a autonomia dos 

utentes; 

-Desenvolver a criatividade e o 

espirito de entreajuda; 

-Promover momentos de 

convívio. 

-Sessão fotográfica 

realizada pelos idosos; 

-Selfie´s 

-Máquina 

Fotográfica; 

-Televisão. -Animadora 

Social 
0€ 
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Setembro 

-Dia 8 Dia 

Internacional da 

Literacia 

(comemorar no 

dia 18) 

-Promover momentos de bem-

estar e lazer. 

-Visita ao Museu da 

Escrita do Sudoeste. 

-Carrinha  

-Águas 

-Animadora 

Social 

Directora 

Técnica 

 

 

+/-20€ 

Outubro 

-Dia 1 Dia do 

Idoso (comemora-

se no dia 2) 

-Promover momentos de bem-

estar e convívio. 

-Passeio ao Convento de 

Nossa Senhora da 

Conceição. 

-Lanche convívio. 

-Carrinha 

-Águas 

-Bolos 

-Sumos 

-Sandes 

-Animadora 

Social 

-Diretora 

Técnica 

Colaboradora

s  

+/-70€ 

Novembro 

-Dia 11 Dia de 

São Martinho 

(comemora-se no 

dia 13) 

-Promover momentos de alegria 

e convívio entre utentes, 

comunidade e familiares. 

-Provar a castanha e o 

vinho novo/ jeropiga. 

 

Aparelhagem 

-Cd´s  

-Castanhas 

-Vinho 

-Bolos 

-Linguiças 

-Todas as 

Colaboradora

s 

+/-70€ 

Dezembro 

-Dia 16 (Gala de 

Natal) 

-Fomentar a motricidade fina; 

-Promover a criatividade; 

-Gerar momentos de convívio e 

bem-estar entre utentes. 

-Promover momentos de bem-

estar e convívio familiar. 

-Decoração da Instituição 

para a época Natalícia. 

-Comemorar com alegria 

uma data especial. 

-Decorações  

-Natalícias já 

existentes; 

-Material 

reciclado. 

-Gala de Natal  

-Prendas 

Animadora 

Social 

Familiares 

Utentes 

 

O almoço é 

suportado 

pelos 

utentes/fami

liares 
 

Presentes 

+/- 80€ 

TOTAL 460€ 
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Validação do PADP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Responsável Diretora Técnica Presidente da Direção 

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 

Data:___/_________/______ Data:___/__________/______ Data:___/__________/______ 

16 

17 


