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Mês Atividade-Tipo Atividade e descrição Objetivos Recursos Humanos e 
materiais 

Responsável pela 
atividade 

Setembro Quotidiano 
Pedagógico 

Dia 1 a 30 ( creche) 
- Organização do ambiente educativo  
- Conhecimento do grupo de crianças 
- Reflexão sobre o processo 
educativo 
- Elaboração do projecto curricular de 
sala 
População-alvo: Pais das crianças 
da creche, equipa pedagógica e 
crianças) ). 
 
 

• Promover iniciativas no exterior 
do lar que os enriqueçam e os 
estimulem 

• Promover o bem-estar do 
utente 

• Melhorar/ organizar o ambiente 
educativo 

• Finalizar a preparação do novo 
ano letivo 

• Promover momentos de 
convívio entre crianças e 
prestadores de cuidados 

Equipa Pedagógica, 
Crianças e Pais Equipa pedagógica 

Outubro 

 
 

Lúdico/Recreativo
, Social e 

Pedagógica 
 

Dia 4 - Dia Mundial do Animal 
- Recolha de bens para a 
AUAUA/Canil da Trofa 
- Exposição de animais vivos 
- Exposição de fotografias das 
famílias com os animais de 
estimação 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia, 
colaboradores, crianças da creche 
e famílias ). 
 
 

• Promover a partilha de 
experiências entre gerações 

• Promover o contacto entre as 
crianças e os animais 

• Sensibilizar as crianças para a 
proteção dos animais 

• Sensibilizar os encarregados 
de educação para as regras 
institucionais 

• Promover a participação 
comunitária das crianças 
procurando desenvolver o seu 
sentido social 
 

 
 
 
 

Recursos humanos: 
Equipa Pedagógica 

Recursos materiais: Doces 
Local: Instituição e 

Arredores 
 
 
 
 
 

A Equipa 
pedagógica 

Educadora Social 
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Dia 13 - Reunião Geral de Pais 
- Dar a conhecer o Plano Anual de 
Atividades 
- Dar a conhecer os objetivos 
educativos por salas 
- Apresentação da equipa 
pedagógica 
População-alvo: Pais das crianças 
da creche, equipa pedagógica e 
crianças) ). 
 
 
Dia 17 – Comemorar o Dia Mundial 
da Alimentação – lar e centro de dia. 
Sessão de culinária: “ Uma Sopa à 
nossa maneira” 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia ). 
 
 
 Dia 31 -Dia das Bruxas – lar e centro 
de Dia 
Concurso de desenhos de 
Halloween. 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e 
colaboradores destas valências; 
 
 

 
 
 
 

• Comemorar os dias 
importantes deste mês; 

• Desenvolver atividades de 
culinária; 

• Estimular a autonomia do 
idoso; 

 
 
 

• Promover momentos de 
lazer e convívio entre os 
colaboradores e idosos; 

• Estimular a participação 
dos colaboradores em 
atividades diferentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos humanos: 
Educadora Social 
Recursos materiais: 
Ingredientes para a sopa. 
Local: Lar 
 
 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social 
Recursos materiais: 
material de desenho para 
a elaboração dos 
desenhos. 
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- Dia 31 - Dia das Bruxas 
 
- Ida ao lar e aos cafés próximos 
pedir doces (sala laranja e verde) 
População-alvo: crianças da sala 
laranja e verde ). 
 
 

Novembro 

Lúdico/Recreativo 
Quotidiano 

 
 

Lúdico/Recreativo 
Quotidiano 

Pedagógico e 
cultural 

Dia 5 – Dia Mundial do Cinema 
- Visualização de um filme em 3D 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
 
Dia 10 – Dia de S. Martinho 
- Realização de um cartucho 
- Convívio entre o Lar e a Creche 
- Jogos tradicionais entre crianças e 
idosos 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 
Dia 20- Dia Nacional do Pijama 
- Recolha de roupas e brinquedos 
- Vestir pijama durante o dia 
- Sessão de cinema com pipocas 
 
População-alvo: crianças da 
creche 

• Proporcionar momentos de 
interação entre crianças e 
idosos 

• Promover o sentido de partilha 
e ajuda pelo próximo 

• Promover a escolha natural de 
um avô adotivo 

• Contribuir para manter as 
tradições 

• Alertar para os direitos das 
crianças. 
• Proporcionar momentos de 

novas experiências 
• Promover a participação 

dos colaboradores em 
atividades lúdicas; 

• Estimular a partilha e o 
bom entendimento entre 
os colaboradores. 

 
• Desenvolver atividades de 

culinária para venda à 
comunidade; 
 

Recursos Humanos: 
Educadora Social, 
colaboradores 
Recursos materiais: 
Caruma, castanhas e 
material de desgaste 
rápido. 
Local: Jardim da instituição 
 
 
Recursos humanos: 
Equipa pedagógica 
Recursos materiais: 
fotocópias, material de 
desgaste. 
Local: Creche 
 
Recursos humanos: 
Séniores e Famílias  
Recursos materiais: sem 
recursos 
Local: Creche 
 
Recursos humanos: 

Equipa pedagógica 
Educadora Social 



    PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/ 2018 

Mod.PI.S.13/0   Reprodução Proibida sem Autorização do Organismo Emissor      Página 5 de 16 

 

 
 
 
Dia 24 – “ Amigo secreto”- atividade 
para os colaboradores da creche e 
lar. 
População-alvo: colaboradores da 
creche e lar 
 
 
Dia 28 – Dia da preparação de 
compotas com frutos da época. 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia). 
 
Dia 30 – Construção de uma lareira 
gigante e convite aos familiares, 
colaboradores, voluntários, idosos e 
crianças da creche para a elaboração 
de uma meia para enchermos a 
lareira! 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia, crianças 
da 
 creche, pais, voluntários e 
familiares. 
 
 
 
 

• Aumentar a auto-estima do 
utente; 

• Promover o bem-estar do 
idoso; 

• Promover a participação 
dos Séniores e famílias na 
decoração 

 
 

Educadora Social e todos 
os colaboradores; 
Recursos materiais: 
Pequenos papéis com os 
nomes dos colaboradores 
e cesta para colocar as 
mensagens/presentes; 
Local: Lar e creche 
 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social 
Recursos materiais: 
Ingredientes para as 
compotas, frascos e 
material para a decoração 
dos frascos 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social 
Recursos materiais: 
material para a elaboração 
da decoração de Natal. 
Local: Lar 
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Dezembro 

Lúdico/ 
Recreativo, 
Cultural, Social e 
Religioso e 
pedagógico 
 

Dia 7 – Visita à exposição de 
presépios em santo Tirso e lanche na 
pastelaria 
 (lar e centro de dia);  
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia. 
 
Dia 11 – Conto de Natal 
- Presença do Sr. Padre Luciano para 
contar a história do nascimento de 
Jesus  
 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
Dia 15 - Festa de Natal 
- Comemoração do Natal 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia, crianças 
da creche) 

• Proporcionar momentos de 
união e confraternização com 
as famílias 
 

• Sensibilizar as crianças para os 
valores da partilha, ajuda ao 
próximo e o carinho pelos 
outros 

 
• Proporcionar momentos de 

alegria e partilha de 
competências adquiridas na 
creche 

 
• Melhorar a qualidade de 

vida dos utentes; 
• Criar encontros com as 

crianças e com idosos; 
 

• Proporcionar momentos de 
convivo. 

• Visualizar as decorações 
da cidade de Santo Tirso e 
ver presépios artesanais. 

. 
 

Recursos humanos: 
Equipa Pedagógica 
Recursos materiais: 
Material de desgaste 
Local: Bombeiros da Trofa 
Recursos humanos: 
Educadora Social, AAD, 
motorista, 2 carrinhas da 
instituição. 
Recursos materiais: 
Dinheiro para o lanche na 
pastelaria. 
Local: Santo Tirso 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social, equipa 
pedagógica, todos os 
colaboradores, Direção e 
voluntários. 
Recursos materiais: 
Lanche de Natal, prendas 
para os idosos, crianças e 
colaboradores; material 
para decoração da 
instituição. 
Local: Lar 
 
 

Equipa 
Pedagógica 

Educadora Social 
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Janeiro 

Lúdico/recreativo 
 
Quotidiano 
 
 
 
 
Pedagógico 
 
Atividade de 
gestão emocional. 
 
 

Dia 5 – Dia de Reis 
- Realização de uma coroa 
- Cantar as Janeiras ao Lar e Cafés 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
Dia 11 de Janeiro – Dia Internacional 
do Obrigado 
Criar uma parede onde utentes, 
colaboradores, familiares, voluntários 
escrevem uma frase de 
agradecimento a quem o desejarem. 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia , crianças 
da 
 
Dia 18 – Dia Internacional do Riso 
- Exposição de fotografias das 
crianças nos halls de entrada 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
 
Dia 23 - Reuniões de Sala 
- Reuniões de avaliação 
- Entrega do PDI do 2º Semestre 
 
População-alvo:pais das crianças 
da creche 
 

• Proporcionar momentos de 
confraternização entre crianças 
e idosos 
 

• Envolver as famílias nas 
atividades diárias 
 

• Promover a partilha de 
avaliações entre educadores e 
famílias 

 
 

• Promover momentos de 
descontração, convívio e de 
relaxamento para os 
colaboradores. 

 
 

Recursos humanos: 
Equipa Pedagógica 
Recursos materiais: 
Materiais de desgaste 
Local: Lar e Salas de 
Creche 
 
Recursos humanos: 
Equipa pedagógica. 

Recursos materiais: 
Materiais de desgaste/ 
reciclável 
Local: Lar 

 
 

Equipa pedagógica 
Educadora Social 
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Dia 31- Dia ao contrário 
- Dinâmica de grupo; atividade de 
relaxamento. 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 

Fevereiro 

Lúdico e 
recreativo 
Quotidiano 
Pedagógico 
Atividades de 
gestão emocional 

Dia 9- Carnaval 
- Desfile de Carnaval pelo lar e 
estação 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 
Dia 14-  Dia do Amor 
- Decoração de uma árvore com 
corações e uma mensagem dos pais 
para os filhos 
População-alvo: crianças da 
creche e famílias 
 
 
Mês de Fevereiro: Comemorar o dia 
de S. Valentim: mês dos afetos. 
Troca de mensagens de amizade 
entre colaboradores e idosos. 
População- alvo – Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia, 

• Comemorar épocas festivas 
• Promover momentos de 

diversão entre crianças e 
prestadores de cuidados 

• Proporcionar oportunidades às 
famílias de demonstrarem  o 
amor pelos seus filhos através 
das palavras 

• Comemorar épocas festivas; 
• Estimular o idoso nas suas 

capacidades sensoriais: 
• Promover atividades 

intergeracionais; 
• Promover atividades de gestão 

emocional 

Recursos humanos: 
Equipa Pedagógica 
Recursos materiais: 
Material de desgaste 
Local: Halls de entrada 
 
 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social e 
restantes colaboradores da 
instituição. 
Recursos materiais: 
Compra de material para 
fazer roupas para o 
Carnaval; material de 
desgaste. 
Local: Lar 
 
 
 
 
 
 

Equipa pedagógica 
Educadora Social 
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colaboradores de lar e creche. 
 
Dia 22 – Dia Mundial do Pensamento 
“ Vamos refletir sobre o 
envelhecimento” – Dinâmica de grupo 
para reflexão sobre esta realidade. 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia; 
colaboradores, voluntários e 
familiares. 
 
 
 
 
 

Recursos humanos: 
Educadora Social, 
psicóloga, equipa 
pedagógica, idosos; 
Recursos maeriais: 
material de desgaste 
rápido para a dinâmica; 
Local: lar 
 
 

Março Pedagógico 

 
Dia 8 – Comemoração do Dia da 
Mulher 

- Confeção de um bolo para 
as colaboradoras e idosas. 

 
População-alvo: Idosas de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosas de Centro de Dia e 
colaboradoras de Lar e Centro de 
Dia. 
 
 
 
 
 
 

 
• Comemorar o Dia da Mulher; 
• Valorizar as mulheres que 

trabalham na instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promover a educação para a 

cidadania 
• Proporcionar momentos de 

Recursos humanos: 
Educadora Social 
Recursos materiais: 
Ingredientes para a 
elaboração de um bolo. 
Local: Lar 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social e 
voluntários 
Recursos materiais: 
Ingredientes para a 
elaboração de um bolo 
para o lanche;  
Local: Lar 
 
Recursos humanos: 

Equipa pedagógica 
Educadora Social 
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Dia 9- Dia Mundial da Proteção 
Civil 
- Atividade Lúdica com as entidades 
de Proteção Civil 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
 
Dia 19 - Dia do Pai 
- Jogos Tradicionais 
População-alvo: crianças da 
creche e pais 
 
 
Dia 19 – Comemorar o Dia do Pai  
Lanche especial 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e filhos. 
 
 
Dia 21- Chegada da Primavera 
Vinda do Muro de Abrigo para plantar 
a árvore 
Plantação de uma árvore de fruto e 
flores 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 

convívio e de partilha entre as 
crianças e as famílias 
 
 

• Proporcionar momentos de 
convívio em diferentes 
contextos 

• Proporcionar momentos de 
convívio e de partilha. 

• Valorizar a figura paterna 
• Celebrar o inicio da primavera 

e a Páscoa. 

Equipa pedagógica. 
Recursos materiais: 
Material desgaste. 
Local: Jardim do lar 
 
 
 
Recursos humanos: 
Equipa pedagógica. 
Recursos materiais: 
Material desgaste rápido 
 
 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social e 
voluntários e Muro de 
Abrigo 
Recursos materiais: 
Lanche para o Muro de 
Abrigo e árvore 
Local: Lar 
 
 
 
 
 Recursos humanos: 
Equipa Pedagógica e 
famílias 
Recursos materiais: 
Instituição 
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Dia 27- Dia Nacional do Teatro 
Realização de um concurso de 
fantoches realizados pelas famílias a 
serem entregues no dia 26 de março 
 
População-alvo: crianças da 
creche e famílias 
 
 
 
Dia 29 - Quinta-feira Santa 
              Via Sacra no exterior 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes) e 
idosos de Centro de Dia. 
 
 
 

 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social e 
voluntários 
Recursos materiais: 
Amêndoas, pão de ló, ovos 
para pintar e material de 
desgaste rápido para a via 
sacra. 
Local: Lar 
 
 

Abril 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
 

 

Dia 3- Páscoa 
Compasso de Páscoa 
População-alvo: Idosos de Lar 
semi-dependentes e 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
Dia 24 – Comemorar o Dia Mundial 
dos Monumentos. 
 
Passeio à Assunção e piquenique. 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia. 

• Criar encontros com as 
crianças da Creche; 

• Conhecer novos espaços 
dedicados à leitura. 

• Proporcionar momentos de 
convívio e de partilha 

• Celebrar a Páscoa e dias  
• importantes. 
 
 
 

Recursos humanos: 
Educadora Social e equipa 
pedagógica; compasso, 
famílias 
Local: Lar 
 
Recursos humanos: 
Educadora 
Social, motorista e AAD 
Recursos materiais: 
Carrinhas da instituição ou 
camioneta da câmara 
Local: Santo Tirso 
 

Equipa pedagógica 
e Educadora social 
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Dia 29- Dia Internacional do Livro 
- Conto infantil pela coordenadora 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
semi-dependentes e 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 

 
Recursos humanos: 
Educadora Social e equipa 
pedagógica; 
Local: Lar 

Maio 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
 
 

Dia 3- Dia do Sol 
Realização de um sol para expor nos 
halls de entrada 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
 
Dia 4- Dia da Mãe 
- Peddy Papper 
População-alvo: crianças da 
creche e mães 
-Lanche especial para as idosas do 
lar e centro de Dia. 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e filhos. 
 
Dia 15 – Dia das famílias 
Lanche especial para as famílias dos 
idosos de lar e centro de dia; 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 

 
 
• Estimular o encontro das 

crianças com as mães; 
• Comemorar o Dia da Mãe; 
• Trazer a família à escola 
• Celebrar os valores da família 

e a sua importância; 
• Estimular o encontro dos 

idosos com a família; 
• Aumentar o bem-estar do 

utente; 
 

 

Recursos humanos: 
Educadora Social; 
Recursos materiais: bolo 
para o lanche 
Local: jardim da instituição 
  
Recursos humanos: 
Equipa pedagógica; 
Recursos materiais: 
Material de desgaste 
Local: Jardim da instituição 
 
Recursos humanos: 
Educadora Social e 
estagiária de animação; 
Recursos materiais: 
Lanche para as famílias. 
Local das atividades: Lar 
 

Educadora Social 
Equipa 
Pedagógica 
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idosos de Centro de Dia e 
familiares. 
 
 

 
 

Junho 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
Atividade de 
gestão emocional 
 

Dia 1 – Dia da criança 
- A definir na creche 
-- Elaboração de salame de chocolate 
para oferecer às crianças; 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 
 
Dia 4– 11.º aniversário do Lar 
Eucaristia de Acção de Graças e 
Lanche. 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 
Dia 15 – Reuniões de Avaliação 
População-alvo:pais das crianças 
da creche 
 
 

• Criar encontros com as 
crianças da creche; 

• Festejar o Dia Mundial da 
Criança; 

• Proporcionar momentos de 
alegria e festa às crianças. 

 
• Proporcionar momentos de 

festa e liberdade às 
crianças no seu dia 

• Proporcionar às crianças a 
exploração de um espaço 
diferente 

 
• Festejar o aniversário do 

lar; 
• Promover momentos de 

bem-estar aos idosos; 
• Promover iniciativas no 

exterior do lar que os 
enriqueçam e os 
estimulem 
 
 
 

 
• Festejar o S. João; 

 Recursos humanos: 
Educadora social; 
Recursos Materiais: 
Ingredientes para o 
salame, saquinhos para os 
colocar. 
Local: Lar 
 
 
Recursos humanos – 
Todos os colaboradores da 
instituição 
Recursos Materiais: 
Lanche, material para 
preparação da Eucaristia. 
Local: Lar 
 
 
 
 
 
 
Recursos materiais: 
Almoço; roupas para vestir 
os idosos; papel de crepe 
para enfeitar os arcos; 
manjericos, balões de S. 

Educadora Social 
A Equipa 
pedagógica 
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Dia 22 – Arraial de S. João 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 
 
 
 
 
Dia 29 – Passeio de final de ano 
- Visita ao Parque Raró em Vila do 
Conde- visita ao parque e circuito 
sensorial 
População-alvo: crianças da 
creche 
 

• Recordar momentos bons 
da sua vida em jovens. 

• Promover atividades de 
gestão emocional para os  

• colaboradores. 
 

 
 
 
 

João, balões.) 
Recursos humanos: 
Educadora Social, AAD, 
motorista, equipa 
pedagógica. 
Local: Lar 
Nota: Facultativos - as 
famílias pagam um valor 
simbólico para a 
refeição. 
 
 

Julho 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
 
 

Dia 6- Festa de final de ano 
- Atuações das crianças e lanche 
convívio 
 
População-alvo: crianças da 
creche 
 
Data a defnir - Semana de praia com 
as crianças da creche; 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche. 

• Proporcionar momentos de 
festa às crianças e às famílias 

• Promover iniciativas no exterior 
do lar que os enriqueçam e 
estimulem; 

• Melhorar a qualidade de vida 
dos idosos; 

• Criar momentos de 
socialização com as crianças 

 
 

Recursos Humanos: 
Equipa Pedagógica 
Recursos 
Materiais:Material nao-
estruturado 
Local: A definir 
 
Recursos humanos: 1 AAD 
para acompanhar; 
Educadora de Infância e 
auxiliar para acompanhar. 
Recursos materiais: 
Camioneta alugada pela 
instituição;; Protetor solar, 
bonés e lanche 

A Educadora 
Social 
Equipa pedagógica 
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Local: Vila do Conde 
 
 
 

 
Agosto 

 
 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
 

 
 
Dia 3 – Piquenique no parque 
Senhora das Dores 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia e crianças 
da creche) 
 

 
• Promover iniciativas no 

exterior do lar que os 
enriqueçam e os 
estimulem; 

• Promover o bem-estar do 
utente; 
 
 
 

 

 
Recursos humanos: 
Educadora Social, 
colaboradores. 
Recursos materiais: 
Almoço, protetor solar, 
bonés e dinheiro para 
gelados. 
Local: Trofa 
 
 

 
 
A Educadora 
Social 
Equipa pedagógica 

Setembro 

Lúdico/recreativo, 
cultural,social, 
pedagógico e 
atividades do 
quotidiano 
 

 
Dia 28 – Piquenique no parque da 
Rabada 
 
População-alvo: Idosos de Lar 
(autónomos e semi-dependentes); 
idosos de Centro de Dia .) 
 
 

 
• Promover iniciativas no 

exterior do lar que os 
enriqueçam e os 
estimulem; 

• Promover o bem-estar do 
utente. 
 

 

 
Recursos humanos: 
Educadora Social, 2 AAD e 
1 motorista 
Recursos materiais: 2 
carrinhas da instituição. 
Local: Santo Tirso 
 
 

 
 
A Educadora 
Social 
 
 
Equipa pedagógica  
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Semanas de verão 

Piscinas: 26 e 28 de Junho, 3 e 5 de Julho 

Praia: A defnir (caso haja inscrições e recursos humanos adequados) 

Observações: Sempre que seja oportuno, outras atividades poderão surgir ao longo do ano e estas poderão ser alteradas. Estas alterações ou novas atividades estão descritas na planificação 
que é elaborada e afixada semanalmente. 

 

Plano de atividades proposto pela Educadora Social e a Coordenadora Pedagógica, em 4 de Setembro de 2017. 

Educadora Social: Carla Costa 

Coordenadora Pedagógica: Joana Viana 

Diretora Técnica: Virgínia Araújo 

Plano de Atividades aprovado em Reunião de Direção, no dia ____/_____/____ 

 

A Direção: 

 


