RELATÓRIO DE ATIVIDADES E
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO
DE 2020

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 ficou indiscutivelmente marcado nas nossas vidas, condicionando a
nossa ação e provocando alterações profundas na nossa forma de ser e de estar.
A pandemia que temos vivenciado alterou toda a forma de organização das IPSS,
sobretudo nas áreas de apoio à terceira idade.
Foi um ano de trabalho tão árduo como inusitado, porquanto muito pouco do que
havíamos previsto, na linha de ação dos últimos anos, acabou por se concretizar.
Todavia, foi também um ano que nos permitiu uma união e uma bondade sem
precedentes, visível nos bons resultados conseguidos em todas as respostas sociais,
sobretudo nas tão fustigadas respostas de apoio à população idosa.
Continuamos sem grandes perspetivas sobre o que podemos esperar do futuro, a não
ser trabalho e dedicação.
Este documento terá sempre que refletir uma justa homenagem aos trabalhadores das
respostas sociais de apoio à terceira idade que têm sido os verdadeiros heróis desta
caminhada pelo desconhecido.

Castro Marim, 27 de Abril de 2021

A Mesa Administrativa,
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1. Respostas sociais de apoio à terceira idade

As Respostas de Apoio à Terceira Idade, tendo sido, no contexto geral, as mais
fustigadas pela incidência de surtos COVID-19 ao longo do ano de 2020, foram por
conseguinte as que mereceram um cuidado mais extremoso, no que concerne à
implementação de medidas de segurança.
Assim, em 10/03/2020 foi aprovado o Plano de Contingência para ERPI, Centro de Dia
e Serviço de Apoio Domiciliário, sendo o mesmo atualizado à medida que as
orientações e normas da DGS foram sendo também atualizadas.
Este plano implicou uma alteração total na forma e na organização do trabalho, tendo
implicado grande resiliência quer nos trabalhadores quer nos próprios utentes.

1.1. Plano de contingência – Alterações introduzidas no funcionamento das respostas
sociais

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade das Respostas Sociais de
Apoio à Terceira Idade – ERPI, Centro de Dia e SAD, mediante os possíveis efeitos da
pandemia, nomeadamente a ocorrência de Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em
utentes e profissionais.
O plano de contingência consiste num conjunto de medidas e ações que foram
aplicadas de modo articulado em cada fase da evolução da pandemia Coronavírus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Medidas adotadas para proteção dos utentes:
- A partir de 13/03/2020 os utentes da Resposta Social Centro de Dia deixam de
frequentar as instalações do Lar e Centro de Dia José Guilhermino Anacleto, passando
a domiciliar-se os serviços;
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- A partir de 01 de Junho foram permitidas visitas aos utentes nos termos definidos em
regulamento próprio e de acordo com as normas da DGS, tendo sido suspensas
sempre que o contexto epidemiológico local o justificasse.
- No caso de admissão de novos utentes, o utente admitido não ingressou no Lar sem
realização de teste laboratorial para SARS-CoV-2, com resultado negativo, e, ainda
assim, passar por um período de isolamento durante 14 dias.

- Todos os utentes com alta hospitalar, após permanência superior a 24 horas no
estabelecimento hospitalar, só podem aceder ao Lar após apresentação de
comprovativo de realização de teste COVID19 com resultado negativo. (Orientação n.º
9/2020 da DGS atualizada a 07/04/2020) Não obstante a revogação desta norma, pela
Orientação n.º 009-A/2020 de 07/09/2020, no Lar José Guilhermino Anacleto, por
questões preventivas manter-se-ão os procedimentos já referidos.
- Todos os Utentes com alta hospitalar foram isolados no espaço de isolamento
identificado para utentes durante o período de 14 dias. As funcionárias que prestam
cuidados a estes utentes devem desenvolver os procedimentos de segurança que lhes
foram transmitidos (uso de touca, cobre pés, luvas, máscara, viseira e avental) e
efetuar os respetivos registos. Após prestarem os cuidados ao utente, o material de
proteção utilizado deverá ser retirado de acordo com as instruções já transmitidas, e
deverá ser colocado em contentor próprio de resíduos tipo IV que será semanalmente
recolhido pela empresa Ambimed.
- O utente que realiza tratamento de hemodiálise no exterior, foi colocado num quarto
de utilização individual, à chegada do tratamento ser-lhe-á dado banho e a roupa
colocada em saco fechado para lavagem na lavandaria. Deverá ser alvo de particular
atenção quanto à garantia de distanciamento de segurança relativamente aos outros
utentes e ao controlo de sintomas compatíveis com COVID19. Não permanece em
espaços de utilização comum simultaneamente com outros utentes.
- A temperatura corporal dos utentes é medida e registada duas vezes por dia assim
como sintomas compatíveis com COVID19;
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- Procedimento com as arrastadeiras, urinóis e bacias de higiene de utentes: a limpeza
deve ser feita, primeiro com água quente e detergente; depois desinfetar os materiais
com solução de hipoclorito de sódio (lixívia) ou outro desinfetante apropriado para
estes materiais e deixar atuar de acordo com as orientações do fabricante; enxaguar
em água corrente bem quente e colocar a escorrer, ao ar. (Em caso de surto serão
utilizados urinóis e arrastadeiras descartáveis.)

- O distanciamento entre as pessoas (2 metros) foi implementado para todos os
utentes e funcionários, com exceção da proximidade necessária para a prestação de
cuidados. Foram colocados sinais no chão que marcam o local aonde devem estar
colocadas as cadeiras e sofás, por forma a garantir o distanciamento devido.

- Foram divulgadas, ensinadas e treinadas, as medidas de higiene das mãos e etiqueta
respiratória.

- Todos os utentes desinfetam as mãos à entrada do refeitório.

− Foi promovida a separação dos utentes entre com e sem sintomas respiratórios
agudos, de forma a promover o distanciamento, colocando o menor número possível
de utentes em cada quarto, garantindo uma distância entre camas de
aproximadamente 2 metros.

− Nos espaços comuns só devem estar utentes e funcionários sem sintomas
respiratórios agudos, com uma distância de 1 a 2 metros entre cada pessoa.

− Devem ser utilizados espaços comuns por turnos de forma a manter, entre os
utentes, 1 a 2 metros de distância. No refeitório será alterada a disposição das mesas
por forma a que cada mesa seja ocupada por apenas três utentes. A alimentação a
utentes grandes dependentes será realizada antes de todos os outros e por turnos a
fim de evitar grande concentração de utentes no refeitório.
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− As atividades diárias devem ser reorganizadas, sendo que as atividades lúdicas
coletivas apenas se poderão realizar se se conseguir garantir o devido distanciamento
entre utentes;

− O ar dos quartos e das salas deve ser renovado frequentemente. No caso dos
quartos do rés-do-chão a extração/ renovação do ar dos quartos é feita por processo
mecânico.

Procedimentos adotados nos utentes de Centro Dia convertido em Apoio Domiciliário
Para os utentes de Centro Dia, são fornecidos os serviços de alimentação, higiene e
administração de medicação. O serviço de enfermagem também se encontra
disponível sempre que houver necessidade.

Medidas de proteção aos profissionais:
- Todos os profissionais que contactam com utentes têm que usar máscara cirúrgica e
devem seguir as indicações da Norma 007/2020 e Orientação 019/2020 da DGS. Os
profissionais que realizam a higiene aos utentes e dão a refeição devem nesse
momento usar, para além da máscara, viseira, uma vez que o contacto é mais próximo.

− Todos os profissionais da instituição auto monitorizam diariamente à entrada e
saída, a temperatura e sintomas compatíveis com COVID-19.

− Todos os profissionais da instituição deverão observar medidas estritas de higiene
das mãos e etiqueta respiratória assim como o distanciamento entre pessoas (1 a 2
metros), com exceção da proximidade necessária para a prestação de cuidado.

− Os profissionais estão distribuídos por equipas de acordo com a natureza do
trabalho/ cuidado a realizar (apoio/ cozinha/ lavandaria/ refeitório/ limpeza), com o
menor contacto possível entre eles, para atendimento dedicado a grupos definidos de
utentes (os mesmos cuidadores para os mesmos utentes).
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- O fardamento deve ser exclusivo para o local de trabalho e de utilização única. A
farda deve ser lavada na própria instituição, sendo que o programa de lavagem da
roupa deve integrar pré-lavagem, lavagem a quente a temperatura de 70 a 90ºC,
seguido de um ciclo de desinfeção química também em máquina. A farda não deve ser
levada para o domicílio dos funcionários, para lavagem em casa;

- O médico assistente da ERPI, contratado em regime de prestação de serviços, apenas
se apresentará nas instalações em caso de SOS, a pedido da Enfermeira ou Diretora
Técnica, a fim de evitar a deslocação dos utentes ao hospital ou USF. Deverão ser
privilegiados todos os contactos por telefone/ videochamada. Por se tratar de um
profissional que contacta diariamente com muitas pessoas, a sua visita à ERPI deve ser
restringida ao indispensável.
- Todos os colaboradores que acumulem exercício de atividade profissional para outras
entidades, devem suspender essas atividades a fim de evitar potenciais contágios.
- Os trabalhadores integrados em cada uma das equipas deve evitar contactos físicos
entre elementos de outra equipa ou até de outros turnos;
- Sempre que qualquer trabalhador tenha mantido um contacto de risco deve informar
de imediato a Diretora por forma a ser colocado em isolamento até que a situação o
justifique. A Diretora providenciará a sua substituição, podendo, para o efeito, recorrer
ao avatar deste. Neste sentido, poderá ocorrer a necessidade de interromper o
período de isolamento de 14 dias de alguns trabalhadores.

Operacionalização do funcionamento por turnos em sistema de avatar:

 Cada trabalhador/ equipa do Grupo 1 tem associado um avatar do Grupo 2
 A partir de 19/03 os turnos passam a realizar horário contínuo pelo período de 14
dias consecutivos, sem folgas, organizados por setores de atividade;
 Os horários dos vários setores deixam de ser rotativos;
7

 Deverá ser evitado o contacto físico entre o pessoal dos diferentes setores de
atividade;
 Deverá ser evitado o contacto físico entre os turnos da manhã, tarde e noite;
 Os trabalhadores farão jornada contínua, a fim de reduzir as entradas e saídas do
Lar.


O único pessoal técnico que trabalhará em sistema avatar é o pessoal afeto à
animação.



Após o período de descanso de 14 dias, designado de “Isolamento Profilático”,
todos os trabalhadores que regressem ao trabalho deverão preencher um
questionário que carateriza a rede de contactos desenvolvida por cada um ao longo
dos 14 dias, bem como o rastreamento de possíveis sintomas compatíveis.

Procedimentos específicos para o Serviço de Apoio Domiciliário:

Procedimentos específicos para organização do serviço:
- Só serão admitidos novos utentes neste serviço após a realização de teste
laboratorial para SARS-CoV-2 negativo.
- Enquanto vigorar o Plano de Contingência, as higienes habitacionais prestadas a
utentes de SAD serão reduzidas, sendo prestadas semanalmente apenas aos utentes
que não tenham suporte familiar. Todas as outras serão quinzenais.
- Orientações específicas para a distribuição de refeições no contexto do apoio
domiciliário:
◊ Assegurar a higienização do veículo de transporte antes e depois de cada momento
de distribuição de refeições;
◊ Assegurar a limpeza das superfícies e objetos de utilização comum no carro de
transporte várias vezes ao dia (ex.: volante do meio de transporte, caixa de
velocidades, puxadores das portas do carro);
◊ Assegurar um bom acondicionamento das refeições/produtos alimentares, em
equipamentos/utensílios adequados a cada faixa de temperatura;
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◊ Para os colaboradores que fazem a distribuição de refeições em contexto de apoio
domiciliário, será assegurada a disponibilidade de uma solução portátil à base de
álcool e toalhitas para desinfeção frequente das mãos, entre as diferentes entregas ao
domicílio;

- Diariamente levantarão as cestas das refeições para os Utentes de SAD e Centro de
Dia à porta da cozinha, já devidamente preparadas para serem acomodadas nas
viaturas;
- De regresso, as cestas das refeições fornecidas serão colocadas no pátio exterior da
cozinha; previamente desinfetadas e só depois serão colocadas na máquina de lavar
loiça.

Procedimentos específicos para os trabalhadores de SAD:

Foi fornecido às equipas de Serviço de Apoio Domiciliário um KIT de trabalho que
consiste: Aventais, Luvas, Desinfetante mãos, Máscaras cirúrgicas, sacos lixo e toalhitas
de limpeza. Este KIT não sai da viatura.
O EPI referido no KIT deve ser colocado para prestar serviços a utentes com doença
crónica bem como doença oncológica, como também doentes imunodeprimidos por
forma a salvaguardar o estado clínico dos mesmos.
Sempre que tenham conhecimento que um utente se deslocou a serviço hospitalar,
deverão utilizar todos os EPIS constantes do KIT durante um período de 14 dias.
Em circunstâncias normais são sempre utilizadas luvas e máscara.
Dada indicação para as funcionárias desinfetarem as mãos antes de colocarem os EPI.
Os funcionários equipam-se antes de entrar no domicílio e à saída do domicílio
desequipam-se e desinfetam as mãos antes de entrar na viatura.
Os funcionários do serviço de apoio domiciliário deixarão, durante o período em que
vigora o Plano de Contingência, de frequentar as instalações do Lar;
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Os funcionários têm obrigatoriamente que usar diariamente o EPI que lhes foi
fornecido de acordo com as instruções transmitidas pela Enfermeira;
Durante este período utilizarão as instalações da moradia autónoma contígua ao lar,
para vestir/ despir e efetuar as suas refeições;

Procedimentos específicos para os fornecedores

Nenhum fornecedor poderá entrar nas instalações da ERPI. A receção das mercadorias
será feita por funcionários que, posteriormente, procederão à desinfeção dos produtos
a entrar no economato. Todos os produtos serão rececionados na zona das traseiras
do edifício – economato, ou na receção, se se tratar de pequenas mercadorias ou
material médico/ enfermagem.
Sempre que exista necessidade inadiável da entrada no edifício da ERPI de algum
técnico de manutenção (ex. elevador) será rastreado à entrada, com a anotação de
nome; empresa; contacto; temperatura corporal.

Procedimentos específicos para os trabalhadores com potencial de risco associado

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão
ter um maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público ou
trabalhadores que prestam cuidados de saúde.
Assim:

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado
Enfermeiros, Ajudantes de Lar e Centro de Dia
Ajudantes de Apoio Domiciliário
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Considerando que o Enfermeiro contratado em regime de prestação de serviços é
funcionário da urgência do Sub de Vila Real de Santo António, foi dispensado de
prestar serviço na ERPI a fim de evitar potenciais contágios.
Caso a enfermeira residente da ERPI seja contagiada, os serviços mínimos serão
assegurados pelo enfermeiro dispensado.
Preparação para fazer face a um possível caso de infeção

A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que
outros trabalhadores /utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal
objetivo evitar a propagação da doença transmissível na Instituição e comunidade.
Todos os trabalhadores têm consciência que, caso se verifique uma situação alarmante
de transmissão comunitária do vírus (esta avaliação dependerá da orientação
emanada do Delegado de Saúde local), poderão ter que ficar confinados no edifício,
com respeito pelos horários de descanso, evitando dessa forma a circulação na
comunidade.

Esta

situação

aplicar-se-á

apenas

aos

funcionários

que

se

disponibilizarem para o efeito.

Existem no Lar José Guilhermino Anacleto dois espaços de isolamento:
Espaço de isolamento para utentes:
Quarto anexo à enfermaria, equipado com três camas, um contentor de resíduos (com
abertura não manual e saco de plástico); urinóis/ arrastadeira descartável.
O espaço tem ventilação natural e acesso direto para o exterior evitando assim
circuitos internos de contaminação.
Este espaço será utilizado para utentes com sintomatologia grave que necessitem de
evacuação para o hospital.
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Espaço de isolamento para profissionais:
Sala de pessoal com casa de banho de uso exclusivo, equipada com cadeirão reclinável,
contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), dotado de
telefone, doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do
Trabalhador com Sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o
exterior, de modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.
Junto ao locais de isolamento encontra-se toda a documentação que deverá ser
preenchida em caso de necessidade de utilização.
Caso algum funcionário seja COVID-19 positivo, todos os que estabeleceram contactos
com ele (equipa e em última análise turno), deverão ser colocados em quarentena,
sendo substituído(s) pelo respetivo(s) avatar(s) da outra equipa.
A Instituição disponibiliza instalações autónomas para que os trabalhadores em
situação de quarentena que não se sintam seguros em ir para suas casas possam ficar.
Em caso de surto na ERPI, permanecerão no local de trabalho os funcionários que
testem negativo, devendo exercer as suas funções até que possam ser substituídos;
Em caso de surto na comunidade, por comum acordo com os funcionários, aqueles
cujo turno esteja a decorrer permanecerão na ERPI 24 horas por dia, a fim de evitar
contágios.
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Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma

Caso sejam identificados utentes com sintomatologia COVID 19, serão de imediato
colocado numa ala exclusiva adaptada para o efeito, aonde aguardarão indicação do
sistema de saúde, após contacto com o Delegado de Saúde local. Permanecerão em
isolamento profilático, sendo a distribuição realizada de acordo com esquema infra.
O pessoal de apoio que terá acesso a estes utentes será reduzido a 2 trabalhadores por
turno, que deverá assumir de imediato todas as normas de segurança já identificadas.
Encontrando-se a ala identificada isolada, não se verificam circuitos internos, uma vez
que a mesma terá acesso autónomo para o exterior.
As refeições serão colocadas junto da área de contenção estabelecida, partindo da
porta com acesso direto ao economato.
No quarto assinalado com capacidade para 3 utentes serão colocados os que
apresentem sintomas mais graves e necessitem de evacuação urgente para os serviços
hospitalares, visto o quarto ter saída direta para o exterior. Nos restantes quartos
assinalados serão colocados os utentes com sintomatologia leve.
Nenhum utente que se apresente sem sintomas terá acesso a esta ala.
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Em caso de surto generalizado, se não se verificar a possibilidade de evacuar o grupo
de utentes que registe maior número, a capacidade máxima instalada para cada grupo
é:
Ala COVID-19 positivos: 10 utentes
Ala COVID-19 suspeitos/ inconclusivos: 9 utentes
Ala COVID-19 negativos: 28 utentes
Nesta situação, os funcionários serão divididos em três grupos para prestar cuidados
aos utentes que integrem cada um dos grupos: positivos; suspeitos/ inconclusivos;
negativos.
Cada uma das alas terá pessoal restrito, como foi já referido, circuitos internos
próprios e EPI’S e equipamento de enfermagem exclusivo.

Plantas de localização de cada uma das alas:

Planta de localização da Ala “positivos” e da Ala “suspeitos” – Rés-do-chão do edifício
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Planta de localização da Ala “negativos” – 1º andar do edifício

Procedimentos para funcionários exclusivos de ala positiva:
Os funcionários da ala positiva, deverão equipar-se na sala de pessoal (atualmente a
funcionar como sala de isolamento para funcionários), onde se encontra afixada na
parede uma “estação” de equipagem e remoção de EPI’s, com todas as indicções
necessárias, por etapas, para a correta utilização dos EPI’s. Cada funcionário terá
acesso a um KIT individual de equipamento nível II, composto por bata impermeável,
máscara tipo FFP2; viseira; luvas de punho alto; luvas; touca; cobre pés/ perna). Serão
feitas várias sessões de simulação para preparação dos funcionários.
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“Estação de equipagem e remoção de EPIS”
- Os casos suspeitos não devem estar juntos.

- Os casos confirmados podem estar em regime de coorte. Nunca juntar no mesmo
espaço casos suspeitos e casos confirmados.

− Os casos suspeitos e os casos confirmados nunca deverão deslocar-se aos espaços
comuns, devendo fazer as refeições nos quartos onde estão isolados.

− A ocorrência de um caso positivo obriga a testar todos os outros
residentes/profissionais, expeto em situações em que exista separação física e efetiva
entre os casos positivos e suspeitos e outros residentes/profissionais.

- Quando o utente positivo passa a negativo, transita para a enfermaria adaptada para
o efeito na sala de convívio do rés-do-chão, junto à ala de suspeitos. Após 15 dias, se
se mantiver negativo, passará então à ala de negativos localizada no 1º andar.

A fim de evitar a propagação do surto, se os casos negativos não forem retirados do
edifício da ERPI, serão redistribuídos pelo 1º andar, instalando-se na sala de
fisioterapia os utentes que disponham de cama nos quartos do 1º andar.

Em caso de surto e em face da possibilidade evacuação do grupo de utentes em menor
número, nos termos do Despacho n.º 4097-B/2020, existe um stock de emergência,
designado “SOS COVID-19”, na vivenda contígua ao Lar, constituído por: medicação
dos utentes; material de higiene e incontinência; roupa de uso pessoal dos utentes.

Para fazer face à possível ocorrência de um surto, foi reforçado o stock de EPI’S;
oxigénio; paracetamol; antitússico; capacidade de recolha de resíduos hospitalares;
etc. Semanalmente é efetuada contagem de stock de EPI’S, constando a mesma da
pasta com a designação “DOSSIER COVID 19”.
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Na pasta criada para o efeito, onde consta toda a documentação relacionada com a
pandemia, incluindo o PC, existe um separador com todas as informações referentes
aos utentes: identificação; contacto de familiar responsável; ficha de medicação e
informações clínicas.
Implementação de procedimentos internos específicos
Todos os procedimentos internos encontram-se afixados num painel junto à sala de
pessoal para consulta geral.

Os trabalhadores, ao longo de todo o período de contingência devem cumprir
rigorosamente:
1. Diariamente à entrada na Instituição proceder à medição e registo da
temperatura corporal e desinfeção das mãos;
2. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e
sabão durante pelo menos 20 segundos, afixando por exemplo as imagens da
Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019;
3. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a
mesma em locais estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas;
4. Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros
locais onde seja possível a higienização das mãos;
5. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos,
aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são
mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A
limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente
desengordurante, seguido de desinfetante – é fundamental a sensibilização e a
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formação das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização;
Desinfeção de superfícies de contacto de 2/2 horas. A higienização e limpeza do
edifício deve seguir o plano previamente elaborado e frequentemente
atualizado, nos termos das normas da DGS, sobretudo no que concerne a
limpeza e desinfeção de espaços em caso de surto.
6. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido
ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções
respiratórias);
7. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das
mãos antes de colocar e após remover a máscara);
8. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de
contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de
mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados; evitar saídas
desnecessárias do equipamento, como por exemplo para fumar);
9. O vestuário e calçado utilizado por todos os trabalhadores deve ser de uso
exclusivo nas instalações e será higienizado na lavandaria da Instituição.

No caso de serem encaminhados para isolamento profilático (tendo em conta os
critérios epidemiológicos supracitados), deve ser assegurada a entrega de uma Ficha
de Registo Individual de Sintomas, aos casos registados.
Este documento visa servir de guia orientador à pessoa que cumpre o isolamento,
dando enfoque aos sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da
evolução da situação de saúde/doença da pessoa.
Durante o período de vigência do presente plano, encontram-se os trabalhadores
dispensados de efetuarem o registo biométrico de assiduidade.
Na pasta criada para o efeito, onde consta toda a documentação relacionada com a
pandemia, incluindo o PC, existe um separador com toda a informação referente a
trabalhadores: identificação; contacto; resultados de testes para COVID.
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Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades

Informação aos trabalhadores
1. Divulgadas em reunião geral de trabalhadores (13/03/2020) medidas gerais de
prevenção e contenção e atualização regular da informação sobre a doença;
2. Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a
pandemia Coronavírus. Em cada turno é revisto o PC junto de todos os
funcionários;
3. Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência;
4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia;
5. Formação ministrada a todos os profissionais;

Procedimentos específicos
Procedimento de restrição de visitantes

A partir do dia 12/03/2020 foram SUPRIMIDAS as visitas aos utentes de ERPI e
restringidas as entradas de pessoas externas aos serviços.
A partir de 13/03/2020 foi SUPRIMIDA a entrada de utentes de Centro de Dia,
passando os serviços mínimos – alimentação e higiene – a ser garantida no domicílio
do utente.
A partir de 01/06/2020, no seguimento da Informação n.º 011/2020 da DGS, serão
permitidas visitas nos termos de regulamento próprio, anexo ao presente Plano.
Em setembro de 2020, atendendo ao agravamento da situação epidemiológica no
concelho de Castro Marim, as visitas foram novamente suprimidas por tempo
indeterminado.

Procedimento de comunicação
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Se o utente/ funcionário ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de
infeção respiratória (febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar o Diretor
Técnico que se encarregará de desenvolver os procedimentos convenientes;

Procedimento relativo a consultas médicas não urgentes

Evitar sempre que possível o envio de utentes em regime residencial ou de
internamento a consultas de especialidade em Centros de Saúde ou Hospitais, quando
as mesmas não se afigurem urgentes ou essenciais para a prestação de cuidados ao
utente.

Procedimentos de higienização dos espaços críticos e equipamentos:

Todos os espaços e equipamentos são higienizados e desinfetados de acordo com
plano próprio, já existente, mas reforçado em algumas áreas, afixado em zonas
críticas, e fornecido aos funcionários, de acordo com a orientação n.º 014/2020 de
21/03/2020 da DGS.

Ninguém pode circular no edifício, nas áreas assinaladas como “Zona limpa”, sem
calçado e roupa de uso exclusivo e o respetivo EPI.

As áreas exteriores ao Lar, aonde se verifica a entrada/ saída de pessoas e nas traseiras
entrada/ saída de mercadorias serão pulverizadas/desinfetadas com solução clorídrica
de 2/2 dias.
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Quartos de Isolamento profilático

Os funcionários que ficam afetos aos cuidados de higiene dos utentes que estão nos
quartos de isolamento por isolamento profilático (14 dias) devem ser sempre os
mesmos. É recomendada a entrada no quarto só em caso de necessidade de prestação
de cuidados diretos ao utente ou em caso de urgência de saúde. É prevista a entrada
no quarto do isolamento 7 vezes por dia (3x turno manhã, 2x turno tarde e 2x turno
noite):
- Turno manhã: depois de terminar as higienes ou banhos dos utentes que não se
encontram em isolamento, os funcionários equipam-se com os EPI’s disponíveis (bata
impermeável, máscara, touca, luvas e viseira) e após prestação de higiene ou banho do
utente, procedem à limpeza e desinfeção do quarto com o material que se encontra no
seu interior e providenciam as seguintes refeições: pequeno-almoço, almoço e lanche.
Após saída do quarto, removem todo o EPI, colocam no balde de lixo (exclusivo) junto
ao quarto e procedem à respetiva higienização das mãos ou desinfeção.
- Turno tarde: os funcionários equipam-se com os EPI’s disponíveis (bata
impermeável, máscara, touca, luvas e viseira) providenciam as seguintes refeições:
jantar e ceia, prestam os cuidados de higiene necessários. Após saída do quarto,
removem todo o EPI, colocam no balde lixo junto ao quarto e procedem à respetiva
higienização das mãos ou desinfeção.
-Turno noite: os funcionários equipam-se com os EPI’s disponíveis (bata
impermeável, máscara, touca, luvas e viseira) e prestam os cuidados de higiene
necessários. Após saída do quarto, removem todo o EPI, colocam no balde lixo junto
ao quarto e procedem à respetiva higienização das mãos ou desinfeção.

Elevador

O elevador é considerado um dos espaços críticos no que diz respeito à transmissão e
durabilidade do vírus, daí haver uma necessidade extrema de desinfeção das
superfícies de contato. Deve ser desinfetado as zonas de contato com uma solução
alcoólica de superfícies ou com uma solução com cloro e deverá ser desinfetado 5 a 6
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vezes ao dia e sempre que haja transporte de utentes ou roupa no interior, apesar de
neste último caso o transporte da roupa se efetuar em saco fechado.

Refeitório

O refeitório deve ser desinfetado com uma solução alcoólica de superfícies ou com
uma solução com cloro. Deverão ser trocadas as toalhas de mesa e serem desinfetadas
as mesas e cadeiras após cada refeição (pequeno almoço, almoço e jantar).

Sala de convívio

A sala de convívio deve ser desinfetada com uma solução alcoólica de superfícies ou
com uma solução com cloro. Deverão ser desinfetadas todas as mesas, cadeiras 3 a 4x
dia. Todos os materiais que estejam em contato com os utentes são desinfetados pelo
funcionário responsável da sala.

Jardim (zona de visitas)

A área onde é realizada a visita aos utentes deverá ser desinfetada com uma solução
alcoólica de superfícies ou com uma solução com cloro sempre que cada visita
termine.
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Procedimento para transporte de sujos

Sempre que haja material potencialmente contaminado (roupa utente, roupa cama,
toalhas ou loiça do Isolamento, terá que ser colocada em sacos diferenciados,
fechados e colocados no respetivo sítio (lavandaria ou copa) para ser lavado ou
higienizado à parte.

Procedimento para Gestão de resíduos grupo III e grupo IV

Todo o material descartável usado no isolamento (fraldas, toalhitas, material pensos,
EPI’s) deverá ser colocado em sacos fechados e no balde lixo anexo ao quarto ou no
balde lixo contaminado que se encontra na enfermaria e colocado no contentor da
empresa Ambimed, que é recolhido semanalmente à 6ª Feira.
Todo o material corto perfurantes (agulhas, lancetas, bisturis) deverá ser colocado no
contentor específico do grupo IV da empresa Ambimed, que é recolhido
semanalmente à 6ª Feira.
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1.2. Caraterização de utentes

1.2.1. Estrutura Residencial para Idosos

Número de Utentes que frequentaram durante o ano
Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

+ 65

1

--------

70-75

2

1

75-80

3

5

80-85

3

4

+ 85
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Número de Utentes que saíram durante o ano
Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

70-75

1

-------

75-80

2

1

80-85

1

2

+ 85

4

2

Número de Utentes em Lista de Espera: 93

Saliente-se que, não obstante as condições dramáticas vivenciadas por contra da
pandemia, em que tantos lares por todo país foram assolados por um número de
óbitos sem precedentes, na Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim foi feito o
percurso inverso, sendo o ano de 2020 aquele em que, dos últimos 5 anos, se registou
o mais baixo número de óbitos (13).
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1.2.2. Centro de Dia

Por força da pandemia o encerramento temporário dos centros de dia impediu a
deslocação dos idosos para esta Resposta Social e conduziu as IPSS a domiciliar os
serviços destes idosos. Todavia, muitos utentes ficaram confinados em casa, sem o
convívio social a que estavam habituados, com graves consequências na sua saúde
física e psicológica.

Número de Utentes que frequentaram durante o ano

Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

-65

2

------

65-70

1

2

71-75

1

1

76-80

1

------

81-85

1

2

+ 85

8

2

Número de Utentes que saíram durante o ano
Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

- 65

1

------

65-79

2

2

80-85

1

------

+ 85

7

------
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1.2.3. Serviço de Apoio Domiciliário

Apesar de todas as implicações que a ativação do plano de contingência da Instituição
representou no serviço de apoio domiciliário, o facto é que não se verificaram grandes
alterações ao nível do desenvolvimento desta valência.

Número de Utentes que frequentaram durante o ano
Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

-65

1

2

65-70

0

2

71-75

1

2

76-80

6

1

81-85

6

5

+ 85

15

14

Número de Utentes que saíram durante o ano
Grupo Etário

Nº de Utentes da Resposta
Mulheres

Homens

+ 65

0

1

70-75

1

1

75-80

2

0

80-85

4

4

+ 85

6

6
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1.2.4. Resultados

A conjuntura atual que assola o mundo na atualidade, a pandemia do corona víruscovid 19, levou a alterações nas condutas de todas as Instituições de terceira idade,
nomeadamente na sua estrutura organizacional e consequentemente na organização e
realização das atividades propostas para o ano de 2020.
Importa deixar saliente que a valência de Centro de Dia apenas funcionou até ao dia 12
de Março de 2020 e a partir desta data todas as atividades foram desenvolvidas
institucionalmente apenas com utentes em resposta social ERPI.
Importa também deixar registado, que durante o mês de Abril não foram
desenvolvidas atividades pelo facto das funcionárias responsáveis encontrarem-se
numa equipa de substituição no seu domicílio e mesmo em alguns dos outros meses
houve necessidade de apoiar noutros sectores prioritários, devido à ausência de
funcionárias que se encontravam em isolamento profilático.
Por último, é de frisar que a Saúde Pública desaconselhou quaisquer atividades grupais
durante a pandemia e com essas diretrizes a equipa de animação tem desenvolvido as
suas condutas com atividades mais individualizadas ou com o distanciamento
necessário assegurado.
Trabalhando neste sentido, embora limitadas, apresentamos através do gráfico todas
as atividades que foram desenvolvidas.
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Gráfico demonstrativo das Atividades Anuais Realizadas em 2020
Atividades Lúdico- Recreativas/ Atividades Desportivas/ Atividades IntelectualCognitivas
Nº de Atividades Anuais Realizadas

Durante o ano de 2020 foram realizadas 398 atividades lúdico-recreativas, 187
desportivas e 176 intelectual-cognitivas.
Atividades lúdico-recreativas desenvolvidas: descasque de fruta, batatas e legumes;
bingo; realização de lembranças para o Dia da Mulher; pinturas com guache e lápis de
cor; manicura e epilação; costura; limpeza de cápsulas; dominó; realização de cartazes
alusivos a várias datas comemorativas; trapalhos em trapilho; sessões fotográficas;
majericos de papel; decorações para os Santos Populares; pintura de garrafas; jogo do
chapéu; visualização de vídeos e filmes portugueses; atelier de culinária (confeção de
vários biscoitos e bolachas); corte de castanhas e maquilhagem.
As atividades desportivas foram todas realizadas pela equipa de animação, uma vez
que a Instituição já não dispõe no quadro de pessoal um fisioterapeuta. Foram assim
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desenvolvidas: caminhadas ao parque e ao jardim até ao mês de Março; caminhadas
internas; jogos de mobilidade com argolas, bolas e bastões; jogo puxa a garrafa;
bowling; ginástica em grupo com distanciamento; jogo da macaca e circuitos de
equilíbrio.
Atividades intelectual-cognitivas desenvolvidas: contas; jogos com a plataforma
Sioslife; perguntas de cultura-geral; provérbios; antónimos; jogo do stop oral; livro do
passado e do presente -terapia da reminiscência; jogos com números; atividades de
gerontopsicomoticidade; jogo do copo; construções de árvores genealógicas; jogo da
memória; dominó dos frutos; bingo das imagens; ditados; identifique as profissões;
jogo da glória; jogos de correspondência; jogos com letras; jogos de memória
construtiva; jogo do objeto escondido; acerte na hora; adivinhas; absurdos; jogo dos
cheiros; leitura do jornal e sopa de letras.

Em análise às atividades desenvolvidas durante o ano de 2020, devemos referir que os
utentes da resposta social ERPI ficaram bastante beneficiados com as mudanças
sentidas, pois a disponibilidade de tempo foi bastante maior para trabalhar com todos
eles. Podemos mesmo afirmar que em algumas situações existiu uma grande evolução
das suas capacidades funcionais e cognitivas. Utentes que anteriormente não
participavam em atividades desportivas e cognitivas, começaram a participar com
bastante frequência e muitos deles de forma bastante proveitosa e benéfica para o seu
quadro de saúde clinico.

Atividades Socioculturais

Como é de senso comum, desde o início da pandemia as visitas às Instituições e as
saídas dos utentes para o exterior estão condicionadas ou interditas. No entanto, ao
longo do ano foram realizadas várias iniciativas no sentido de animar e algumas delas
comunicar com o exterior. Vamos então enumerar todas as atividades pontuais
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realizadas no interior da Instituição, algumas com o objetivo de comunicar com os
familiares dos utentes, outras assinalar dias temáticos e outras ainda mostrar o
trabalho desenvolvido ao contexto envolvente (via facebook).
1- Realização de um cartaz alusivo ao Dia de Reis – 6/1/2020
2- Sessão Fotográfica Dia dos Namorados- 13/2/2020
3- Baile de Carnaval – 24/2/2020
4- Entrega de lembranças (bules de chá) alusivos ao Dia da Mulher- 9/2/2020
5- Visualização de vídeos dos familiares de forma a assinalar o Dia da Família15/5/2020
6- Sardinhada de Santo António- 13/6/2020
7- Atuação de Marchas no Quintal da Instituição, dinamizado pelas
funcionárias – 19/6/2020
8- Baile e sessão fotográfica “ São João” – 24/6/2020
9- Sardinhada de São Pedro – 29/6/2020
10- Realização de uma peça de teatro, dinamizado pelas funcionárias –
1/7/2020
11- Desfile de “Medievais” (turno 1), dinamizado pelas funcionárias- 14/8/2020
12- Atuação da cantora “Rosinha” em comemoração à Festa em Honra da
Nossa Senhora dos Mártires, dinamizado pelas funcionárias- 15/8/2020
13- Desfile de “Medievais” (turno 2), dinamizado pelas funcionárias - 26/8/2020
14- Atuação do cantor “Marco Paulo” na Instituição, dinamizado pelas
funcionárias – 29/8/2020
15- Visita do Senhor Presidente da República -4/9/2020
16- Atuação do cantor “Toy” e da Cantora “Romana” na Instituição, dinamizado
pelas funcionárias – 5/9/2020
17- Atuação do cantor “David Bisbal” na Instituição, dinamizado pelas
funcionárias- 12/9/2020
18- Sessão fotográfica alusiva ao Outono – 15/10/2020
19- Atuação “The voice Portugal”, dinamizado pelas funcionárias- 24/10/2020
20- Convívio de São Martinho- 11/11/2020
21- Visionamento de vídeos de familiares e almoço convívio com funcionárias
com distanciamento obrigatório – 24/12/2020
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Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário

Saliente-se que ao longo do ano de 2020, sempre que o contexto epidemiológico local
o permitiu, a Diretora Técnica das duas respostas sociais, visitou semanalmente todos
os utentes, tendo desenvolvido até algumas atividades sócio recreativas, por forma a
minimizar os impactos da pandemia na dimensão psicossocial dos utentes.
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2. Respostas sociais de apoio à infância

O Plano Anual de Atividades (PAA) das Respostas Sociais de Apoio à Infância constituise como um documento orientador das atividades a desenvolver e, em simultâneo, de
planeamento interno da Creche e do Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) da
Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim (SCMCM). Definido em função do Projeto
Educativo a vigorar durante o ano 2020, o PAA discrimina as atividades e objetivos a
atingir durante todo o ano letivo e que no presente documento se analisam e avaliam
na sua globalidade considerando os recursos utilizados na sua execução.
Dado 2020 ser um ano atípico, marcado pelas exigências inerentes à pandemia
causada pela COVID-19, para a avaliação do PAA 2020 recorreu-se à avaliação dos
procedimentos de adaptação e funcionamento dos serviços e atividades no cenário de
contingência pandémica que desencadeia a análise qualitativa da concretização dos
planos de atividade por sala/valência.
No dia 18 de março de 2020 é decretado o estado de emergência em Portugal, através
do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. Na data a
Organização Mundial de Saúde (OMS) qualifica a situação de emergência de saúde
pública causada pela epidemia da doença COVID-19, sendo necessária a
implementação de medidas em resposta à epidemia.
Com efeito, em Portugal inicia-se a 19 de março de 2020 um período de confinamento
obrigatório que resultou no encerramento de instituições e serviços, onde se incluem a
Creche e o Centro de Atividades de Tempos Livres da SCMCM.
Creche encerramento a 19 de março e reabertura a 1 de junho de 2020.
O CATL encerramento a 19 de março e reabertura a 15 de junho de 2020.
A reabertura dos equipamentos Creche e CATL implicou o surgimento de novas formas
de trabalho e organização dos serviços que se verificaram exigentes quer para
trabalhadoras, famílias como para as crianças, contudo imprescindíveis para a
segurança e saúde de todos os implicados.
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2.1. Caracterização dos Grupos de Crianças
Na vertente do apoio à infância e juventude, através das valências Creche e Centro de
Atividades de Tempos Livre são abrangidas 103 crianças/jovens que se distribuem nos
seguintes gráficos em género e idades.

Distribuição dos Utentes por Género
40%
CRECHE
60%
MENINAS
MENINOS
37%
CATL
43%

Distribuição dos Utentes por Idades
14

1

13

9

12
11

6
5

10

7

9

10

8
7

12

CRECHE

6

6

CATL
7

5
4
3
18

2-3
14

1-2
0-1

6
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Considerando as valências Creche e Centro de Atividades de Tempos Livre, durante o
ano 2020, evidenciou-se a admissão de utentes na sua maioria do concelho de Castro
Marim. Devido à demanda são integradas crianças do concelho de Vila Real de Santo
António que frequentam as Escolas de Castro Marim e cujos encarregados de
educação exercem atividade profissional no concelho.
Distribuição das áreas de residência e perfis académicos dos encarregados de
educação são apresentados nos gráficos abaixo.

Áreas de Residência dos Agregados
Familiares
Ayamonte (Espanha)

1

Vila Nova de Cacela

2

São Bartolomeu

3

Azinhal
Altura

2

1

Junqueira
Monte Gordo
Vila Real de Santo António

CRECHE
3

CATL

2
1

11

15
25

Castro Marim
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Perfis Académicos dos Encarregados de
Educação
25%

Ensino Superior

25%
50%

Ensino Secundário

50%
23%

3º Ciclo

2º Ciclo

CRECHE
CATL

22%
2%

3%
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No que concerne às listas de espera, até ao último dia do ano 2020 registaram-se 24
pré-inscrições para a valência Creche e 42 para a valência CATL.
Ressalta-se que em Berçário diminuiu o número de admissões durante o ano 2020
justificado pela opção de pais em adiar a entrada dos bebés na escola devido à COVID19. Não obstante, observa-se a crescente procura de vagas nas salas 1 e 2 anos,
designadamente de agregados a residir nos concelhos de Castro Marim e Vila Real de
Santo António.
A procura de admissão no Centro de Atividades de Tempos Livres continua a
aumentar. Crianças que frequentam o Agrupamento de Escolas de Castro Marim
figuram a maioria das pré-inscrições a aguardar vaga, porém encarregados de
educação do agrupamento de Vila Real de Santo António procuram repostas junto
deste Centro.
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2.2. Avaliação das Medidas e Procedimentos de adequação das Respostas Sociais de
Infância à Situação Pandémica COVID-19
Com a meta de conseguir maior eficácia na implementação das medidas preventivas
face à COVID-19 partiu-se da premissa que o planeamento integrado de ações e
atividades aumenta a probabilidade de minimização do impacto negativo da pandemia
COVID-19 através do favorecimento da implementação de estratégias sinergéticas e
complementares entre os diferentes intervenientes das estruturas organizacionais.
Seguindo esta premissa, na construção dos Planos Pedagógicos de sala e Plano Anual
de Atividades das respostas sociais Creche e Centro de Atividades de Tempos Livres
procurou-se responder às exigências de organização e preparação de pessoas,
equipamentos e rotinas para fazer face à pandemia COVID-19 num ambiente seguro
para todos.
Para o funcionamento das respostas sociais assegurou-se a adaptação dos planos de
contingência COVID-19, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde
(DGS), nomeadamente,


Orientação 006/2020 da Direção-geral da Saúde: Procedimentos de
prevenção, controlo e vigilância em empresas;



Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19): Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de
atendimento ao público ou similares;



Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020, atualizada a 20/07/2020
COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, Creches familiares
e Amas;



Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020 COVID-19: Medidas de Prevenção
e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL).
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A implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de
todas as orientações da DGS constituíram-se como regra fundamental do quotidiano.
Se seguida avaliam-se as medidas implementadas desde o dia 19 de março de 2020.
ÁREA

MEDIDA IMPLEMENTADA

Formação e Informação

Formação dirigida aos
colaboradores relativa ao Plano de
Contingência e às medidas de
prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19

Informação a todos os
Encarregados de Educação (EE)
relativamente às novas normas de
conduta do espaço e medidas de
prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19

- Formação inicial com a
Enfermeira titular da Instituição;
- Formação em sala e em pequenos
grupos com a Diretora Técnica.
- Folheto informativo
“Procedimentos de utilização do
equipamento CRECHE face à
pandemia COVID-19” enviado via
e-mail aos EE dos utentes de
Creche;
- Folheto informativo
“Procedimentos de utilização do
equipamento CATL face à
pandemia COVID-19” enviado via
e-mail aos EE dos utentes de CATL;
- A cada comunicação com os EE,
seja via e-mail, papel ou nos grupo
de sala, são reiteradas as medidas
de prevenção.

Afixação da informação em locais
visíveis do Centro Infantil/Creche e
CATL e enviar a todos os
Encarregados de Educação por via
informática

Sala de Isolamento e
Circuitos

CONCRETIZAÇÃO / VERIFICAÇÃO

Preparação de salas de isolamento
para eventuais casos suspeitos de
COVID- 19

- Afixação de informações relativas
à infeção, formas de transmissão,
regras de higienização, conduta
respiratória.
- Afixação de marcas de percursos
como zona de desinfeção,
secagem, circuitos limpos e sujos.
- Salas de Isolamento equipadas de
acordo com a orientação 006/2020
da DGS.
Em Creche: Sala das Funcionárias
Em CATL: Sala de Atividades no
piso inferior

Preparação e sinalização dos
espaços, criando espaços “sujos” e
espaços “limpos” e estabelecer

Em Creche:
- Reconversão de espaços e portas
de entrada e saída. Crianças de
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diferentes circuitos de entrada e de
saída

Berçário utilizam a porta principal.
Crianças das salas 1 e 2 anos
utilizam o portão. Crianças de
Jardim de Infância utilizam a porta
orientada a norte.
- Sala 3 e dos carrinhos
(polivalente) convertida em salas
de funcionárias de Creche e Jardim
de Infância.

Higienização dos
Espaços

EPI’S e Materiais de desinfeção

Em CATL:
- Afixação de sinalética de direção
de percursos.

Distribuição de Equipamentos
Individuais

- Diariamente cada trabalhadora
recebe máscaras descartáveis,
aventais descartáveis, luvas, toucas
e protetores de sapatos
descartáveis.

Disponibilizar dispensadores de
soluções alcoólicas nas salas,
espaços comuns e refeitórios

- Todos os espaços estão
devidamente equipados com os
materiais indicados.

Disponibilizar nos sanitários água e
sabão líquido com dispositivo
doseador e toalhetes de papel de
uso único

- Os sanitários encontram-se
devidamente equipados.

Gestão de resíduos

- Gestão diária dos resíduos que
não necessitam de tratamento
especial.

Higienização dos espaços antes da
abertura do Centro Infantil/Creche
Todos os espaços de uso comum
higienizados após a saída de todos
os colaboradores e crianças
Higienização de bancadas,
maçanetas e corrimões diversas
vezes ao dia

- Cumprido de acordo com a
orientação 014/2020 da DGS.
- Cumprido diariamente.

- Cumprido diariamente.

O Plano de Atividades das respostas sociais Centro Infantil e CATL foi adaptado às
exigências que a situação de pandemia impõe quer aos profissionais quer às crianças
e suas famílias. As experiências, vivências e convivências quotidianas de crianças e
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profissionais enquanto elementos ativos nas salas de Creche e CATL converteram-se
em desafios diários num ambiente modificado pelas exigências de prevenção que a
pandemia instaurou. O ano 2020 marcou uma nova forma de se viver dentro das
salas sendo as principais medidas implementadas neste âmbito avaliadas de seguida.
ÁREA

MEDIDA IMPLEMENTADA

Entrega e Recolha das Crianças

Readaptação do horário de
funcionamento das respostas
socias, não devendo a criança
permanecer na mesma por período
superior ao estritamente
necessário

CONCRETIZAÇÃO / VERIFICAÇÃO
De 1/06/2020 a 31/08/2020
- Horários desfasados para que as
salas não se cruzassem nas
entradas e saídas. A sala 1 cumpriu
o horário 8h45-15h45 e a Sala 2 o
horário 9h00-16h00.
A partir de 1/09/2020
- Horário geral das 8h00 às 18h00
de forma a apoiar os EE cujos
horários não suprimiam as suas
necessidades laborais.

Acolhimento e entrega de todos os
utentes à entrada dos
equipamentos, podendo ser
definidos horários de entrada e de
saída desfasados, para evitar o
cruzamento de grupos de pessoas
que não sejam da mesma sala

- Crianças de Berçário entram
individualizadamente pela porta
principal enquanto que as crianças
das salas 1 e 2 entram pelo portão
exterior entrando diretamente na
própria sala, não existindo assim
cruzamentos em corredores
internos.

Registo de entradas e saídas
preenchido exclusivamente pelos
colaboradores de cada sala

- Medida cumprida. Diariamente
regista-se para a entrada: hora,
familiar que entrega a criança,
trabalhadora que acolhe, sintomas
compatíveis com a COVID-19 e
temperatura. O mesmo registo
acontece para a saída.

Cancelamento de reuniões
presenciais com os encarregados
de educação, visitas de estudo,
festas, comemorações, atividades
extracurriculares, à exceção do
apoio da Intervenção Precoce e
Terapêuticas

- Desde o dia 1/06/2020 que
apenas circulam nas instalações os
profissionais afetos a cada sala.
- Não existem desde então
reuniões, saídas ou qualquer
comemoração seja entre salas ou
com a família
- As sessões de Intervenção
Precoce realizam-se desde outubro
de 2020 e num espaço construído
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especificamente para o efeito.
Reforço das medidas de etiqueta
respiratória, higienização das mãos
e distanciamento social aquando
do contacto profissionais-família

Sala de Atividades – Medidas de Distanciamento

Nas salas de atividades das
crianças, assegurar o máximo de
distanciamento físico possível (1,5
a 2m) entre pessoas

- Nos momentos de entradas e
saídas é obrigatório o uso de
máscara, desinfeção das mãos e
respeitar as marcas de
distanciamento inscritas no chão.
- As salas encontram-se
organizadas de modo a manter um
distanciamento físico entre as
crianças que se sentam em cada
mesa.
Em Creche:
- Não sendo possível impedir o
contacto próximo entre crianças de
idades tão pequenas, privilegia-se
dinâmicas de pares ou pequenos
grupos. Quando a meteorologia
permite recorre-se ao espaço
exterior.
Em CATL:
- Sensibiliza-se as crianças às
medidas de distanciamento social e
etiqueta respiratória. Em cada
mesa redonda sentam-se 2
crianças. Crianças a partir dos 10
anos utilizam máscara.

Limitar o acesso às salas de
atividades apenas ao pessoal afeto
à mesma

- Em Creche: Acesso permitido a
educadoras e auxiliares de
educação destacadas por sala.
- Em CATL: Cada professora gere a
própria sala. Duas auxiliares gerem
o espaço de trabalhos lúdicos.

Deve ser mantida a mesma sala de
atividades para cada grupo de
crianças, de forma a evitar a
circulação das crianças e
profissionais

- Cumprido.

- Não cumprido.
Devem ser reduzidos ao
indispensável os contactos
próximos entre colaboradores e
crianças

Em Creche o contacto próximo
com as crianças é inevitável. Estas
crianças necessitam de cuidados
que têm inerente pegar ao colo,
transportar, apoiar tarefas com o
toque, mudar a fralda, alimentar,
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Sala de Atividades - Ventilação

Sala de Atividades – Momento de Descanso

entre outras tarefas.
As equipas de sala não acarinham
as crianças com beijos, reduziram
em larga escala os abraços mas o
toque, o contacto físico, é
intrínseco à sua condição de
prestadora de cuidados à primeira
infância.
Durante os momentos da sesta,
catres separados, de forma a
assegurar o máximo de
distanciamento físico possível,
mantendo as posições dos pés e
das cabeças das crianças
alternadas.

- As dimensões das salas não
permitem assegurar a distância de
1,5m a 2m entre catres, porém os
mesmos dispõem-se da forma mais
eficiente e segura possível,
mantendo-se a posição alternada.

O serviço de limpeza e
descontaminação nas salas deve
ser reforçado antes e depois da
sesta

- Medida cumprida de acordo com
a Orientação n.º 014/2020 da DGS.

Desinfeção e identificação dos
catres

- Os catres são desinfetados
diariamente no momento da troca
dos lençóis.
- Todos os catres são de uso
individual e estão identificados
com nome da criança.

Manter a ventilação e arejamento
das salas e corredores

- Durante o Inverno procurou-se
arejar a sala a cada 20 minutos e
manter as crianças mais abrigadas.
- O ar acondicionado não foi
utilizado, porém a indicação é não
utilizar o modo recirculação de ar.

Ventilação da sala durante os
momentos de sono

- Durante os momentos do sono
procura-se manter a ventilação da
sala com cortinados semi-fechados,
janelas e portas entreabertas.
- Os EE de educação manifestaram
preocupação com as correntes de
ar que possam existir nas salas
durante a hora do sono. Para
colmatar as preocupações as
equipas de sala mantêm-se atentas
e adaptam as condições e posições
dos catres.
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Sala de Atividades – Calçado e
Vestuário
Sala de Atividades – Objetos e Mobiliário

Calçado de uso exclusivo na Creche

- Antes de aceder às áreas limpas
as crianças e trabalhadoras trocam
de calçado. As trabalhadoras
dispõem também de protetores de
sapatos para eventuais saídas para
o exterior.

Trocar de vestuário à entrada e
lavagem diária das batas

- À entrada troca-se a blusa das
crianças aquando de em contacto
com a baba.
- Todas as crianças e trabalhadoras
vestem à entrada uma bata lavada.

Assegurar, sempre que possível,
que as crianças não partilham
objetos

Em Creche:
- Nas salas de atividades procedeuse à remoção de todos os
acessórios não essenciais para as
atividades lúdico-pedagógicas, bem
como todos os brinquedos de difícil
limpeza/higienização, reforçando a
limpeza e desinfeção em todos os
outros.
- A medida é de difícil execução
tendo em conta a tenra idade e a
tipologia de brincadeiras própria da
fase de crescimento e socialização.
Em CATL:
- Apenas estão acessíveis a utilizar
os jogos e materiais comuns
laváveis e de fácil desinfeção.
- Materiais próprios encontram-se
identificados.

Garantir material individual
necessário para cada atividade ou
desinfetar o mesmo antes de cada
utilização

Em Creche:
- Nas salas apenas são utilizados
brinquedos laváveis, sem tecidos e
de maiores dimensões que
permitem a desinfeção a cada
utilização.
Em CATL:
- Cada criança possui o seu próprio
material de estudo que leva
diariamente para o CATL. No que
respeita a brinquedos/jogos, os
mesmos são desinfetados a cada
utilização.
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Todas as atividades programadas PAA 2020 foram planeadas de acordo com as
orientações das entidades competentes e adequadas às condições de segurança que
a composição dos grupos possibilita. O Delegado de Saúde Local, Dr. Mariano Ayala
desempenhou um papel fundamental de orientação e acompanhamento,
nomeadamente no início da pandemia. O silêncio característico do vírus marcou as
exigências organizacionais. Após o primeiro confinamento obrigatório que durou de
19/03/2020 a 30/06/2020, com todas as funcionárias ao abrigo do regime Lay-off, a
reabertura fez-se com medidas muito rigorosas. Para cumprir a norma da lotação das
salas mantendo distanciamento de 2m entre crianças foi necessário selecionar
crianças a frequentar consoante os critérios profissionais dos agregados familiares.
Nesse momento, a presença do Delegado de Saúde Local numa reunião de
encarregados de educação determinou o melhor entendimento da real situação
pandémica e consciencialização do papel da escola. A presença do Delegado de Saúde
fez-se sentir ao longo do tempo em diversas visitas de acompanhamento e avaliação
das normas de prevenção.
Durante o ano 2020 não se verificaram infeções de COVID-19 seja em trabalhadoras
como em crianças. A prioridade continua a ser manter os grupos saudáveis
proporcionando ambientes seguros e potenciadores para a execução das atividades.
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2.3. Avaliação dos Planos de Atividade por Valência/Sala de Atividades
2.3.1.BERÇÁRIO
O berçário tem como principal objetivo pedagógico proporcionar um ambiente
favorável ao desenvolvimento harmonioso e equilibrado das crianças, promovendo o
estabelecimento de relações e de vínculos afetivos. Tal objetivo serve de mote para a
construção do plano de atividades que se avalia.
Devido à pandemia COVID-19, a sala não registou ocupação máxima como em anos
transatos. No último dia do ano 2020, a percentagem de ocupação registou os 60%,
sendo que vagas foram ocupadas com crianças de 4 aos 12 meses.
As atividades planeadas não foram concretizadas na sua maioria devido às
condicionantes inerentes à COVID-19. A presença da Educadora de Infância titular
também esteve comprometida pois esta profissional afeta a Berçário é a Educadora
titular da Sala 2 em simultâneo e evitou-se que a mesma mantivesse contacto com
ambos grupos de crianças.

CONCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
PLANEADAS
20%

80%
CONCRETIZADAS

NÃO CONCRETIZADAS

No domínio sócio afetivo os desafios foram muitos perante o objetivo de proporcionar
às crianças a perceção da presença do outro o que desencadeou o estabelecimento de
uma relação afetiva e efetiva com os adultos. Estratégias como falar com os bebés,
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mimá-los, brincar e cantar-lhes canções foram potenciadoras à concretização do
objetivo. As atividades realizadas procuraram também dar a oportunidade para a
exploração do meio e objetos e estimular progressivamente o aumento do período de
atenção recorrendo a estratégias como pequenas histórias e momentos de canção.
A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2020 e o
seu grau de execução.
JANEIRO

-Vivenciar a história dos Reis
Magos;
-Desenvolver a comunicação e
motricidade.

AVALIAÇÃO

- Realizar uma atividade
carimbada sobre os Reis.

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Dia de Reis

CONCRETIZADO

FEVEREIRO
São Valentim / Carnaval

- Desfile no exterior;
- Baile de máscaras.

-Promover alegria e interações
de carácter lúdico;
-Desenvolver a expressão
musical;

AVALIAÇÃO

- Confecionar as fardas de
Carnaval;

-Promover as relações de
afeto;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Atividades alusivas ao
tema São Valentim/Dia dos
Amigos;

CONCRETIZADO

- Adquirir a coordenação e o
controlo do próprio corpo.
MARÇO
Dia do Pai / Primavera-Dia da Árvore
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-Contribuir para o
desenvolvimento do vínculo
afetivo entre pai e filho;

- Painel sobre a Primavera.

-Desenvolver a interação entre
escola - família;
-Proporcionar momentos de
partilha de experiências de
cada criança;

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Participação dos pais em
uma atividade elaborada na
sala;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha do Pai;

Encerramento do
Equipamento a
19/03/2020 devido à
COVID-19

-Desenvolver a comunicação e
motricidade.
ABRIL
Páscoa / Dia da Mãe
Encerramento do
Equipamento devido à
COVID-19

- Elaboração da prendinha
para a Mãe;
- Participação das mães em
uma atividade elaborada na
sala.

-Desenvolver a interação entre
escola - família;
-Desenvolver o gosto pela
música.
- Iniciar o processo de
autoconhecimento do corpo.

AVALIAÇÃO

- Canções: “coelhinho” e
“doidas andam as galinhas;

-Desenvolver a comunicação e
motricidade;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha da Páscoa;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- No grupo de Sala a
Educadora partilhou 1
atividade, a canção e 1
história de Páscoa.
Dedicada ao Dia da Mãe
partilhou uma canção
mimada.

MAIO
Dia da Mãe / Dia da Família
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Encerramento do

- Piquenique com a família.

-Sensibilizar para o valor do
amor maternal;
-Estimular a relação de afeto
entre mãe e filho(a);

Equipamento devido à
COVID-19

AVALIAÇÃO

- Atividade “A minha
família”;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Desenvolver a linguagem e
motricidade;

NÃO CONCRETIZADO

- No grupo de Sala a
Educadora partilhou
atividades de estimulação
sensorial e cancões.

-Promover momentos de
convívio.

JUNHO
Dia da Criança / Verão

-Despertar o interesse pelo
mundo que as rodeia;

- Dia festivo com jogos e
atividades lúdicas;
- Lanche convívio com todos
os pequeninos;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha para as
crianças;

- Construção de um cenário
sobre o verão.

-Promover momentos de
convívio e alegria.
- Persistir no processo de
autoconhecimento do corpo.

AVALIAÇÃO

Reabertura do
equipamento a 1/06/2020

NÃO CONCRETIZADO

- Durante o mês de junho
apenas 1 criança
frequentou o Berçário. As
atividades consistiram em
estimulação sensorial.

JULHO
Dia Dos Avós / Festa De Final De Ano

- “Chá das 10h” com os
avós;
- Festa Final/convívio;

-Promover momentos de
convívio;
-Contribuir para o
desenvolvimento dos vínculos
afetivos entre avós e netos.

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Prendinha para os avós;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Promover a interação entre a
instituição/
família/comunidade educativa;

- Durante o mês de julho
apenas 1 criança
frequentou o Berçário.

- Desenvolver a autonomia,
confiança e segurança.
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AGOSTO
Férias / Atividades Livres
-Promover a interação entre a
instituição/
família/comunidade educativa;

- Atividades sensoriais;
-Idas ao parque.

-Promover momentos de
convívio;
-Contribuir para o
desenvolvimento dos vínculos
afetivos entre avós e netos.

AVALIAÇÃO

- Histórias;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Canções mimadas;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- Desenvolver a autonomia,
confiança e segurança.

- Durante o mês de
agosto apenas 1 criança
frequentou o Berçário.
Principais atividades: idas
ao parque, estimulação
sensorial e canções.

SETEMBRO

- Adaptação;
- Elaborar painel de
Outono;
- Ouvir músicas de Outono.

-Desenvolver a expressão
musical;
- Perceber quais as suas
capacidades, aprendendo a
superar as dificuldades;

AVALIAÇÃO

-Estabelecer relações entre
todos os intervenientes;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Adaptação
PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- Com a admissão de mais
criança o mês foi
dedicado à adaptação.

OUTUBRO
Halloween / Outono

- Prendinha.

-Proporcionar a diversidade de
experiências;
- Interação escola-família.
- Desenvolver a autonomia,
confiança e segurança.

AVALIAÇÃO

- Realização de uma
fotografia;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Desenvolver a comunicação;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

NOVEMBRO
São Martinho / Dia do Pijama
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-Desenvolver a comunicação;

- Elaborar uma atividade
conjunta com as salas sobre
o Dia do Pijama;

-Sensibilizar a creche, a família
e a comunidade para os
Direitos das Crianças;
-Interação entre as sala;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Atividade da castanha com
a participação dos pais;

-Desenvolver e apurar os
sentidos;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- História e canções sobre o
S. Martinho;

- Explorar e perceber quais os
seus gostos a nível de
brincadeiras e brinquedos.

Lanche/convívio com as
crianças das 3 salas.

- Não se realizou o
convívio entre salas no
Dia do Pijama devido às
regras de prevenção de
contágios COVID-19.

DEZEMBRO
Natal / Inverno
- Prendinha de Natal;

- Histórias e canções;
- Realização da Festa/Teatro
de Natal;
- Elaboração de um painel
de Inverno.

-Explorar materiais e
desenvolver a expressão
artística;
-Desenvolver a afetividade e a
socialização entre o grupo;
-Desenvolver a expressão
musical.

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Ornamentar a sala com
motivos alusivos ao Natal;

-Desenvolver a comunicação e
motricidade;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Convívio na
instituição/Troca de
lembranças;

- Todas as atividades que
implicam
contacto/convívio com
elementos que não
pertencem ao grupo não
se concretizaram.
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2.3.2. SALA 1
A Sala 1 destinada a aquisição de marcha é composta por crianças com idades
compreendidas entre os 12 aos 24 meses. É nesta fase que as crianças vão desenvolver
progressivamente a sua independência e autonomia, começam a caminhar, falar e
perguntar sobre si próprios, elementos que o plano de atividades 2020 desenvolvido
para este grupo de crianças privilegia.
Durante o ano 2020 registou-se ocupação máxima na sala, tendo todas as vagas sido
ocupadas.
O Plano de Atividades da Sala 1 não foi executado na sua globalidade devido às
condicionantes impostas pela COVID-19. Durante o confinamento destaca-se a
interação da Educadora com as crianças através de um grupo de sala virtual onde esta
partilhou atividades, canções e histórias temáticas. Esta interação mostrou-se bastante
vantajosa para as famílias em termos de partilha de conteúdos ocupar as crianças
durante o confinamento.

O objetivo de proporcionar situações pedagógicas que despertem na criança o
interesse pela descoberta, desenvolvendo o espírito crítico e criativo, bem como a
cooperação, autonomia e a responsabilidade impulsionou o desenvolvimento integral
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de cada criança, estimulando as suas capacidades afetivas e cognitivas. O plano de
atividades promoveu a formação dos primeiros grupos sociais: a escola, a família e as
rotinas, assim como a atividade da vida quotidiana com a adaptação aos tempos de
brincadeira, refeições, sono, higiene. Noções de autocuidado foram atingidas, reflexo
das rotinas de sono, alimentação e higiene.
O plano de atividades da Sala 1 destacou-se ainda na área de comunicação e
representação tendo as atividades sido direcionadas de modo a promover o contacto e
o interesse pela expressão plástica e expressão musical.
A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2020 e o
seu grau de execução.
JANEIRO
Dia de Reis / “Animais da quinta”
-Vivenciar a história dos Reis
Magos;

-Proporcionar a diversidade de
experiências;
-Desenvolver a motricidade fina;
-Desenvolver a criatividade;

AVALIAÇÃO

- Realizar uma atividade
carimbada sobre os Reis.

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Recrear tradição;

CONCRETIZADO

-Conhecer/identificar alguns
animais e os seus sons.

FEVEREIRO
Dia de S. Valentim / Carnaval / “Animais da quinta” (continuação)
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-Promover as relações de afeto;
-Incentivar à prática de amizade;

- Desfile no exterior;

-Promover alegria e interações de
carácter lúdico;

- Baile de máscaras.

-Explorar materiais de expressão
artística;
-Proporcionar momentos de
partilha de experiências;

AVALIAÇÃO

- Confecionar as fardas de
Carnaval;

-Conviver socialmente;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Atividades alusivas ao tema
São Valentim/Dia dos
Amigos;

CONCRETIZADO

-Desenvolver a expressão musical.

MARÇO
Dia do Pai / Primavera / Dia da Árvore / “Animais da quinta” (continuação)
-Contribuir para o
desenvolvimento do vínculo
afetivo entre pai - filho;
-Desenvolver a interação entre
escola - família;

- Painel sobre a Primavera.

-Proporcionar momentos de
partilha de experiências de cada
criança;
-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Participação dos pais em
uma atividade elaborada na
sala;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha do Pai;

Encerramento do
Equipamento a
19/03/2020 devido à
COVID-19

-Adquirir noção sobre o tempo e a
mudança;
-Desenvolver a motricidade;
-Aumentar o vocabulário;
ABRIL
Páscoa/ Dia internacional do livro Infantil / Dia Mundial da Dança / “A minha Família” / Dia da Mãe

52

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;
-Desenvolver o gosto pela dança,
música e leitura;
-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;
-Desenvolver o gosto pela dança,
música e leitura;

Encerramento do
Equipamento devido
à COVID-19

-Desenvolver a criatividade e o
gosto pela arte;

- Elaboração da prendinha
para a Mãe;
- Participação das mães em
uma atividade elaborada na
sala.

-Desenvolver a motricidade
global;
-Desenvolver as relações entre o
grupo;
-Proporcionar momentos de
partilha de experiências;
- Proporcionar interação famíliaescola;
-Reconhecer cada membro da
família, os seus nomes e a
importância de cada um na vida
da criança;

AVALIAÇÃO

- Canções: “coelhinho” e
“doidas andam as galinhas;

-Estimular o sentido estético;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha da Páscoa;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- No grupo de Sala a
Educadora partilhou
atividades, canções e
histórias alusivas à
Páscoa e ao Dia da
Mãe.

-Estimular a relação de afeto
entre mãe e filho(a).

MAIO
Dia da Mãe / Dia da Família / ”A minha família” (continuação)
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-Desenvolver a linguagem e a
comunicação;

Encerramento do
Equipamento devido
à COVID-19

- Piquenique com a família.

-Estimular a relação de afeto
entre mãe e filho(a);
-Estabelecer interação escolafamília;

AVALIAÇÃO

- Atividade “A minha família”;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Sensibilizar para o valor do amor
maternal;

-Proporcionar momentos de
partilha e experiências a cada
criança;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

Educadora partilhou
no grupo de sala
atividade acerca da
família, canções se
histórias variadas.

-Promover momentos de
convívio.
JUNHO
Dia da Criança / Verão / “As Cores”

- Dia festivo com jogos e
atividades lúdicas;

-Promover momentos de convívio
e alegria;

- Lanche convívio com todos
os pequeninos;
- Construção de um cenário
sobre o verão.

-Noção de entrada de uma nova
estação e das suas características;
-Desenvolver a expressão plástica;
-Conhecer e identificar as cores
primárias.

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- Prendinha para as crianças;

-Despertar o interesse pelo
mundo que as rodeia;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Reabertura do
equipamento a
1/06/2020

- Durante o mês de
junho 6 crianças
frequentaram a Sala
1. As atividades
consistiram jogos de
motricidades
individualizados.

JULHO
Dia Dos Avós / Festa De Final De Ano / “As Cores” (continuação)
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- Festa Final/convívio.

-Promover momentos de
convívio;
-Contribuir para o
desenvolvimento dos vínculos
afetivos entre avós e netos.

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- “Chá das 10h” com os avós;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Prendinha para os avós;

-Promover a interação entre a
instituição/ família/comunidade
educativa;

- Concretizou-se
apenas a realização
da prendinha para os
avós

AGOSTO

- Idas ao parque exterior;
- Brincadeiras livres.

- Fomentar o convívio entre as
crianças;
- Proporcionar momentos lúdicos.

AVALIAÇÃO

- Descanso;

OBJETIVOS

ATIVIDADE
S

Férias / Atividades Livres
PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

SETEMBRO
Adaptação / Outono

- Adaptação;
- Elaborar painel de Outono;
- Ouvir músicas de Outono.

-Sensibilização pelas regras e
hábitos de higiene.
-Adquirir noção sobre o tempo e a
mudança.

AVALIAÇÃO

-Adaptação das crianças à
sala/rotina/grupo;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Estabelecer relações entre todos
os intervenientes;
PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- Inicio do ano letivo
com ocupação de
todas as vagas

OUTUBRO
Halloween / Dia da Alimentação / “O meu corpo”
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- Realização de uma
fotografia;
- Prendinha.

-Incentivar à alimentação
saudável e diversificada;
-Desenvolver a expressão plástica;

AVALIAÇÃO

-Proporcionar a diversidade de
experiências;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Desenvolver a
comunicação/linguagem e a
criatividade.

CONCRETIZADO

-Conhecer e nomear as partes que
compõem o corpo humano,
reconhecendo o seu corpo e o do
outro.
NOVEMBRO
Magusto / Dia do Pijama / “O Meu Corpo” (continuação)

-Desenvolver e apurar os
sentidos;

- Atividade da castanha com
a participação dos pais;

-Vivenciar tradições;

- Elaborar uma atividade
conjunta com as salas sobre
o Dia do Pijama;
Lanche/convívio com as
crianças das 3 salas.

-Sensibilizar a creche, a família e a
comunidade para os Direitos das
Crianças;
-Explorar a criatividade;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

- História e canções sobre o
S. Martinho;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

- No dia do Pijama as
crianças vestiram
pijama e cortou-se
um bolo em sala

-Interação entre as salas.

DEZEMBRO
Natal / Inverno / “O Meu Corpo” (continuação)
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- Prendinha de Natal;

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- Ornamentar a sala com
motivos alusivos ao Natal;
- Histórias e canções;

-Desenvolver a afetividade e a
socialização entre o grupo;
-Desenvolver a expressão musical;

- Realização da Festa/Teatro
de Natal;

-Criar momentos de fantasia,
convívio e partilha;

- Elaboração de um painel de
Inverno.

-Adquirir noção da entrada de
uma nova estação.

AVALIAÇÃO

-Explorar materiais e desenvolver
a expressão artística;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Convívio na
instituição/Troca de
lembranças;

- Todas as atividades
que implicam
contacto/convívio
com elementos que
não pertencem ao
grupo não se
concretizaram.

2.3.3. SALA 2

A Sala 2, designada como de transição, é composta por crianças com idades
compreendidas entre os 24 aos 36 meses. O plano de atividades que se apresenta vai
ao encontro do facto de que nesta fase as crianças, sendo mais independentes e
autónomas, aperfeiçoam as suas competências e habilidades psicomotoras, o que lhes
permite caminhar e falar de uma forma mais fluida e organizada.
Durante o ano 2020 registou-se ocupação máxima na sala, tendo todas as vagas 18
sido ocupadas.
Destaca-se da avaliação do plano de atividades as atividades planeadas não
executadas

devido

aos

constrangimentos

implícitos

em

plena

pandemia.
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CONCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
PLANEADAS

40%

60%

CONCRETIZADAS

NÃO CONCRETIZADAS

No domínio da Formação Pessoal e Social procurou-se promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança assim como proporcionar à criança a observação e
compreensão do meio envolvente para a sua melhor integração no mesmo.
As atividades desenvolvidas contribuíram para o desenvolvimento da expressão
plástica proporcionando a exploração de novos materiais. A capacidade de imitação e
fantasia foram elementos explorados com grande significado em paralelo com a
expressão musical.
A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2020 e o
seu grau de execução.
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JANEIRO
Dia de Reis

-Recrear tradição;

-Elaborar coroas;

-Proporcionar a diversidade de
experiências;

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

-Desenvolver a motricidade fina;

AVALIAÇÃO

-Contos de Reis;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Vivenciar a história dos Reis
Magos;

CONCRETIZADO

-Desenvolver a criatividade.
- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.
FEVEREIRO

-Elaborar um postal de S.
Valentim;

-Promover as relações de afeto;

-Jogo dos afetos;

-Conviver socialmente;

-Ouvir música alusiva à quadra;

-Promover alegria e interações de
carácter lúdico;

-Elaboração das fardas;

-Explorar materiais de expressão
artística;

-Desfile de Carnaval no
exterior.

-Proporcionar momentos de
partilha de experiências;

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

-Desenvolver a expressão musical.

AVALIAÇÃO

- Construção de um
palhacinho;

-Incentivar à prática de amizade;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

São Valentim / Carnaval

CONCRETIZADO

- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.
MARÇO
Dia do Pai / Primavera/ Dia da Árvore
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-Contribuir para o
desenvolvimento do vínculo afetivo
entre pai e filho;

-Explorar os temas do mês
através de diálogo, histórias,
vídeos e imagens de livros;

-Desenvolver a interação entre
escola - família;

-Painel alusivo à Primavera;
-Construção de uma árvore;
-Passeio ao exterior para
observar a natureza: sentir as
texturas e ver as cores.
- Atividade física orientada no Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;
-Adquirir noção sobre o tempo e a
mudança, assim como as
caraterísticas que correspondem à
estação;

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

-Atividade conjunta para todos
os pais;

-Proporcionar momentos de
partilha de experiências de cada
criança;

OBJETIVOS

IVIDADES

-Elaboração de um presente
para o pai;

Encerramento do
Equipamento a
19/03/2020 devido à
COVID-19

-Desenvolver a motricidade;
-Aumentar o vocabulário;
-Valorizar a natureza.
- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras
ABRIL

Páscoa / Dia Internacional do Livro Infantil / Dia Mundial da Dança
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-Realizar atividades plásticas
relativas à Páscoa;
-Ouvir uma história ao ar livre;

-Troca de chupas pelos ovinhos
de chocolate feita pelo
coelhinho branco.
- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

-Estimular o sentido estético;
-Desenvolver a motricidade global;
-Desenvolver as relações entre o
grupo;
-Proporcionar momentos de
partilha de experiências;
-Desenvolver novos hábitos.
- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

AVALIAÇÃO

-Elaborar a prendinha de
Páscoa;

-Desenvolver a criatividade e o
gosto pela arte;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Explorar histórias sobre o
coelhinho branco;

Equipamento devido à
COVID-19

-Desenvolver o gosto pela dança,
música e leitura;

-Explorar diversos
movimentos: dançar ao ar
livre;
-Ouvir e cantar “coelhinho da
Páscoa”;

Encerramento do

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- No grupo de Sala a
Educadora partilhou
atividades, canções e
histórias alusivas à Páscoa
e ao Dia da Mãe.
- Aula de atividade física
suspensas.

MAIO
Dia da Mãe / Dia da Família
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-Desenvolver a linguagem e a
comunicação;

-Estabelecer interação entre
escola-família;

-Convívio com as famílias.

-Proporcionar momentos de
partilha e experiências a cada
criança;

Equipamento devido à
COVID-19

AVALIAÇÃO

-Elaborar lembrança para a
mãe;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Ouvir histórias sobre a família;

-Estimular a relação de afeto entre
mãe e filho(a);

-Atividade conjunta para todas
as mães;

Encerramento do

-Sensibilizar para o valor do amor
maternal;

-Dialogar sobre a figura
materna e o seu valor na vida
de cada um;

-Promover momentos de convívio.

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

Educadora partilhou no
grupo de sala atividade
acerca da família, canções
se histórias variadas.
- Aula de atividade física
suspensas.

JUNHO
Dia da Criança / Verão
Reabertura do
equipamento a 1/06/2020
-Despertar o interesse pelo mundo
que as rodeia;

-Painel sobre o Verão.

-Promover momentos de convívio
e alegria;
-Noção de entrada de uma nova
estação e das suas características;

NÃO CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

-Preparar um dia festivo com
jogos/atividades lúdicas,
música, lanche/convívio entre
todos;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Elaborar uma prendinha para
os pequeninos;

-Desenvolver a expressão plástica.
- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

- Durante o mês de junho 4
crianças frequentaram a
Sala 2. As atividades
consistiram jogos de
motricidades
individualizados.

JULHO
Dia dos Avós /Festa de Finalistas / Plano de Verão
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-Elaboração dos preparativos
para os finalistas;
-Ensaios para a apresentação
na festa final de ano letivo;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Lanche/convívio com os avós;

-Promover a interação entre a
instituição/ família/comunidade
educativa;
-Promover momentos de convívio;
-Contribuir para o
desenvolvimento dos vínculos
afetivos entre avós e netos.

AVALIAÇÃO

-Elaboração de uma lembrança
para os avós;

NÃO CONCRETIZADO

- Concretizou-se apenas a
realização da prendinha
para os avós

-Atividades de verão.
AGOSTO

- Idas ao Parque.

- Descanso/diversão.

AVALIAÇÃO

- Atividades livres/brincadeiras
lúdicas;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Férias

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

Adaptação / Outono

-Adaptação das crianças à
sala/rotina/grupo;

-Realização de atividades
plásticas acerca do Outono;

-Sensibilização pelas regras e
hábitos de higiene.

-Leitura de livros alusivos à
estação;
-Elaboração de um cenário de
Outono;
-Ouvir/Cantar músicas alusivas
à estação.

-Adquirir noção sobre o tempo e a
mudança;
- Conhecer os elementos que
caracterizam o Outono;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

-Explorar o ambiente físico;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Estabelecer relações entre todos
os intervenientes;

- Inicio do ano letivo com
ocupação de todas as
vagas-

-Desenvolver a expressão artística
e musical.

OUTUBRO
Outono / Halloween / Dia da Alimentação / A Escola
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-Desenvolver a
comunicação/linguagem e a
criatividade.

-Realizar um “postal" de
Halloween com a participação
dos pais;

-Proporcionar a diversidade de
experiências;

-Elaborar uma prendinha;
-Dar a conhecer novo
vocabulário;

-Incentivar à alimentação saudável
e diversificada;
-Desenvolver a expressão plástica;

AVALIAÇÃO

-Realizar atividades plásticas
sobre o Halloween;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Recrear momentos de
fantasia;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

- Aula de atividade física
suspensas.

- Interação escola-família.

-Confecionar um prato
“alimentação divertida”.

- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.

NOVEMBRO
Magusto / Dia do Pijama
-Ler histórias e cantar músicas
relacionados com o Magusto;
-Elaborar uma castanha com
os pais;

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

-Elaborar uma atividade
conjunta com as famílias das
respetivas 3 salas sobre o Dia
do Pijama;
-Lanche/convívio com as
crianças das 3 salas no Dia do
Pijama e desfile no exterior.

-Vivenciar tradições;
-Sensibilizar a creche, a família e a
comunidade para os Direitos das
Crianças;

AVALIAÇÃO

- Elaborar um cenário sobre o
magusto;

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

-Desenvolver e apurar os sentidos;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Sentir, cheirar e provar novos
sabores (marmelada, romã e
castanha);

- No dia do Pijama as
crianças vestiram pijama e
cortou-se um bolo em sala

-Explorar a criatividade;
-Interação entre as salas.
- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

- Aula de atividade física
suspensas.

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.
DEZEMBRO
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Natal / Inverno
-Elaboração das prendinhas;

-Desenvolver a comunicação e a
linguagem;

-Saída à Aldeia do Pai Natal em
V.R.S.A;

-Explorar materiais e desenvolver a
expressão artística;

-Montar a árvore de Natal;

-Desenvolver a afetividade e a
socialização entre o grupo;

-Cantar e ouvir músicas
alusivas à quadra;
-Explorar histórias sobre o
Natal;

-Desenvolver a expressão musical;
-Criar momentos de fantasia,
convívio e partilha;

Realização da Festa/Teatro de
Natal;

-Adquirir noção da entrada de uma
nova estação e os elementos que
compõem-na.

-Elaboração do cenário de
Inverno e outras pinturas
alusivas à estação.

- Promoção da atividade física e da
expressão e coordenação motoras.

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

AVALIAÇÃO

-Ornamentar a sala com
motivos alusivos ao Natal;

OBJETIVOS

ATIVIDADES

-Convívio na instituição/Troca
de lembranças;

- Todas as atividades que
implicam
contacto/convívio com
elementos que não
pertencem ao grupo não
se concretizaram.

- Aula de atividade física
suspensas.

- Atividade física orientada no
Pavilhão Municipal de Casto
Marim.
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2.3.4. CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
O Plano Anual de Atividades do Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) alia as
atividades de apoio escolar às atividades ludicopedagógicas através da expressão
plástica, musical e motora.
Realce-se o êxito e contributo das atividades quotidianas do 1º turno que se iniciam
com rotinas como o exercício das regras de circulação de peões no caminho EscolaCATL, o lavar das mãos, o lanche, a limpeza do individual de mesa, a separação do lixo
do próprio lanche em ecoponto e o exercício de cidadania na coleção de tampinhas de
plástico para participação em Campanha Solidária. Estas atividades não sofreram
alterações significativas com as medidas impostas pela COVID-19 e tais concretizações
são reflexo da persistência e dedicação das profissionais que acompanham as crianças
nestas atividades.
Durante o ano 2020 registou-se ocupação máxima na CATL, tendo todas as vagas sido
ocupadas com crianças dos 6 aos 15 anos de idade em regime de extensão de horário
e interrupções letivas.
O Plano de Atividades do CATL não foi executado na sua globalidade, o que se justifica
pela rotina mais estrita de funcionamento do CATL e também pela carga horária
exigida para a execução dos trabalhos de casa.
Após o confinamento obrigatório iniciado a 19/03/2020, o CATL reabriu a 15/06/2020
com um grupo de aproximadamente 20 crianças e 2 auxiliares. Dadas as condições
pandémicas, o plano de atividades das interrupções letivas de verão não foi
concretizado. Em contrapartida, durante os meses de verão recorreu-se a atividades
temáticas, jogos individuais e direcionados aos gostos do grupo de crianças.

A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2020 e o
seu grau de execução.
JANEIRO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Expressão Plástica ; coroas
através de reutilização de
materiais
Dia de Reis

Preservar Tradições

Culinária; confeção de bolo
rei

CONCRETIZADO

Expressão Musical; cantar
“Janeiras”

Dia da Rotação
da Terra

Distinguir e Compreender
Movimentos da Terra

Dia da Escrita à
Mão

Encorajar à preferência da
escrita à mão como expressão
da individualidade

Visionamento de
Apresentação
CONCRETIZADO
Ilustração de Movimentos
de Rotação e Translação

Jogo “De quem é esta
caligrafia?”

CONCRETIZADO
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Dia Mundial do
Puzzle

Conhecer diferentes tipos de
Puzzle
Construir/Resolver puzzles

CONCRETIZADO

Estabelecer objetivos por
competências

FEVEREIRO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Introdução ao tema
Decoração da sala

Carnaval

Desenvolver a imaginação
criativa

Elaboração de Máscaras

Estimular o sentido de fantasia

Concurso de Máscaras

Conviver

Leitura e atividade de
exploração de conto

CONCRETIZADO

Baile de Máscaras
Dia dos
Namorados
(São Valentim)
Dia Mundial da
Nutella

Estimular reforço de laços de
amor/afeto pais-filhosamigos-irmãos…

Distinguir regra de exceção

Um/a Amigo/a Especial:
Elaboração de Postal
Confeção de Nutella
caseira

CONCRETIZADO

NÃO CONCRETIZADO

Partilha de receitas
Dia
Internacional
das Mulheres e
Meninas na
Ciência

Conhecer identidade e feitos
de exemplos femininos
nacionais e internacionais em
vários ramos da Ciência

CONCRETIZADO

Escolha e Ilustração
Conhecer diferentes teorias de
evolução biológica

Dia de Darwin
Potenciar curiosidade e
reflexão científica
Dia Mundial da
Justiça Social

Apresentação de exemplos
femininos nacionais e
internacionais em vários
ramos da Ciência

Refletir sobre justiça e
igualdade

Visionamento de
documentário infantil

CONCRETIZADO

Ilustração

Jogos de Cooperação

CONCRETIZADO

Pesquisa e tratamento de
dados (gráficos)

NÃO CONCRETIZADO

Jogar COM vs Jogar CONTRA
Dia
Internacional
da Língua

Conhecer dados da divulgação
da Língua Portuguesa pelo
Mundo
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Materna

MARÇO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

NÃO CONCRETIZADO
Elaboração de presente
(flor)

Dia
Internacional
da Mulher

Alertar para a importância
desta celebração para acabar
com preconceito sexista

Dia do Pai

Fomentar o sentimento de
amor paternal

Elaboração de presente.
Realização de lanche
convívio

Potenciar o pensamento
crítico e indagador

Cartaz conjunto: “Para
mim, a Felicidade é…”

Recordar diferenças entre
estações do ano

Jogos didáticos ao ar livre

Dia
Internacional
da Felicidade

Elaboração de Cartaz

Equinócio da
Primavera

Conhecer frutas/alimentos,
cores, sabores, aromas,
transformações sazonais da
Natureza

Contrução de elementos
individuais para painel de
grupo (flores com
reciclagem e reutilização
de materiais)

Dia
Internacional
da Vida
Selvagem

Recordar importância de
preservação da Natureza

Conhecer números e
dados relativos a espécies
ameaçadas

Adotar atitude de intervenção
através da poesia

Dia do Livro
Português

Estimular para a Leitura e
Escrita

Dia Mundial do
Teatro

Encerramento do
Equipamento a
19/03/2020 devido à
COVID-19
NÃO CONCRETIZADO

NÃO CONCRETIZADO

NÃO CONCRETIZADO

Estimular para a área da
expressão dramática

Alimentar empatia,
respeito e solidariedade
para com os animais
Leitura so conto “Onde
está o Monstro Debaixo da
Cama?”, Mendes, P.

NÃO CONCRETIZADO

Visionamento do filme
“Liar Liar”
NÃO CONCRETIZADO
Leitura do conto “As
aventuras de Pinóquio”
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ABRIL
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Introdução ao tema
Comemorar época festiva;
Viver tradições locais
Páscoa
(Interrupção
letiva)

Promover o convívio através
da realização de atividades ao
ar livre
Demonstrar a relação do que
se aprende na Escola e no Lar
com o que ocorre fora deles.

Decoração da Sala
Elaboração de Presentes
oficina de culinária

Encerramento do
Equipamento devido à
COVID-19

Realização de Piquenique;
caminhada e jogos na
praia
Ida ao Cinema

NÃO CONCRETIZADO

Atelier de Culinária

MAIO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO
Encerramento do

Dia da Mãe

Fomentar amor maternal

Elaboração de presente
para a mãe

Equipamento devido à
COVID-19

NÃO CONCRETIZADO
Dia
Internacional
do Bombeiro

Aprender a Ligar para o 112 e
fornecer informação
necessária

Dia da Europa

Refletir sobre
emigração/imigração na
Europa
Consciência de Espaço
Geográfico e Espaço Político

Dia
Internacional
do Enfermeiro

Educar para a saúde
Preparar as crianças para
cuidarem da sua saúde

Sessão de esclarecimento,
ao vivo

NÃO CONCRETIZADO

“Ligar para o 112”

Visionamento de vídeo
NÃO CONCRETIZADO
Preenchimento de mapa

Sessão “Vamos Aprender”
conduzida por profissional
de enfermagem

NÃO CONCRETIZADO
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Dia
Internacional
da Família

Dia
Internacional
dos Museus

Abordar o papel da Família na
formação do indivíduo

Cartaz “A minha Família”
Lanche convívio

Promover Convívio e relação
CATL-Família

Postal oferta para família

Conhecer, respeitar e
preservar património

Visita Virtual a Museu
Internacional

NÃO CONCRETIZADO

NÃO CONCRETIZADO

Dia
Da Marinha
Dia Europeu do
Mar
Dia
Internacional
das Crianças
Desaparecidas
Dia
Internacional
da
Biodiversidade
+ Dia Europeu
dos Parques
Naturais

Dia
Internacional
do Brincar

Conhecer e homenagear
Vasco da Gama

Visionamento de vídeo
alusivo

NÃO CONCRETIZADO

Painel : Vasco da Gama
Alertar para comportamentos
de Risco

Sessão de Esclarecimento
PSP/GNR

Formar para comportamentos
seguros

Elaboração da flor “Forget
me Not”

Conhecer papel dos Parques
Naturais na preservação da
Biodiversidade

Visionamento de vídeo

NÃO CONCRETIZADO

Relembrar o BRINCAR como
um direito e alegria essencial
para todas as idades
Reunir pais, filhos e avós nos
mesmos jogos

Elaboração de Cartaz De
Sensibilização

Realização de Jogos
Tradicionais com pais,
avós, utentes,
colaboradores…

NÃO CONCRETIZADO

NÃO CONCRETIZADO

JUNHO
Tema/ Data
Comemorativa

Dia Mundial da
Criança

Objetivos

Reconhecer e valorizar a
criança como Futuro

ATIVIDADES

Distribuição de Presentes;
Festa Convívio

AVALIAÇÃO
Reabertura do
equipamento a 1/06/2020

Ser criança
NÃO CONCRETIZADO
Dia Mundial da
Bicicleta

Promover uso da bicicleta
como meio de transporte,
instrumento de atividade física

Visionamento de vídeo “A
História da Bicicleta;

NÃO CONCRETIZADO
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Dia Mundial do
Ambiente + Dia
Mundial dos
Oceanos
Dia Mundial
contra o
Trabalho
Infantil

Dia Mundial do
Vento

ou de brincadeira.

Curiosidades”

Incentivar a mobilidade
sustentável

Desenho “Eu e a minha
bicicleta”

Refletir sobre Vida Selvagem e
Animais Marinhos e sua
preservação
Reforçar Atitudes e Valores
Potenciar pensamento crítico
e indagador

Abordar o tema das energias
renováveis
Reutilizar materiais

Dia Mundial
das Redes
Sociais

Dia de São
Pedro
Interrupção
letiva de
verão*

NÃO CONCRETIZADO
Sessão “despertar” para a
utilização de mão de obra
infantil para vestuário e
calçado do dia a dia
Visionamento de vídeo
infantil alusivo
NÃO CONCRETIZADO
Elaboração de moinho de
vento

Reconhecer Ambiente Social
resultante de revolução digital
Despertar para Benefícios

Ação de Sensibilização
“Escola Segura”

CONCRETIZADO

Alertar para
Perigos/Desvantagens

Início do Verão
Dia de São João

Pesquisa e
Registo/Tratamento de
Dados

Introduzir atividades de
interrupção letiva de verão
Preservar tradições
Angariar fundos para
atividades do CATL

Elementos Naturais de
Verão; Painel
Expressão Plástica +
Culinária + Venda de Bolos

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

Expressão Plástica
Trabalhos alusivos aos
Santos Populares

JULHO
Tema/ Data
Comemorativa
Interrupção
Letiva*
Dia Mundial
dos Avós
Dia
Internacional

Objetivos

ATIVIDADES

Promover o desenvolvimento
de atividades/situações ricas
em afeto

Praia

Promover o desenvolvimento
de sentimentos de segurança,
estabilidade e pertença

Aulas de Iniciação ao Golfe
/
Equitação/Padel/Ténis/Vel
a/Canoagem

AVALIAÇÃO

NÃO CONCRETIZADO

Jogos Didáticos, livres e
72

do Amigo

Demonstrar a Relação do que
se aprende no lar com o que
ocorre fora dele
Promover aprendizagem
progressiva de exercício de
responsabilidade e
autodomínio
Ajudar a criança/jovem a
utilizar as suas crescentes
capacidades psico-motoras,
cognitivas e psicossociais
Incentivar situações de
interação individual e coletiva
…

orientados
Oficina de Inglês
Oficina de Matemática
Oficina de Culinária
Oficina de Expressão
Plástica
Oficina de Artes teatrais e
circenses
Manhã de Atividades na
Biblioteca Municipal
Atividade Desportiva
Boxe Educativo
Praia Fluvial
Parque Aquático
Visitas de Estudo (Museus,
Ciência Viva, Parque
Temático/Pedagógico,
Monumentos…)
…

AGOSTO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

Promover o desenvolvimento
de atividades/situações ricas
em afeto

Praia

Promover o desenvolvimento
de sentimentos de segurança,
estabilidade e pertença
Interrupção
Letiva*

Demonstrar a Relação do que
se aprende no lar com o que
ocorre fora dele
Promover aprendizagem
progressiva de exercício de
responsabilidade e
autodomínio

AVALIAÇÃO

Aulas de Iniciação ao Golfe
/
Equitação/Padel/Ténis/Vel
a/Canoagem
Jogos Didáticos, livres e
orientados

NÃO CONCRETIZADO

Oficina de Inglês
Oficina de Matemática
Oficina de Culinária
Oficina de Expressão
Plástica

Ajudar a criança/jovem a
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utilizar as suas crescentes
capacidades psico-motoras,
cognitivas e psicossociais

Oficina de Artes teatrais e
circenses
Oficina do Património

Incentivar situações de
interação individual e coletiva
…

Manhã de Atividades na
Biblioteca Municipal
Atividade Desportiva
Boxe Educativo
Praia Fluvial
Parque Aquático
Visitas de Estudo (Museus,
Ciência Viva, Parque
Temático/Pedagógico,
Monumentos…)
…

SETEMBRO
Tema/ Data
Comemorativa

Início do Ano
Letivo

Equinócio de
Outono

Objetivos
Acolher, integrar e adaptar
crianças/jovens que iniciam a
sua frequência
Promover criação de laços
criança/criança e
criança/equipa C.A.T.L.
Recordar diferenças entre
estações do ano
Conhecer frutas/alimentos,
cores, sabores, aromas,
transformações sazonais da
Natureza

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Jogos interior e/ou
exterior, com recurso a
jogos de mesa e jogos
tradicionais em dinâmicas
de grupo

CONCRETIZADO

Observação de Imagens
Leitura e Exploração de
Conto

CONCRETIZADO

Construção de um painel
de sala sobre o Outono

Dia
Internacional
da Caridade

Observar Missões de vida
distintas da norma

Atividade de exploração da
biografia de Madre Teresa
de Calcutá

NÃO CONCRETIZADO

Dia Mundial
para a
preservação da
Camada de
Ozono

Alertar para a destruição da
Camada de Ozono e procurar
soluções para a proteger

Leitura e exploração de
conto

NÃO CONCRETIZADO
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Visionamento de vídeo
Dia Mundial da
Monitorização
da Água

Sensibilizar e envolver as
crianças/jovens na proteção
dos recursos hídricos, pela
monitorização dos recursos
hídricos locais

Dia
Internacional
de Falar como
um Pirata

Estimular Imaginação,
Criatividade

Dia Europeu
das Línguas

Conhecer utilização e
divulgação da Língua
Portuguesa no Mundo;

Adoção de
comportamentos diários,
no CATL, escola e no lar

CONCRETIZADO

Atribuição de cargo de
“Hidro-vigilante”
Desafio “Falar como um
Pirata durante um Dia”
CONCRETIZADO
Jogar Videojogos de
Piratas
Entrevista a familiares
emigrados + Posterior
tratamento de dados

OUTUBRO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Dia
Internacional
do Idoso

Estreitar laços entre
crianças/jovens e idosos,
promovendo as relações inter
geracionais.

Preparação de um postal
para oferta a idoso com
papel importante na vida
da criança/jovem

NÃO CONCRETIZADO

Apresentar o “ meu animal de
estimação”
Dia Mundial do
Animal

Tomar
consciência/responsabilidade
Sensibilizar para o abandono
de animais

Dia Mundial do
Sorriso

Usufruir do prazer de sorrir e
fazer sorrir

Visionamento de vídeo
“Porquê Adotar”
Campanha de
Solidariedade (GuadiCentro)
“Fazer um Gesto de
Bondade; Ajudar alguém a
Sorrir”

NÃO CONCRETIZADO

PARCIALMENTE
CONCRETIZADO

Visionamento de filme
cómico

Dia Mundial da
Alimentação

Dia Mundial da
Lavagem das

Abandonar hábitos de
alimentação prejudiciais
Adotar hábitos de alimentação
saudáveis
Motivar para a Lavagem

Lanche com Encarregados
de Educação

NÃO CONCRETIZADO

Aplicar técnica de lavagem
das mão e,

CONCRETIZADO
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Mãos

consciente das mãos

simultaneamente,
consciencializar para
poupança de água

Contribuir para “autoprevenção” de doenças

Dia
Internacional
da Maçã

Conhecer diferentes tipos de
maçã
Experimentar

Experimentar novo tipo de
maçã

CONCRETIZADO

Introduzir alimento saudável
na alimentação
Culinária

Dia das
Bruxas/Hallow
een

Relembrar tradições

Expressão Plástica

Contrastar velhos/novos
hábitos de comemoração

*lanche “terror” para
crianças e encarregados de
educação

CONCRETIZADO

NOVEMBRO
Tema/ Data
Comemorativa
Dia Mundial do
Origami

Objetivos

Conhecer história e Celebrar o
Origami como símbolo da paz
e esperança mundial

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

Visionar apresentação
sobre Origami
Construir recipiente para
castanhas com origami

CONCRETIZADO

Lanche Magusto Convívio

Dia de
S.Martinho

Reviver/Preservar Tradições

Dia Mundial do
Cinema

Sonhar, rir e chorar

Escolher e visionar filme
por votação

CONCRETIZADO

Dia Mundial da
Bondade

Contribuir para cumprimento
dos objetivos do “World
Kindness Day”; criar um
mundo mais bondoso e pleno
de compaixão

“oferecer”: simples
obrigado, um belo sorriso
ou um gesto carinhoso;
pequenas ações que
podem fazer toda a
diferença

NÃO CONCRETIZADO

Dia Nacional da
Língua Gestual
Portuguesa

Promover a Língua Gestual
Portuguesa e garantir o
respeito pelos direitos das
pessoas surdas/mudas

Aprender e utilizar
palavras e pequenas
expressões utilizando a
Língua Gestual Portuguesa

CONCRETIZADO

Conhecer Declaração
Universal dos Direitos das
Crianças

Vestir Pijama

Dia Nacional do
Pijama
Dia
Internacional

Assar e Cozer Castanhas

Visionamento de filme /BD
alusivo ao tema

NÃO CONCRETIZADO

Conhecer Objetivos do ritual
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dos Direitos
das Crianças

de vestir pijama para a escola
neste dia

Brincar e fazer Registos
fotográficos

Dia Mundial do
Olá

Promover o contacto e a paz

Dizer “olá” a 10 pessoas
diferentes

Conhecer origens do
“Thanksgiving Day”
Dia de Ação de
Graças

NÃO CONCRETIZADO

Visionamento de
apresentação

Apelar a sentido crítico na
celebração deste dia,
nomeadamente no que diz
respeito ao consumismo e
direitos dos animais”
Agradecer

Elaboração de
cartão/postal de
agradecimento

NÃO CONCRETIZADO

DEZEMBRO
Tema/ Data
Comemorativa

Objetivos

ATIVIDADES

AVALIAÇÃO

“CyberMonday”

Refletir sobre os Benefícios do
fácil acesso à Internet, e tomar
consciência dos perigos

Sessão de esclarecimento
“Escola Segura”

NÃO CONCRETIZADO

Dia
Internacional
das Pessoas
com Deficiência

Motivar para uma melhor
compreensão dos assuntos
relativos à deficiência e
mobilizar para a defesa da
dignidade, dos direitos e bemestar destas pessoas.

Visionamento de Video
alusivo
Desenho “Que medidas
posso tomar para garantir
Inclusão e Igualdade”

NÃO CONCRETIZADO
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3. Respostas de Apoio à comunidade

3.1. Cantina Social
Ao longo do ano de 2020 a Cantina Social, promovida no âmbito do Programa de
Emergência Social, manteve a sua atividade regular, tendo fornecido cerca de 10950
refeições ao longo do ano.

3.2. Apoio Excecional
Entre os meses de Março e Maio de 2020 por força das circunstâncias e limitações
impostas pela pandemia, foi solicitada pelo posto da GNR de Castro Marim a
colaboração da Santa Casa da Misericórdia no fornecimento de refeições ao
contingente militar a prestar serviço na ponte internacional do Rio Guadiana, por se
tratar, na sua maioria de militares deslocados, que devido ao encerramento dos
estabelecimentos de restauração, não tinham onde fazer as suas refeições. Foram
fornecidas cerca de 1500refeições.
A pedido da Câmara Municipal de Castro Marim, no mês de Abril a Santa Casa da
Misericórdia de Castro Marim forneceu refeições (60) e alguns bens de primeira
necessidade, a um grupo de indivíduos estrangeiros impedidos de atravessar a
fronteira e que pernoitaram no pavilhão municipal.
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4. Novos projetos – ERPI Alzheimer

Sendo este um projeto que teve o seu início em 2013, viu a candidatura ao CRESC
Algarve 2020 aprovada em 2019, foi lançado o primeiro concurso em 2020 tendo
ficado o mesmo deserto. Mais tarde foi lançado novo concurso com um aumento do
preço base da empreitada.
Com um orçamento de cerca de 4.250.000€ a obra foi adjudicada e será executada
pela empresa Ferreira Construção, S.A. e contará com financiamento no âmbito do PO
CRESC Algarve 2020 e da Câmara Municipal de Castro Marim. A Santa Casa da
Misericórdia de Castro Marim assumirá um investimento na ordem dos 2.500.000€.
O prazo de execução é de 18 meses e seu inicio está previsto para o primeiro trimestre
de 2021.

79

5. Conta de Gerência do ano de 2020

No cumprimento dos Estatutos e demais normativos legais em vigor, a Mesa
Administrativa, vem submeter à apreciação da Assembleia Geral a situação económica
e financeira da Instituição, relativa ao Exercício Económico do ano 2020.

5.1. Análise da Situação Económica e Financeira

1. Indicadores Económicos

O Total dos rendimentos no presente exercício cifra-se em 1 451 484,18€
(Um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta e
quatro euros e dezoito cêntimos), traduzindo um decréscimo de 9,8%
relativamente ao ano transacto. Este indicador revela que a actividade
operacional da Instituição foi seriamente afectada pela pandemia Covid 19,
provocando uma diminuição de rendimentos, designadamente na rubrica
Prestação de Serviços.

Em 31 de Dezembro de 2020 o total dos gastos atingiu a verba de
1 507 536,07€ (Um milhão quinhentos e sete mil quinhentos e trinta e seis
euros e sete cêntimos), traduzindo um decréscimo de 12,4%, relativamente
ao exercício de 2019, esta poupança relativa ao ano transacto permitiu que
o Resultado Líquido negativo (Prejuízo) atingisse a quantia de 56 051,89€
(Cinquenta e seis mil e cinquenta e um euros e oitenta e nove cêntimos)
que corresponde sensivelmente a metade do prejuízo verificado no
Exercício de 2019.
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2. Indicadores Financeiros

O Activo Líquido total no final de Dezembro de 2020 atingiu o valor de
1 812 466,57€ (Um milhão oitocentos e doze mil quatrocentos e sessenta
e seis euros e cinquenta e sete cêntimos), apresentando uma variação
negativa de 2,18%, relativamente ao exercício de 2019.
Por seu turno, o Passivo sofreu um acréscimo de 3,54% face ao ano
anterior, atingindo o valor de 552 982,99€ (Quinhentos e cinquenta e dois
mil novecentos e oitenta e dois euros e noventa e nove cêntimos).
Pela apreciação do Balanço em 31 de Dezembro de 2020, verificamos que a
estrutura financeira embora continue positiva, sofreu uma degradação,
tendo em conta quer, a diminuição do Activo, quer o aumento do Passivo.

O valor dos Fundos patrimoniais espelha a situação líquida da nossa
Instituição, traduzindo a diferença positiva entre o Activo e o Passivo que é
favorável, dado que regista o quantitativo de 1 259 483,58€ (Um milhão
duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três euros e
cinquenta e oito cêntimos), sofrendo um decréscimo preocupante de
4,50% face ao ano transacto. A sucessiva acumulação de prejuízos
verificados ano após ano, se não for revertida, provocará a longo prazo a
falência da Instituição.

O valor das Existências verificado em 31 de Dezembro de 2020 teve como base a
inventariação física, tendo sido considerado o valor de aquisição.

O Activo não corrente sofreu uma diminuição de 3,28% face ao exercício de 2019,
devido à depreciação dos activos tangíveis existentes na Instituição, não havendo
compensação, devido à ausência de novos investimentos.
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O Activo corrente beneficiou de um ligeiro acréscimo de 3,81% face ao exercício de
2019, atingindo o quantitativo de 298 174,18€ (Duzentos e noventa e oito mil cento e
setenta quatro euros e dezoito cêntimos). Tal aumento é insuficiente para cobrir o
Passivo Corrente, nesta conformidade o rácio de liquidez geral é desfavorável, sendo
que a Instituição não dispõe de valores circulantes (Inventários + dívidas de terceiros +
Caixa e Depósitos bancários) suficientes para pagar as dívidas correntes, que a serem
exigidas na sua totalidade e a prazo imediato iriam inevitavelmente provocar rupturas
na tesouraria da Instituição.

É também de destacar o quadro evolutivo da situação patrimonial da Instituição
durante os três últimos anos de actividade: (Valores em euros)

Evolução Comparativa

Activo Líquido

2018

2019

2020

1 997 914,11

1 852 944,06

1 812 466,57

Resultado Líquido

13 555,87

- 112 884,25

- 56 051,89

Resultado Líquido

1 435 096,66

1 318 873,94

1 259 483,58

Podemos depreender do quadro acima exposto que, o Activo Líquido tem vindo a
sofrer quebras desde o ano 2018. O Resultado Líquido negativo obtido no exercício de
2020 retomou o ciclo de prejuízos, interrompido no ano 2018.
No que respeita aos Fundos patrimoniais, que traduzem a Situação Líquida da
Instituição (riqueza), importa sublinhar o decréscimo de 59 390,36€ (Cinquenta e nove
mil trezentos e noventa euros e trinta e seis cêntimos), face ao ano transacto. O
capital próprio da Instituição é superior ao Passivo e nesta conformidade a nossa
Instituição ainda é capaz de solver os seus compromissos mantendo um apreciável
indice de solvabilidade.
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5.2. Considerações finais

O Exercício Económico de 2020 prolongou a crise económica e financeira com que se
debate a nossa Instituição. A contenção de gastos ocorrida durante o Exercício foi
importante, porquanto decresceu mais de 12% relativamente ao ano transato. Todavia
não foi suficiente para contrabalançar a diminuição de rendimentos verificada e que se
deveu fundamentalmente à grave crise sanitária, resultante da pandemia Covid 19 que
tem afetado a nossa região, o País e a Humanidade. Não obstante, o resultado
negativo verificado no Exercício corrente, beneficiou de um decréscimo de 50% face ao
Exercício anterior. O futuro da nossa Instituição, bem como de todas as Empresas e
Outras Instituições será sombrio se esta pandemia não terminar. A crise económicofinanceira que assola a região e o País, resultante da pandemia, só será debelada se
levarmos de vencida esta praga sanitária.
Para a melhoria da situação económica e financeira da nossa Instituição é imperativo
rentabilizar os serviços prestados, otimizando rendimentos através da implementação
de novos investimentos que visem o alargamento de outras atividades e respostas
sociais rentáveis, para que os resultados operacionais sejam positivos.
Importa sublinhar que a principal atividades da nossa Instituição - Lar de Idosos registou neste exercício económico o Resultado Líquido negativo de 73 028,07 euros.
Dada a estagnação das comparticipações da Segurança Social, torna-se impossível
reverter o défice de exploração desta valência.
Para inverter esta situação operacional e após intensos esforços e diligências junto das
mais diversas entidades, foi possível a aprovação oficial do projeto estruturante de
alojamento e acompanhamento de doentes que sofram de Alzheimer e outras
demências. A implementação deste projeto de investimento iniciar-se-á no primeiro
trimestre do próximo ano de 2021, sendo concretizado no prazo previsto de 18 meses.
Tal é motivo de orgulho e regozijo para todos os algarvios e em especial para os
castromarinenses, que irão ser contemplados com uma estrutura de grande
envergadura social e assistencial, única a sul do País.
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ANEXOS
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Mapa custos Valência ano 2020
ERPI

CENTRO DE
DIA

APOIO DOM

CANT
SOCIAL

CRECHE

ATL

CAF

MORT

IMO-INV

PROT MUN

TOTAIS

61 Matérias consumidas

121.242,36 €

12.629,50 €

21.506,03 €

17.081,25 €

62 Fornecimentos e serviços

101.123,70 €

19.006,14 €

27.702,80 €

3.456,23 €

9.732,17 €

3.932,02 €

252,68 € 624,37 € 1.636,76 €

30.246,50 €

63 custos com o Pessoal

499.757,77 €

109.142,31 €

147.933,96 €

6.247,51 €

157.771,55 €

91.456,19 €

38.405,06 €

64 Amortizações

33.304,60 €

1.476,83 €

17.739,43 €

268,60 €

1.873,20 €

694,51 €

733,66 € 302,35 €
3.509,99
€ 1.823,09 €

172.459,14 €
197.713,37 €
1.051.750,36
€

68 Outros custos

11.703,09 €

432,40 €

1.127,68 €

0,12 €

815,11 €

1.723,70 €

68.651,56 €

60.690,25 €
16.002,30 €
8.920,65 €
1.507.536,07
€

69 Gastos e Perdas Financeiras
TOTAL

747,53 €
767.879,05 €

200,00 €

0,16 €

814,14 €
142.687,18 €

216.824,04 €

0,04 €
7.358,98 €

27.053,71 €

170.192,03 €

97.806,42 €

1.186,34 €

4.436,87
€

10.818,87
€

MORT

IMO-INV

Mapa de rendimentos por valência Ano 2020
ERPI

CENTRO DE
DIA

APOIO DOM

72Prestação de Serviços

390.160,43 €

45.042,80 €

118.034,33 €

75 Subsidios à Exploração

261.093,76 €

40.960,63 €

147.741,36 €

78 Outros Ganhos
79 Juros Dividendos eOutros
similares

43.576,51 €

3.366,67 €

4.861,94 €

CANT
SOCIAL

17.317,50 €
6,61 €

CRECHE

ATL/CAF

42.193,38 €

44.109,12 €

165.323,73 €

44.807,54 €

3.142,33 €

PORT MUN

3.596,82
€ 4.178,96 €

2.538,33 €

694.850,98 €

89.370,10 €

270.637,63 €

17.324,11 €

210.659,44 €

Saldos

-73.028,07 €

-53.317,08 €

53.813,59 €

-9.729,60 €

40.467,41 €

1.361,49 €

699,45 €

451,72 €

75,15 €

354,57 €

TOTAIS

66.838,35 €

642.080,06 €
744.082,87 €

32,80 €

65.300,97 €

2.540,00 €

2.540,00 €

3.596,82
€ 4.178,96 €

66.871,15 €

20,28 €
1.451.484,18
€

-6.351,43 € 1.353,66 €

-840,05 -6.639,91
€
€

-1.780,41 €

-56.051,89 €

20,28 €

TOTAL

Custo Médio Utentes

CAF

91.454,99 €

148,19 €

2,35 €
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