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1.Enquadramento 
 

Nos termos da Lei e do Compromisso em vigor na Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, 

vem a Mesa Administrativa, apresentar o seu Relatório de Contas do Exercício referente ao ano 

de 2019. 

O presente Relatório de Atividades e Contas da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

reporta ao exercício do ano de 2019, refletindo o curso da atividade anual em face do que foi 

previamente planeado. 

Com o documento que ora se apresenta pretendemos dar a conhecer o resultado do nosso 

trabalho no último ano, bem como os movimentos e mapas financeiros, que evidenciam o 

resultado económico da nossa instituição e o empenho de todos os envolvidos. 

Saliente-se que o trabalho desenvolvido ao longo do ano assenta numa estratégia de 

sustentabilidade, sendo o presente relatório um documento cuja análise permitirá tomar 

conhecimento do esforço que tem sido empreendido no sentido de consolidar uma gestão 

eficaz e equilibrada, quer no plano administrativo quer no plano financeiro, sem, todavia, 

descurar o compromisso com a missão da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

“proteger e apoiar os cidadãos naturais ou residentes do concelho de Castro Marim, desde a 

infância à velhice, através de respostas sociais que promovam a melhoria contínua da qualidade 

de vida. “ 

Foi mais um ano em que nos dedicámos ao exercício do cuidar, da infância à terceira idade, 

conscientes do muito que ainda há para fazer. 

Sabemos e reconhecemos as nossas limitações e fragilidades, mas temos também consciência 

das nossas potencialidades, muitas vezes quartadas por constrangimentos de diversa índole que 

condicionam a nossa vontade de crescer. 

Assim, após estas breves considerações de enquadramento, apresentamos a síntese das 

principais atividades desenvolvidas ao longo de 2019 e das quais nos orgulhamos. 

 

 

 



 

4 

 

2.Princípios de Ação  

 

2.1Visão 

Pretendemos que todos os nossos utentes tenham uma vida digna, com qualidade e 

segurança, contribuindo desta forma para a promoção da coesão social. 

O contexto que vivenciamos, em termos sociológico, económico e politico tem implicado 

uma clara adaptação à mudança de paradigma na sociedade o que nos leva a um maior 

empenhamento no sentido de dar uma resposta eficiente a todos os stakeholders.  

Esta visão da realidade conduz-nos a um esforço permanente por forma a não descurar a 

sustentabilidade económica e financeira necessárias à concretização da nossa missão. 

 2.2 Missão  

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como missão “proteger e apoiar os 

cidadãos naturais ou residentes do concelho de Castro Marim, desde a infância à velhice, 

através de respostas sociais que promovam a melhoria contínua da qualidade de vida”.  

A Mesa Administrativa assume a sustentabilidade da Instituição como objetivo primordial 

para alcançar todos os outros, sem desvirtuar a sua identidade e consciente dos seus 

valores. 

2.3 Valores 

Constituem-se como valores fundamentais da Santa Casada Misericórdia de Castro 

Marim: 

 Ética – desenvolvemos a nossa atividade de forma responsável, leal, cooperante, com 

base em práticas equitativas e assegurando a confidencialidade dos dados e dos 

processos, consolidando a confiança de todos os envolvidos nas diversas áreas de 

intervenção; 

 Respeito – todas as nossas práticas têm por base o reconhecimento e a valorização dos 

direitos e deveres dos utentes, famílias e colaboradores. 

 Rigor – atuamos sempre numa perspetiva de individualização, crendo que, todo o utente 

encerra em si particularidades e necessidades cuja compreensão e satisfação, são 

imprescindíveis. 
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 Responsabilidade – procuramos atuar em conformidade e coerência com a visão, missão 

e valores da Instituição. 

 Solidariedade/ Valores Cristãos – tentamos responder às necessidades de proteção dos 

utentes, famílias e comunidade numa perspetiva de partilha e disponibilidade. 

 Transparência – procuramos administrar a instituição de forma rigorosa, clara e concisa. 

 

3. Contextualização das políticas organizacionais 

As políticas da organização agregam e sistematizam os princípios orientadores da ação e 

do sistema de gestão da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim. 

Política de Liderança – a liderança da instituição assenta em estratégias de 

sustentabilidade organizacional e de responsabilidade social, no empowerment dos 

colaboradores e na tomada consciente de decisão, tendo por base as necessidades e 

expetativas de todos os stakeholders.  

Política de gestão e desenvolvimento de Recursos Humanos – a orientação da nossa 

prática institucional centra-se nas pessoas, pois cremos tratar-se da via que melhor 

favorece o desenvolvimento e a sustentabilidade, permitindo alcançar objetivos e 

assegurando o envolvimento de todos os colaboradores. 

Política da Qualidade – a Mesa Administrativa assume o seu comprometimento, bem 

como dos colaboradores em geral, com os princípios da qualidade, nos termos dos 

referenciais aplicáveis. A política da qualidade constitui-se, na nossa perspetiva, como um 

imperativo transversal a toda a atuação que visa a satisfação dos utentes, a qualidade e 

melhoria contínua, a inovação e a avaliação da performance. 

Política dos direitos – procuramos defender e respeitar os direitos das pessoas – utentes, 

colaboradores e todas as partes interessadas, numa perspetiva de desenvolvimento e 

melhoria contínua da nossa intervenção institucional.  

Política de Ética – a política de ética da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

consubstancia um conjunto de valores e princípios que definem padrões de 

comportamento, moldam a identidade e imagem da instituição e são simultaneamente 

uma referência e uma garantia para todos os que, direta ou indiretamente contactam 

com ela. 
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Política de Participação – todos os utentes têm o direito de participar na construção do 

seu projeto de vida, tendo em consideração as suas capacidades e constrangimentos, 

projeto que passa pela organização e funcionamento do trabalho organizacional, não 

podendo ser-lhes negado o acesso e participação, por qualquer outra razão que não 

dependa da sua vontade, capacidade e interesse, ou de quem os representa. 

Política da abrangência – a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim realiza uma 

intervenção integrada e global, representada no projeto individual para cada pessoa, que 

enquadra o maior número possível de áreas de necessidades identificadas, promovendo 

ativamente a complementaridade entre os diferentes departamentos e serviços e 

articulando com outras entidades, potenciando os resultados e a satisfação através do 

aproveitamento de recursos e serviços internos e externos. 

Política de orientação para o utente – na nossa instituição o utente é o princípio e o fim de 

toda a ação. Este é o princípio subjacente a todos os serviços e intervenções promovidos, 

no sentido de produzir impactos, parciais ou integrais, na qualidade de vida e no exercício 

da cidadania dos utentes, em função do nível de abrangência do serviço. A estrutura 

organizacional da nossa instituição, a sua cultura e valores, o seu sistema de gestão e as 

competências dos seus colaboradores, visam assegurar a máxima flexibilidade e eficácia 

dos serviços e soluções, com vista à satisfação das necessidades e expetativas dos 

utentes. 

Política de ambiente, sustentabilidade e orientação para resultados – consubstancia um 

conjunto de princípios e de práticas administrativas e operacionais que se traduzem no 

compromisso com a saúde e segurança das pessoas e com a proteção do meio ambiente, 

valorizando desta forma os serviços. De acordo com a legislação em vigor e consciente da 

necessidade de respeitar este principio, a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

compromete-se a efetuar uma gestão eco eficiente para minimizar os impactos 

ambientais decorrentes das suas atividades e serviços, prevenir a poluição e efetuar uma 

utilização racional dos recursos naturais. 

Política de Melhoria Contínua – consiste numa abordagem sistemática, coordenada e 

baseada em prioridades e é um instrumento que regula e orienta as dinâmicas 

organizacionais face às necessidades de melhoria contínua dos serviços procurando 

atingir níveis de desempenho significativos e mais elevados. Constituem domínios 

fundamentais de incidência das ações de melhoria, os serviços prestados, os recursos 

envolvidos e o sistema de gestão, encarado de uma forma abrangente, com enfoque 
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sobre as vertentes técnica e de intervenção, infra-estruturas e recursos, administrativa e 

financeira e qualidade. 

 

4. Áreas de Intervenção 

4.1. Apoio à Terceira Idade 

 

4.1.1. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

 

Caraterização da Resposta Social 

 

A funcionar desde 1987, o Lar e Centro de Dia José Guilhermino Anacleto, localizado na 

Rua D. Maria Emília do Carmo Batista Silva em Castro Marim, acolhe a Resposta Social 

ERPI. Trata-se de uma Resposta Social desenvolvida em estabelecimento para alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, onde são desenvolvidas atividades de 

apoio social e prestados cuidados de enfermagem. 

O estabelecimento funciona em regime permanente, 24 horas por dia, todo o ano. O 

período de atividade diurna decorre das 7h00 às 22h00 e o período de silêncio noturno 

decorre das 22h00 às 7h00. 

Atualmente residem na ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, 55 utentes. 

Destes, 45 encontram-se abrangidos pelo Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 

Com uma capacidade autorizada pela Segurança Social para 47 utentes, o equipamento 

encontra-se estruturado da seguinte forma: 

- Receção 

- 7 Gabinetes técnicos 

- Enfermaria 

- Sala de convívio 

- Sala de refeições 

- Barbearia 

- Banho assistido 

- WC homens/ Wc mulheres no rés-do-chão 



 

8 

- Lavandaria 

- Cozinha 

- Despensa/ economato 

- Sala de Reabilitação e Fisioterapia 

- 11 Quartos duplos no rés-do-chão 

- 4 Quartos triplos no rés-do-chão 

- 5 Quartos duplos no 1º andar 

- 3 Quartos triplos no 1º andar 

- WC homens/ WC mulheres no 1º andar 

- WC geral 

- Sala de pessoal 

- WC do pessoal 

 

A Santa Casa da Misericórdia assegura através da sua ERPI a prestação dos seguintes serviços: 

a) Alojamento  

b) Alimentação; 

c) Cuidados de Higiene Pessoal; 

d) Tratamento de Roupa; 

e) Cuidados Médicos, de Enfermagem e de Fisioterapia; 

f) Administração de Fármacos, quando prescritos; 

g) Cuidados Estéticos; 

h) Higienização dos Espaços; 

i) Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativa e Ocupacional; 

j) Apoio Psicossocial; 

k) Apoio Administrativo; 

l) Transporte. 

 

Neste seguimento, são objetivos da Resposta Social: 

a) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial da 

pessoa idosa; 

b) Assegurar a satisfação das necessidades básicas do utente; 

c) Prestar cuidados de saúde primários; 
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d) Combater situações de isolamento e abandono; 

e) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

f) Criar condições que permitam preservar e valorizar a relação intrafamiliar; 

g) Promover a integração familiar.  

 

Para atingir estes objetivos, é nosso compromisso: 

a) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e da independência dos utentes; 

b) Assegurar o respeito pela individualidade e privacidade dos utentes; 

c) Assegurar as condições necessárias à prestação de cuidados de saúde, clínicos e de 

enfermagem; 

d) Proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada; 

e) Promover atividades de animação sociocultural, recreativa e ocupacional que visem 

contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os idosos e para a 

manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas; 

f) Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado; 

g) Disponibilizar os serviços de apoio necessários ao bem-estar dos idosos; 

h) Fomentar a participação ativa dos utentes no quotidiano da ERPI. 
 

Assumimos ainda o compromisso de: 

a) Respeitar a individualidade e privacidade do utente; 

b) Harmonizar os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada utente com as 

regras indispensáveis da vida em comum; 

c) Preservar a ligação dos utentes com os familiares e amigos como desenvolvimento de 

uma vida afetiva estimulante; 

d) Estimular a participação dos utentes na vida do estabelecimento como pessoas 

portadoras de um projeto e capazes de ter iniciativa e responsabilidades; 

e) Incentivar o convívio entre os utentes e destes com os seus familiares e amigos; 

f) Realizar atividades individuais ou de grupo, em consonância com os interesses 

manifestados pelos utentes, possibilitando-lhes uma vida ativa e útil, na medida das suas 

capacidades; 

g) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades, tendo em vista 

a manutenção da autonomia e da independência do utente. 

 

Em suma, toda a nossa intervenção é centrada no utente, na manutenção do seu bem-estar em 
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respeito com a sua individualidade. 

 

 

Caraterização dos Utentes 

 

A Resposta Social apresentou um número de utentes relativamente constante. Durante o ano 

frequentaram a resposta em média 51 utentes, excluindo-se desta análise todos os que foram 

acolhidos em regime de acolhimento temporário, uma vez que a permanência destes na ERPI é 

em média inferior a 30 dias. Saliente-se que nesta modalidade de acolhimento temporário o 

utente é integrado por duas ordens de motivos: para recuperar de um quadro clinico face ao 

qual a retaguarda familiar não apresente condições para assegurar essa recuperação ou porque 

os cuidadores habituais necessitam de se ausentar por um curto período de tempo. 

Importa referir que, encontrando-se a ERPI em situação de sobrelotação, após ação inspetiva do 

serviço de Fiscalização do ISS, decidiu a Mesa Administrativa acolher as sugestões deste serviço, 

regularizando gradualmente as frequências. 

Durante o ano a ERPI foi maioritariamente frequentada por utentes do sexo feminino, que, em 

regra apresentam uma média de idades substancialmente superior aos elementos do sexo 

masculino. 
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Para a presente análise tivemos em linha de conta os utentes que frequentaram a resposta 

social durante o ano de 2019. Como se pode verificar a faixa etária que regista maior frequência 

é a dos 81-85 anos de idade. 

 

Como facilmente podemos verificar, 

encontram-se na ERPI utentes provenientes 

sobretudo do concelho de Castro Marim. As 

freguesias de origem mais comuns são Castro 

Marim e Odeleite. Saliente-se o crescente 

número de utentes provenientes do Concelho 

vizinho de Vila Real de Santo António. 

 

 

 

O tempo médio de permanência 

dos utentes na Resposta Social é 

bastante diverso, todavia 

registamos que 11 utentes 

permaneceram na Resposta cerca 

de 8 anos. 

 

 

Dos serviços diariamente 

prestados aos utentes de ERPI, 

salientam-se o banho, a higiene 

pessoal diária e o apoio na toma 

da refeição, por se tratar daqueles 

que consomem mais tempo e 

recursos. Saliente-se que o 

número de utentes a necessitar de 

Utentes por freguesia de proveniência
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apoio total nestes serviços é cada vez maior. 

 

 

 

 

 

 

Da análise ao gráfico verificamos que durante o ano de 2019 ocorreram 19 saídas da Resposta, 

sendo o motivo mais frequente o óbito, tendo-se verificado apenas uma saída por inadaptação. 

 

Apesar do número de saídas ser elevado, tal situação não condiciona a média de frequências 

mensais, uma vez que sempre que se regista uma saída é de imediato equacionada nova 

admissão. 
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A Resposta Social ERPI regista uma lista 

de espera com cerca de 125 inscrições. 

O tempo médio de permanência na lista 

é ascende a 18 meses. As prioridades 

no ato de admissão estão devidamente 

regulamentadas no Regulamento 

Interno da resposta, nos termos da lei 

em vigor. 

 

 

 

Da análise estatística à lista de espera 

verificamos um cada vez mais 

significativo número de inscrições 

provenientes dos concelhos/ freguesias 

vizinhos/as, mas também de pontos 

diversos do país. 
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Serviço de Saúde 

 

Os cuidados de saúde nos Lares de idosos são uma das atividades mais críticas em qualquer 

estabelecimento de apoio social a pessoas idosas, seja ele de âmbito público ou privado. 

Não é assim por acaso que nos Manuais de Avaliação da Qualidade aplicáveis nas Estruturas 

Residenciais para idosos, da autoria do Instituto da Segurança Social, esteja previsto um 

Processo Operacional com a designação de "Cuidados pessoais e de Saúde", onde se prevê um 

conjunto de tarefas de rotina diária, e outras, com procedimentos e responsabilidades bem 

definidas, e cujos Cuidadores e Quadros Técnicos têm de cumprir de forma eficaz e aplicada. 

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

integral numa perspetiva holística da sociedade e do ser humano, desempenhando atividades 

de promoção da saúde e prevenção da doença; tratamento e reabilitação.  

Os cuidados de enfermagem no idoso devem considerar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais, económicas, culturais e políticas do envelhecimento, proporcionando um leque de 

respostas adequadas às reais necessidades das pessoas idosas e de suas famílias, dando 

visibilidade aos cuidados, prestados em diferentes contextos. São cuidados multidisciplinares e 

multidimensionais. 

Os idosos são um grupo populacional que necessita de um leque mais alargado e contínuo de 

cuidados, em clima de proximidade. Dispondo de um corpo autónomo de conhecimentos o 

enfermeiro integra uma equipa multidisciplinar, onde de forma clara e compreensiva contribui 

para o plano de assistência do idoso. O Enfermeiro identifica a necessidade de cuidados do 

idoso, estabelece prioridades no cuidado, formula diagnósticos de enfermagem, planeia e 

executa intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas às características individuais, 

sociais e culturais das pessoas idosas e seus cuidadores, entenda-se cuidadores informais, estes, 

também alvo de cuidados.  

É, também, no seio da equipa que desenvolve as práticas colaborativas no diagnóstico, 

tratamento e avaliação das situações. Assim o enfermeiro atua:  
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- Ajudando em cuidados para que os idosos mantenham e alcancem o seu máximo potencial 

(Bahr, 1981) ; 

 - Trabalhando com as pessoas idosas para conseguir saúde, bem-estar e qualidade de vida 

ótimos, sendo que em tratando-se de idosos dependentes será a melhor qualidade de vida 

possível, de acordo com a decisão dos que recebem cuidados (ICN, 1998). O foco da sua 

atenção está:  

- Na promoção da saúde, promovendo programas de educação para a adoção de estilos de vida 

saudáveis, nomeadamente relacionados com a alimentação equilibrada, controlo do peso, 

exercício físico, períodos de repouso e sono, uso de drogas e outras substâncias, estratégias de 

coping, etc…, em fazer cumprir o programa nacional de vacinação e em identificar grupos de 

risco (diabéticos, hipertensos, ostomizados e pessoas com défices cognitivos) estabelecendo 

medidas preventivas.  

 - No diagnóstico precoce e tratamento imediato de problemas relacionados com as situações 

agudas e crónicas inerentes ao envelhecimento e que requerem internamento, mais ou menos 

prolongado, quer este se verifique no hospital ou no lar, quer no domicílio ou em unidades de 

cuidados continuados. Limitar a incapacidade e promover a autonomia no auto-cuidado é o 

nosso objetivo fundamental.  

- Na minimização de danos, implementando programas de reabilitação física, psíquica e social. 

Na nossa ERPI todo o processo de acompanhamento na área da saúde é executado pela 

Enfermeira, sob supervisão de um Médico e a colaboração de um Auxiliar de Enfermagem. 

Trata-se da área que, por representar uma grande responsabilidade, apresenta também uma 

grande necessidade de afetação de recursos humanos e financeiros, porquanto o número de 

utentes que apresentam perda de autonomia e múltiplas problemáticas de saúde é cada vez 

maior. 
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Serviço de Fisioterapia e Reabilitação 

 

Ao longo do processo de envelhecimento, as capacidades de adaptação do ser humano vão 

diminuindo, tornando-o cada vez mais sensível ao meio que o rodeia. 

Com o declínio progressivo das suas capacidades, principalmente a nível físico e também devido 

ao impacto do envelhecimento, o idoso vai alterando os seus hábitos e rotinas diárias, 

substituindo-as por outras ocupações e atividades menos exigentes. Esta diminuição de 

atividades conduz a consequências muito sérias, tais como a redução da capacidade de 

concentração, coordenação e reação motora em diferentes situações. Tudo isto potencia o 

surgimento de processos de auto desvalorização, diminuição da sua autoestima, apatia, 
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desmotivação, solidão, isolamento social e mesmo depressão. A Fisioterapia tem aqui um papel 

muito importante. 

É verdade que o tratamento de Fisioterapia pode ser necessário em qualquer fase da vida, mas, 

no idoso a sua importância é tão relevante no tratamento como na prevenção, visando 

preservar, manter, restaurar ou desenvolver funções nas áreas motoras, sensoriais, cognitivas, 

psíquicas ou sociais, proporcionando assim melhoria da sua qualidade de vida. As práticas 

preventivas ocupam, em qualquer especialidade, um lugar de destaque, sobretudo naqueles 

idosos cuja condição patológica geral tenha diminuído de forma significante suas possibilidades 

de mobilização e independência. 

Com a prevenção, a Fisioterapia ajuda os idosos a superar as constantes ameaças ao seu 

equilíbrio, ajuda a melhorar as suas capacidades funcionais como também ajuda-os a ganhar 

consciência das suas limitações, sugerindo algumas alterações em seus lares e  nas Instituições, 

conferindo-lhes maior segurança, para que não sofram as quedas. 

 

As grandes áreas de intervenção da Fisioterapia no idoso recaem fundamentalmente sobre: 

 Tratamento do paciente com imobilização prolongada; 

 Tratamento dos quadros inflamatórios; 

 Tratamento de sequelas de acidente vascular encefálico; 

 Tratamento preventivo nos quadros demenciais; 

 Tratamento dos quadros osteodegenerativos. 

Em tudo isto torna-se imprescindível a participação e envolvimento dos familiares no 

tratamento do idoso. 
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Para além de todos os tratamentos individuais aos utentes de ERPI e Centro de Dia, duas vezes 

por semana o Fisioterapeuta é responsável pela dinamização de uma sessão coletiva de 

atividade física, que no inverno decorre na sala de convívio e no Verão no pátio.  

 

Serviço de Animação 

 

Com o aumento da esperança média de vida, temos assistido a uma crescente procura de lares 

por parte dos idosos, mas também das suas famílias. 

Para dar resposta a tais factos, a Animação Sociocultural pode contribuir para o cuidado da 

qualidade de vida, sendo um estímulo permanente para a pessoa idosa. 

A animação destinada a idosos deve ter como objetivo ajudar o idoso a encarar o seu 

envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada, e a reconhecer a 

necessidade da manutenção das atividades físicas e mentais. 

A animação ligada às artes plásticas e à motricidade faz com que os idosos melhorem e 

mantenham a sua autonomia, e capacidade de movimento. Visto que eles dispõem de muito 

tempo livre, é necessário criar ocupações que deem resposta aos seus interesses pessoais e 

motivacionais. 

Assim, os programas de Animação Sociocultural devem ser adequados a cada tipo de grupo com 

que se trabalha, estabelecendo-se alguns objetivos gerais e específicos que podem contribuir 

para uma acentuada melhoria do seu dia-a-dia, onde podem ser desenvolvidos diversos tipos de 

atividades, como por exemplo, exercício físico ligeiro, leitura de contos e poemas, visionamento 

de filmes, ateliers, passeios ao ar livre, visitas a museus, jogos, etc. 

Ao longo dos tempos surgiram vários conceitos de Animação, mas todos com alguns pontos em 

comum, tal como o facto de ter uma função social, cultural ou de estimular à participação. 

O serviço de animação, na nossa Instituição transversal a todas as Respostas Sociais, procurou 

dinamizar atividades e projetos que motivassem e envolvessem os utentes das várias Respostas 

Sociais, através de atividades de âmbito lúdico, recreativo, desportivo, intelectual e cognitivo, 

assim como, iniciativas de carater socio cultural direcionadas à comunidade envolvente com o 

intuito de estreitar laços entre a instituição e o contexto comunitário. 
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As atividades lúdico-recreativas são do grupo de atividades em que a maioria dos utentes não 

apresenta tanta resistência em participar, pois grande parte das iniciativas desenvolvidas estão 

inseridas nas suas tarefas diárias, principalmente utentes do sexo feminino. A dobragem de 

guardanapos e o descasque de fruta é um exemplo disso.  

Das atividades de grande preferência podemos destacar o jogo do bingo, o descasque de fruta, 

os ateliers de culinária e a pintura de desenhos.   

Devido a problemas de saúde e ao facto dos nossos utentes terem idades bastante avançadas, 

temos assistido a uma grande perda de capacidades visuais e auditivas, o que nos dificulta o 

trabalho com grupos demasiado grandes. Por este facto, desenvolvemos muitas atividades mas 

com menos pessoas em cada grupo.  

 

 

 

Durante o ano de 2019 foram previstas 156 atividades lúdico-recreativas, tendo a regularidade 

de 3 vezes por semana e foram realizadas 292. 
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Foram previstas 156 atividades desportivas, com a regularidade de 3 vezes por semana e foram 

realizadas 113 atividades (30 aulas dinamizadas pela equipa de animação e 83 aulas 

dinamizadas pelo fisioterapeuta). 

 
Este é o grupo de iniciativas em que os utentes se apresentam mais resistentes em participar, 

pois ao longo das suas vidas a grande maioria nunca foi incentivada a fazê-lo, não constando 

nos seus interesses.  

No entanto, à medida que os anos vão passando conseguimos perceber que as aulas de 

ginástica vão sendo mais fáceis de cativar e que grande parte dos utentes ao assistir os colegas 

a participar integra-se mais facilmente.  
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Previstas 156 atividades intelectual-cognitivas, tendo a regularidade e 3 vezes por semana e 

foram realizadas 103 atividades.  

 

Na análise do ano de 2018, as metas em relação ao número de atividades realizadas foram 

largamente alcançadas e por esse motivo para o ano de 2019 a periodicidade semanal foi 

aumentada de duas para três vezes por semana.  

Analisando o ano de 2019, ainda não conseguimos alcançar o número de atividades 

pretendidas, mas vamos manter este objetivo com a convicção de gradualmente nos 

aproximarmos dos valores pretendidos.  

Como sabemos os utentes que se encontram na Instituição apresentam défice cognitivo 

deficitário e muitos deles já se encontram em diagnóstico de demência ou de outras doenças 

degenerativas. Para fazer face a este quadro torna-se extremamente importante desenvolver 

este leque de atividades que retardam/estagnam estas situações e exercitam as suas mentes 

para que se mantenham por mais tempo ativas e saudáveis.  

 

Gráfico demonstrativo das Atividades Socioculturais com maior 

adesão de Utentes durante o ano de 2019 
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O número de utentes envolvidos em cada iniciativa foram os seguintes:  

Dia do Idoso- 73 utentes, Dia da Família- 70 utentes, Partilhas de São Martinho- 72 utentes, 

Festa de Natal- 52 utentes, Sardinhada de Santo António- 57 utentes, Ceia de Natal- 33 

utentes, Baile de Máscaras- 45 utentes e Visita ao Zoo de Lagos- 29 utentes.  

  

As atividades socioculturais desenvolvidas são sempre bem recebidas por quase todos os 

utentes presentes na Instituição, pois permitem a quebra do isolamento social e o contacto 

direto com pessoas externas conhecidas ao longo das suas vidas bem como familiares.  

É sabido que atividades que tenham como público-alvo os familiares são certamente 

atividades de êxito, pois suscita motivação e entusiamo pela parte dos utentes, que aguardam 

sempre com carinho a sua chegada. 

 

 

Gráfico demonstrativo das Atividades do Quotidiano com maior 

adesão de Utentes durante o ano de 2019 

 

Atividades do Quotidiano

Exercicios com Arcos e Bastões

Dobragem de Guardanapos

Jogos de Perguntas e Respostas

Descasque de Frutas e Batatas

Jogos para identificar Imagens

 

O número de utentes envolvidos em cada atividade foram os seguintes: Exercícios com arcos e 

batões -52 utentes; Dobragem de guardanapos- 30 utentes; Jogos de Perguntas e Respostas- 32 

utentes; Descasque de Frutas- 24 utentes e Jogos para Identificar imagens – 25 utentes. 
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Gráfico demonstrativo do número de Familiares presentes nas 

Atividades durante o ano de 2019 

Familiares Envolvidos

Dia Internacional da Familia -
15/5
Dia internacional do Idoso - 1/10

Festa de Natal dos Utentes -
19/12
Ceia de Natal dos Utentes -
20/12

 

O número de familiares presentes nas atividades institucionais foram os seguintes: Dia 

Internacional da Família (15 de Maio)- 70 familiares; Dia Internacional do Idoso (1 de Outubro)- 

50 familiares (13 na caminhada durante a manhã e 37 no lanche da tarde); Festa de Natal dos 

Utentes (19 de Dezembro)- 18 familiares e Ceia de Natal (20 de Dezembro)- 59 familiares.  
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A média das idades dos utentes que participaram nas atividades lúdico-recreativas durante o 

ano de 2019 foram as seguintes: 

Utentes de Centro de Dia: 80.65 anos 

Utentes de ERPI: 78.1 anos 
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A média das idades dos utentes que participaram nas atividades intelectual-cognitivas durante 

do ano de 2019 foram as seguintes: 

Utentes de Centro de Dia: 79.1 anos 

Utentes de ERPI: 84.7 anos 

 

 

 

 

A média das idades dos utentes que participaram nas atividades desportivas durante do ano de 

2019 foram as seguintes: 

Utentes de Centro de Dia: 78.5 anos 

Utentes de ERPI: 82.7 anos 

É de realçar que a média destas idades são apenas das aulas desenvolvidas pela equipa de 

animação. 
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Gráfico demonstrativo do Número Médio de Utentes por 

Atividades 

 

 

Em cada grupo de atividades desenvolvidas durante o ano de 2019 participaram em média os 

seguintes utentes: 

Atividades Lúdicas- 14 utentes 

Atividades Cognitivas- 12 utentes 

Atividades Desportivas- 18 utentes 

Atividades Socioculturais- 45 utentes 
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Gráfico comparativo da média por Sexo e por Valência nas 

Atividades  

 
Dos 14 utentes que em média participam nas atividades lúdico-recreativas, 8 pertencem ao 

centro de dia (2 masculinos e 6 femininos) e 6 a ERPI (2 masculinos e 4 femininos). 

Em grosso modo, podemos dizer que participam mais utentes do sexo feminino nas atividades 

lúdico-recreativas da Instituição e por outro lado participam também mais utentes de centro de 

dia neste grupo de iniciativas.  
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Durante o ano de 2019 participaram em média 12 utentes nas atividades cognitivas 

dinamizadas na Instituição, dos quais 7 são utentes de centro de dia (2 masculinos e 5 

femininos) e 5 de ERPI (1 masculino e 4 femininos). 

Após análise podemos afirmar que nas atividades cognitivas participam mais utentes do sexo 

feminino e mais utentes que pertencem ao centro de dia.   

 

 

 

Nas atividades desportivas desenvolvidas pela equipa de animação durante o ano de 2019, 

participaram em média 18 utentes dos quais 9 pertencem ao centro de dia (3 masculinos e 6 

femininos) e 9 pertencem à ERPI (4 masculinos e 5 femininos).  

Neste grupo de atividades participam o mesmo número de utentes das duas valências, sendo 

um maior número de utentes do sexo feminino.  
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Recursos Humanos 

O serviço na ERPI é prestado por pessoal qualificado, com formação específica, sob a orientação 

e supervisão da Diretora Técnica. Os recursos humanos são um elemento fundamental no 

sucesso do trabalho desenvolvido na ERPI. 

Quadro de Pessoal da ERPI 

Quadro de pessoal 

Pessoal N.º 
% de 

afetação 
Perfil Grupo Profissional Tipo de Vínculo 

Observaçõe
s 

Pessoal 
Técnico 

      

 1 100 Diretor Técnico Diretor Técnico C.T. Termo Incerto  

 1 40 Técnico Superior Educadora Social C.T. Termo Incerto  

 1 60 Técnico Animadora Social C.T. Termo Incerto  

 1 100 Técnico Superior Enfermeira C.T. Termo Incerto  

 1  Técnico Superior Médico C. Prestação Serviços  

 1 70 Técnico Superior Fisioterapeuta C.T. Termo Incerto  

 1 70 Técnico Técnico de Farmácia C.T. Termo Incerto  

Pessoal 

Auxiliar 
      

 1 100 Pessoal Auxiliar Cozinheira C.T. Termo Incerto  

 3 50 Pessoal Auxiliar Ajudante Cozinha C.T. Termo Incerto  

 1 80 Pessoal Auxiliar Encarregada C.T. Termo Incerto  
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100 Pessoal Auxiliar 

Ajudante Lar e Centro 

Dia 
C.T. Termo Incerto  

 5 100 Pessoal Auxiliar Trabalhador Auxiliar C.T. Termo Incerto  

 6 100 Pessoal Limpeza Trabalhador Auxiliar C.T. Termo Incerto  

 1 80 Pessoal Auxiliar Técnico Manutenção C.T. Termo Incerto  

Outros       

 1 60 Pessoal Administrativo Coordenadora C.T. Termo Incerto  

 2 60 Pessoal Administrativo Administrativa C.T. Termo Incerto  

 1 60 Pessoal Administrativo Ecónoma C.T. Termo Incerto  

 1 60 Pessoal Administrativo Rececionista C.T. Termo Incerto  

Quadro de Pessoal - ERPI 
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No ano em análise registaram-se algumas ausências prolongadas, sendo que os meses mais 

difíceis de gerir, foram os mais solicitados para férias, tendo em conta o grau de exigência e 

exaustão da equipa, por vezes no limite. 

Nesse sentido e tendo em conta o agravamento da situação de dependência dos utentes, torna-

se fulcral a integração de mais dois elementos que permitam reforçar o quadro de pessoal 

reforçando os turnos noturnos. Situação que no ano em análise foi extremamente difícil de 

gerir, como referi anteriormente, e que só foi possível graças ao esforço extraordinário da 

equipa que se desdobrou conseguindo assegurar os serviços básicos, sem que fossem notadas 

faltas essenciais por parte dos utentes e respetivos familiares. 

 

Avaliação da Satisfação 

 

A equipa técnica da ERPI da Santa Casa da Misericórdia leva a cabo anualmente a avaliação da 

satisfação com a qualidade dos serviços prestados. 

Para o efeito foram aplicados questionários (presencialmente ou telefonicamente) a familiares 

dos utentes de ERPI. A opção por realizar este estudo junto dos familiares responsáveis pelo 

utente prende-se com o facto de grande parte dos utentes não estar em situação cognitiva que 

permita responder ao questionário. A amostra selecionada, 25 questionários, é amplamente 

significativa do universo (cerca de 50%). Foi garantido anonimato aos inquiridos. 

 

Foram avaliadas as várias áreas-chave em que se organiza o trabalho da ERPI: 

- Recursos Humanos; 

- Alimentação; 

- Cuidados Pessoais; 

- Cuidados de Saúde; 

- Lavandaria; 

- Atividades de Ocupação de Tempos Livres; 

- Serviços Técnicos; 

- Serviços Administrativos. 
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Recursos Humanos / Funcionários 

 

 

 

Alimentação 
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Cuidados de Higiene e Imagem 

 

 

Cuidados de Saúde e Enfermagem 
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Serviços de Lavandaria 

 

 

Atividades de Ocupação de Tempos Livres e Animação 
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Horário de Visitas 

 

 

 

A análise aos gráficos apresentados permite-nos concluir que a avaliação feita dos diversos 

serviços da ERPI é francamente positiva, até mesmo em itens de avaliação de extrema 

subjetividade como o caso da simpatia ou da preocupação com os utentes. Verificamos todavia, 

a necessidade de proceder a alguns reajustes organizativos por forma a melhorar, uma vez que 

consideramos que estes momentos de avaliação são uma ótima oportunidade de melhoria e 

também para que possamos integrar algumas sugestões apresentadas como por exemplo o 

alargamento do horário das visitas. 
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4.1.2. Centro de Dia 

 

Caraterização da Resposta Social 

 

A funcionar desde 01-11-1998, com uma capacidade instalada para 20 utentes, 15 dos quais 

abrangidos por Acordo de Cooperação com a Segurança Social, a resposta social “Centro de 

Dia” funciona no Lar e Centro de Dia José Guilhermino Anacleto em Castro Marim, regista uma 

frequência média mensal de 20 utentes, verificando-se a existência de lista de espera com cerca 

de 10 idosos inscritos. 

O Centro de Dia é uma resposta social, que contribui para a valorização pessoal, partilha de 

conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando ainda durante o dia a resolução de 

necessidades básicas pessoais, terapêuticas e sócio-culturais às pessoas afetadas por diferentes 

graus de dependência, contribuindo para a manutenção da pessoa no seu meio familiar. 

 

A resposta Social Centro de Dia centra-se na persecução dos seguintes objetivos: 

 Assegurar a prestação de cuidados adequados à satisfação das necessidades e 

expetativas do utilizador 

 Prevenir situações de dependência e promover a autonomia 

 Promover as relações intergeracionais 

 Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização 

 Promover estratégias de desenvolvimento da auto-estima, da autonomia, da 

funcionalidade e da independência pessoal e social do utilizador.  

O Centro de Dia presta aos seus utentes os seguintes serviços: 

 Apoio Social 

 Alimentação (pequeno almoço*; almoço; lanche; jantar*/ * quando necessário) 

 Higiene pessoal 

 Higiene habitacional 
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 Tratamento de roupas 

 Cuidados de saúde: medicina geral e familiar, enfermagem, fisioterapia e 

reabilitação 

 Acompanhamento ao exterior quando solicitado 

 Transporte  

 Convívios, passeios, atividades lúdico-recreativas 

 Estimulação cognitiva e sensorial 

Com o objetivo de minimizar o impacto da perda progressiva de autonomia, nomeadamente ao 

nível da realização dos cuidados pessoais e higiene, a Santa Casa da Misericórdia de Castro 

Marim disponibiliza uma equipa que, no domicílio do utente, lhe presta os cuidados necessários 

para que possa ser convenientemente transportado para o Centro de Dia. 

 

Tendo em consideração o esforço que muitas famílias despendem para garantir a permanência 

dos seus idosos no seio familiar, considerando ainda que a atividade profissional de um número 

significativo de famílias é no setor do turismo, cujos horários não são compatíveis com o horário 

normal de funcionamento do Centro de Dia, a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

coloca a possibilidade de flexibilizar o horário de funcionamento até às 20h00, em casos 

devidamente justificados, e ainda a possibilidade de frequência ao fim de semana, desde que a 

família garanta o transporte do utente, uma vez que o transporte da Instituição funciona 

somente de segunda a sexta-feira. 

Os serviços prestados por esta resposta social permitem que a população idosa possa continuar 

a residir nas suas casas durante o maior tempo possível, retardando a institucionalização em lar. 

 

Caraterização dos Utentes 

 

Ao longo do ano verificamos um número mais ou menos constante no que respeita à frequência 

da Resposta Social, não obstante a procura desta Resposta, contrariando aquilo que é a 

tendência regional, se ter intensificado.  
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Verificamos uma maior predominância de utentes do género feminino, cuja média de idades se 

revela também superior à dos elementos do género masculino. A média de frequência anual foi 

de 25utentes. 

Ao longo ano foi registada apenas uma saída da Resposta Social.  

Salientamos no perfil do utente que frequenta o Centro de Dia a diversidade de localidades de 

proveniência: 

 

 

 

Há a ressalvar que, no caso de 

utentes provenientes de localidades 

de fora do concelho de Castro Marim, 

a instituição não garante o 

transporte. 

 

 

 

 

 

Utentes por localidade

M. Francisco

Castro Marim

Junqueira

Altura

Campeiros

VRSA

Cerro do Enho

S.Bartolomeu

Casas da Audiência
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Durante o ano de 2018 foram prestados os seguintes serviços de apoio direto aos utentes de 

Centro de Dia: 

 

 

 

A análise ao gráfico permite-nos 

verificar que, na generalidade, os 

utentes que frequentam a 

Resposta solicitam a prestação de 

todos os serviços disponíveis. 

 

 

Estamos crentes que, um dos motivos que tem conduzido ao aumento da procura desta 

Resposta, é o facto de existir pouca diferenciação relativamente aos Utentes de ERPI no que 

concerne aos serviços que são prestados. A flexibilização de horários e a possibilidade de 

frequência aos fins de semana poderão também ser elementos de valorização da Resposta.  

Tipo de frequência do Centro de Dia

Até às 17h30

Até às 20h30

Ao FDS
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Recursos Humanos 

 

O serviço na Resposta Social Centro de Dia é prestado por pessoal qualificado, com formação 

específica, sob a orientação e supervisão da Diretora Técnica. 

 

Quadro de pessoal  

Pessoal N.º % de afetação Perfil Grupo Profissional Tipo de Vínculo 
Observaçõe
s 

Pessoal 
Técnico 

      

 1 50 Diretor Técnico Diretor Técnico  C.T. Termo Incerto  

 1 30 Técnico Superior Educadora Social C.T. Termo Incerto  

 1 30 Técnico Animadora Social C.T. Termo Incerto  

 1  Técnico Superior Médico C. Prestação Serviços  

 1 20 Técnico Superior Fisioterapeuta C.T. Termo Incerto  

 1 30 Técnico Técnico de Farmácia C.T. Termo Incerto  

Pessoal 

Auxiliar 

      

 3 25 Pessoal Auxiliar Ajudante Cozinha C.T. Termo Incerto  

 1 20 Pessoal Auxiliar Encarregada C.T. Termo Incerto  

 2 

 

100 Pessoal Auxiliar Ajudante Lar e Centro 

Dia 

C.T. Termo Incerto  

 2 100 Pessoal Limpeza Trabalhador Auxiliar C.T. Termo Certo  

 1 20 Pessoal Auxiliar Técnico Manutenção C.T. Termo Incerto  

Outros       

 1 20 Pessoal 

Administrativo 

Coordenadora C.T. Termo Incerto  

 2 20 Pessoal 

Administrativo 

Administrativa C.T. Termo Incerto  

 1 20 Pessoal 

Administrativo 

Ecónoma C.T. Termo Incerto  

 1 30 Pessoal 

Administrativo 

Rececionista C.T. Termo Incerto  

Quadro de Pessoal Centro de Dia 
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4.1.3. Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Caraterização da Resposta Social 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D.) é uma resposta social que consiste na prestação de 

cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. 

Os objetivos gerais do Serviço de Apoio Domiciliário são:  

a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

 b) Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

Os objetivos específicos do serviço de apoio domiciliário são, nomeadamente:  

a) Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas;  

b) Prestar cuidados de ordem física e apoio psico-social aos indivíduos e famílias, de 

modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem estar;  

c) Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 

O SAD deve proporcionar os seguintes serviços:  

a) Prestação de cuidados de higiene e conforto;  

b) Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;  

c) Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições;  

d) Tratamento de roupas.  

 O SAD pode ainda assegurar outros serviços, nomeadamente: 

- Acompanhamento ao exterior; 

- Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos;  

- Acompanhamento, recreação e convívio;  

- Pequenas reparações no domicílio; 
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- Contactos com o exterior; 

Caracterização dos Utentes 

 

 

O SAD da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim funciona com Acordo de Cooperação 

com a Segurança Social desde 1992. Tem capacidade definida para 50 utentes. 
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Durante o ano de 2019 foi prestado Apoio Domiciliário em média a 54 utentes, tendo-se 

registado 13 saídas. 
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Os serviços mais requeridos são os de tratamento de roupa e de alimentação. Por outros 

serviços entende-se a cedência de ajudas técnicas, como camas articuladas e cadeiras de rodas, 

e o apoio na toma medicamentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exemplo do que sucede com o Centro de Dia, o SAD é prestado um pouco por todo as 

freguesias do concelho de Castro Marim. Convém salientar, até porque poderá motivar outro 

tipo de reflexão, o número de apoios prestados na freguesia de Odeleite, a dispersão geográfica 

e o que a mesma representa em termos de quilómetros percorridos, tempo despendido e 

recursos financeiros afetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Utentes por serviço

Cuidados
Hogiene

Alimentação

Higiene
Habitacional

Tratamento
Roupa

Outros Serviços

Utentes por localidade
M. Francisco

Castro Marim

Junqueira

Altura

Campeiros

VRSA

S.Bartolomeu

Odeleite

Furnazinhas

Vale Pereiro

Corte Velha

Corte Nova

Mont. Odeleite

Beliche
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Recursos Humanos 

O serviço na Resposta Social Serviço de Apoio Domiciliário é prestado por pessoal qualificado, 

com formação específica, sob a orientação e supervisão da Diretora Técnica. 

Quadro de pessoal  

Pessoal N.º 
% de 

afetação 
Perfil Grupo Profissional Tipo de Vínculo Observações 

Pessoal Técnico 1 50 Diretor Técnico Diretor Técnico  C.T. Termo Incerto  

 1 30 Técnico Superior Educadora Social C.T. Termo Incerto  

 1 10 Técnico Animadora Social C.T. Termo Incerto  

Pessoal Auxiliar 3 25 Pessoal Auxiliar Ajudante Cozinha C.T. Termo Incerto  

 6 

 

100 Pessoal Auxiliar Ajudante Apoio Domiciliário C.T. Termo Incerto  

 2 100 Pessoal Limpeza Trabalhador Auxiliar C.T. Termo Incerto  

 4 100 Pessoal Auxiliar Trabalhador Auxiliar C.T. Termo Certo  

Outros 1 20 Pessoal Administrativo Coordenadora C.T. Termo Incerto  

 2 20 Pessoal Administrativo Administrativa C.T. Termo Incerto  

 1 20 Pessoal Administrativo Ecónoma C.T. Termo Incerto  

 1 10 Pessoal Administrativo Rececionista C.T. Termo Incerto  
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4.2. Apoio à Infância 

 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) das Respostas Sociais de Apoio à Infância constitui-

se como um documento orientador das atividades a desenvolver e, em simultâneo, de 

planeamento interno da Creche e do Centro de Atividades de Tempos Livres. Definido 

em função do Projeto Educativo a vigorar durante o ano 2019, o plano anual de 

atividades discrimina as atividades e objetivos a atingir durante todo o ano letivo e que 

agora se analisam e avaliam na sua globalidade considerando os recursos utilizados na 

sua execução. 

Para a avaliação do PAA recorreu-se à análise quantitativa do grau de satisfação dos 

clientes de Creche e CATL através de questionários realizando uma análise 

comparativa face à avaliação do plano de atividades do ano transato de forma a 

melhor entender a evolução do serviço prestado. Complementa-se a avaliação do PAA 

com a verificação da concretização dos planos de atividade por sala/valência. 

Na vertente do apoio à infância e juventude, através das valências Creche e Centro de 

Atividades de Tempos Livre são abrangidas 113 crianças/jovens que se distribuem nos 

seguintes gráficos em género e idades.  
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Considerando as valências Creche e Centro de Atividades de Tempos Livre, durante o 

ano 2019, 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 cujos encarregados de educação exercem atividade profissional em Castro 

Marim. Distribuição das áreas de residência, perfis académicos e categorias 

profissionais dos encarregados de educação são apresentados nos gráficos abaixo.   
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No que concerne às listas de espera, até ao último dia do ano 2019 registaram-se 27 

pré-inscrições para a valência Creche e 44 para a valência CATL. 

Observa-se a crescente procura de vagas em berçário e sala de 1 ano de agregados a 

residir nos concelhos de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Tavira. 
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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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4.2.1. Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes 

4.2.1.1.Creche 

O questionário que consubstancia o estudo de opinião para a valência CRECHE foi 

composto por 29 perguntas e estruturado em cinco grupos de questões, 

designadamente Instalações e Equipamentos; Atividades; Competência Técnica; 

Responsabilidade e Recetividade; e Outros. O universo de análise compreende 22 

indivíduos, 46% dos utentes a frequentar a valência.  

Dos resultados salienta-se o elevado grau de satisfação dos clientes relativos às 

atividades desenvolvidas. A afixação do Projeto Pedagógico de Sala assim como as 

Planificações Mensais e trabalhos realizados em sala contribuem para o conhecimento 

dos encarregados de educação no que concerne ao trabalho realizado.  
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No que concerne ao grau de satisfação dos clientes face aos recursos humanos afetos 

às salas de creche o balanço é positivo como demonstra o gráfico abaixo, apesar dos 

ajustamentos de Educadoras de Infância durante o ano devido a licenças de 

maternidade e baixas médicas.  
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Mensalidades praticadas, serviço de refeições e limpeza são elementos fundamentais 

para a satisfação dos clientes e que merecem especial atenção numa organização. De 

seguida são apresentados gráficos de satisfação relativos a estes elementos. 

A mensalidade, ou seja, a comparticipação dos utentes/famílias devida pela utilização 

da resposta social da Creche é calculada através da aplicação de uma percentagem 

sobre o Rendimento Per Capita/capitação indexada à Retribuição Mínima Mensal 

Garantida dos agregados familiares, os mesmos que continuam a considerar que as 

mensalidades praticadas adequam-se ao serviço prestado.  

 

Desde 2 de janeiro de 2019 o serviço de refeições é prestado pela Câmara Municipal 

de Castro Marim.  
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A qualidade do atendimento prestado aos clientes assim como a atenção às 

expetativas e reclamações são fatores chave no que concerne ao aperfeiçoamento dos 

serviços prestados. Os dados recolhidos junto dos encarregados de educação refletem 

a necessidade de continuar a trabalhar em estratégias de aperfeiçoamento efetivo da 
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comunicação e atendimento aos clientes, embora que o balanço seja positivo 

comparativamente aos anos 2017 e 2018.  
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Globalmente o parecer dos encarregados de educação, os nossos clientes, é muito 

positivo pois a totalidade dos inquiridos evidenciaram que recomentariam a Creche da 

Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim. 

 

 

4.2.2.2.Centro de Atividades de Tempos Livres 

No que concerne ao CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (CATL), o 

questionário de opinião para a valência foi composto por 28 perguntas e estruturado 

em cinco grupos de questões, designadamente Instalações e Equipamentos; 

Atividades; Competência Técnica; Responsabilidade e Recetividade; e Outros. O 

universo de análise compreende 25 indivíduos, 38,5% do grupo de crianças a 

frequentar a valência.  

Dos resultados salienta-se o elevado grau de satisfação dos clientes relativos às 

atividades desenvolvida. 
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O apoio escolar constitui-se como um elemento fulcral para a satisfação dos clientes 

face ao serviço prestado. Neste sentido através dos questionários conclui-se que a 

maioria dos encarregados de educação considera que o apoio escolar responde às 

necessidades das crianças e é eficiente. 
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A equipa de trabalho do CATL é composta por 2 professoras, uma animadora 

sociocultural e uma auxiliar de educação que prestam o apoio escolar e as atividade 

lúdicas e didáticas nos tempos livres.  

O apoio escolar continua a ocupar grande parte do tempo que as crianças e jovens 

permanecem no centro e sobre o qual os pais depositam mais expetativas. 

No que concerne ao grau de satisfação dos clientes face aos recursos humanos afetos 

às salas de CATL o balanço é positivo como demonstra o gráfico abaixo.  

 

Dos resultados obtidos através dos questionários merece especial atenção o tema da 

atratividade das instalações que, comparativamente com o ano transato, revela a 

melhoria das condições das instalações derivada da realocação do equipamento a fim 

de melhorar as condições essenciais ao bem-estar dos utentes e, consequentemente, a 

satisfação dos encarregados de educação evidenciado neste questionário. 
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Globalmente o parecer dos encarregados de educação é positivo pois 100% mostram 

nos questionários que recomentariam o Centro de Atividades de Tempos Livres da 

Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim. 
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4.2.2.3. Avaliação dos Planos de Atividade por Valência/Sala de 
Atividades 

 
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.  

Durante o ano 2019 registou-se ocupação máxima na sala, tendo todas as vagas sido 

ocupadas com crianças dos 4 aos 12 meses. 

As atividades planeadas executadas foram concretizadas com sucesso, estado a 

Educadora de Infância afeta a Berçário e Sala 2 em simultâneo. 

 

No domínio sócio afetivo foi alcançado 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, mimá-los, 

brincar e cantar-lhes canções foram potenciadoras à concretização do objetivo. As 
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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. O auxilia da 

animadora sociocultural durante as manhãs revelou-se essencial. 

A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2019 e o 

seu grau de execução. 

JANEIRO 

Dia de Reis  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Realização de uma coroa de 

rei/rainha;  

- História dos três Reis Magos;  

- Elaboração de potes 

mágicos;  

- Canções mimadas;  

- Histórias sobre os animais;  

- Proporcionar a descoberta 

da permanência do objeto;  

- Elaboração do saco surpresa 

para atividades conjuntas com 

a sala de 1 ano. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Desenvolver a Coordenação 

óculo-manual;  

- Desenvolver a concentração;  

- Gosto na realização das 

atividades;  

- Promover a socialização;  

- Proporcionar momentos de 

socialização;  

- Proporcionar momentos lúdicos;  

- Estimular a imaginação;  

- Fomentar o enriquecimento 

léxico. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCIALMENTE 

CONCRETIZADO 

     

FEVEREIRO 

Carnaval  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Elaboração e decoração de 

uma máscara de carnaval;  

- Introdução à 

psicomotricidade;  

- Canção do Carnaval;  

- Confeção de fardas de 

Carnaval;  

- Desfile de fatos de Carnaval. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Contactar com diferentes 

técnicas de expressão plástica;  

- Compreender orientações de 

movimento;  

- Vivenciar momentos em família;  

- Desenvolver a observação pelo 

novo e diversificado;  

- Incentivar a participação dos 

pais. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 
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MARÇO 

Dia do Pai / Primavera 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Elaboração de uma 

lembrança para o pai;  

- Canção do dia do Pai;  

-Comemoração do dia do Pai; 

- Piquenique ao ar livre para 

observar as características da 

Primavera; 

- História sobre a primavera 

no espaço exterior;  

- Atividade alusiva ao tema;  

- Exercícios de 

psicomotricidade;  

- Cenário alusivo à estação do 

ano;  

- Atividades no espaço 

exterior (parque). 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Vivenciar o espírito do Carnaval;  

- Fomentar o convívio entre 

crianças;  

- Proporcionar momentos de 

convívio com as crianças os vários 

pais;  

- Promover o contato com a 

natureza;  

- Observar as características da 

Primavera;  

- Explorar o corpo e as suas 

capacidades.  

- Explorar o meio envolvente. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

ABRIL 

Páscoa  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Realização de uma atividade 

alusiva ao tema;  

- Canção relacionada com a 

temática;  

- História sobre o tema;  

- Elaboração de uma 

lembrança da Páscoa;  

- Elaboração de tampinhas 

sensoriais;  

- Celebração da Páscoa. 

O
B

JE
TI

V
O

S - Desenvolver a memória;  

- Desenvolver a concentração;  

- Desenvolver o tato e a visão. A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

MAIO 

Dia da Mãe / Dia da Família  
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Confeção de uma lembrança 

para oferecer à mãe;  

- Canção do dia da mãe;  

- Comemoração do dia da 

Mãe;  

- Histórias sobre várias 

temáticas;  

- Elaborar tampinhas com 

animais. 

- Piquenique com a família. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Proporcionar momentos de 

convívio com as mães;  

- Estimular os cinco sentidos;  

- Vocalizar diferentes sons;  

- Reproduzir diferentes gestos. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

JUNHO 

Dia da Criança / Verão  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Celebração do Dia da 

Criança; Lembrança para 

oferecer a cada criança;  

- Atividade alusiva à estação 

do ano. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Prazer na exploração das 

atividades;  

- Proporcionar momentos de 

diversão e lazer às crianças. A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

JULHO 

Dia Dos Avós / Festa De Final De Ano  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Festinha do dia dos Avós;  

- Canções mimadas;  

- Histórias sobre várias 

temáticas; 

- Jogos exploratórios;  

- Instrumentos musicais. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Promover o contato com os seus 

avós e com os utentes do lar da 

Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim;  

- Desenvolvimento da linguagem;  

- Estimular o desenvolvimento 

psico-motor. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

AGOSTO 

Férias / Atividades Livres 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Canções mimadas; 

- Histórias;  

- Atividades sensoriais; 

- Confeção de massa de 

modelar.  

- Pintura livre. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Desenvolver a concentração;  

- Desenvolver a coordenação 

óculo-manual;  

- Estimular a criatividade. A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

 

SETEMBRO 

Adaptação  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Período de integração das 

crianças;  

-Explorar os objetos da sala;  

- Atividades de rotina 

(alimentação, higiene, sono);  

- Interagir com cada criança: 

falar, mimar, cantar;  

-Adaptação às rotinas. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Descobrir e interagir com o meio 

que a rodeia (espaço físico, grupo 

de crianças e adultos);  

- Criar relações socio-afetivas 

com os adultos da sala e com os 

colegas. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

OUTUBRO 

Halloween / Outono  
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Canções mimadas;  

-Interiorização das rotinas;  

- Canções de Outono;  

- Ouvir musica;  

- Introdução dos instrumentos 

musicais; 

- Digitinta;  

- Elaboração de uma atividade 

conjunta da creche sobre a 

temática do Halloween; - 

Exploração de uma abóbora 

(atividade conjunta com as 

crianças da sala de 1 ano). 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Sentir-se confortável num 

ambiente seguro com rotinas 

flexíveis e adaptadas à faixa 

etária de cada criança;  

- Reconhecer o seu nome;  

- Explorar diferentes sons através 

dos instrumentos musicais;  

- Desenvolver a relação 

causa/efeito;  

- Proporcionar a aquisição de 

diversas posturas (sentar, rolar, 

gatinhar…)  

- Promover a socialização 

(contato com as crianças sala de 

1 ano);  

- Estimular a atenção e a 

perceção a nível auditivo. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

NOVEMBRO 

São Martinho / Dia do Pijama  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Elaborar uma castanhinha 

fantoche;  

- Canção relacionadas com a 

temática;  

-Comemoração do dia de S. 

Martinho (realização de 

broinhas de castanhas); 

- Colaboração dos pais na 

decoração de uma casinha;  

- Construção de uma maquete 

alusiva a uma cidade;  

- Desfile de pijama. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Explorar a tinta e a cor castanha;  

- Saborear diferentes sabores 

(broinhas de castanhas);  

- Incentivar a participação das 

famílias;  

- Sensibilização das famílias para 

a finalidade do dia do pijama. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCIALMENTE 

CONCRETIZADO 

     

DEZEMBRO 

Natal / Inverno  
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Desenvolver uma atividade 

alusiva à estação do ano;  

- Canções alusivas à estação 

do ano; Canções alusivas ao 

Natal; 

- Atividades natalícias;  

- Decoração de uma Árvore de 

Natal pelas três salas da 

Creche;  

- Confeção de uma lembrança 

para os pais;  

- Festa de Natal. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Pintura com esponja;  

- Potenciar vivências próprias 

desta época;  

- Vivenciar o espírito natalício;  

- Vivenciar momentos em família 

(canção de natal);  

- Experienciar vivências 

diversificadas e significativas 

(Festa de Natal). 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 
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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 2019 desenvolvido 

para este grupo de crianças privilegia.  

Durante o ano 2019 registou-se ocupação máxima na sala, tendo todas as vagas sido 

ocupadas. 

O Plano de Atividades da Sala 1 foi executado na sua globalidade com sucesso.   

 

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 

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. 
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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 2019 e o 

seu grau de execução. 

JANEIRO 

Acolhimento de novas crianças ao grupo / Inverno / Dia dos Reis Magos / Inverno / Mini-projeto: “O meu livro 

das canções” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Registo da canção dos Reis 

Magos no livro das canções 

(pictograma); 

- Registo da canção do inverno 

no livro das canções; 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Sensibilizar as crianças para temas 

tradicionais; 

- Dar significado às representações e 

símbolos sociais; 

- Desenvolver noções de espaço. A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

FEVEREIRO 

Dia de São Valentim / Carnaval / Mini-projeto: “Desafio para crescidos” / Mini-projeto: “O meu livro de 

canções” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Exposição “chuva de poemas”: 

exposição de corações 

decorados através da digitinta 

de um lado e do outro um 

poema escolhido pelos pais; 

- Registo da canção do “beijinho 

a voar” no livro das canções 

- Exploração de adereços de 

carnaval; 

- Desfile de Carnaval; 

- Desafio/exposição “É carnaval, 

ninguém leva a mal” 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Desenvolver o raciocínio lógico, 

noções de matemática, quantidade e 

lógica através de jogos e atividades; 

- Promover as relações de afeto; 

- Incentivar à prática de amizade; 

- Conviver socialmente; 

- Promover alegria e interações de 

carácter lúdico; 

- Explorar materiais de expressão 

artística; 

- Proporcionar momentos de partilha 

de experiências; 

 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 
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MARÇO 

Dia do Pai / Primavera / Dia da Árvore / Mini-projeto “O meu livro de canções” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos; 

- Exposição “Os 12 girassóis de 

Van Gogh” (para pais e filhos) 

- Elaboração de uma prenda 

para oferecer aos pais; 

- Registo da canção da 

primavera no livro das canções. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Promover a parentalidade; 

- Explorar e conhecer diferentes 

obras de arte; 

- Desenvolver a interação entre 

escola - família; 

- Proporcionar momentos de partilha 

de experiências de cada criança; 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

-Adquirir noção sobre o tempo e a 

mudança; 

-Desenvolver a motricidade. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

ABRIL 

áscoa / Dia do Livro / Dia da Dança / Mini-projeto: “Desafio para crescidos” / Mini-projeto: “O meu livro das 

canções” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Desafio/exposição “O melhor 

Kinder Surpresa é o meu”; 

- Registo da canção da Páscoa 

no livro das canções; 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem;  

-Desenvolver o gosto pela dança, 

música e leitura;  

-Desenvolver a criatividade e o gosto 

pela arte;  

-Estimular o sentido estético; 

-Desenvolver a motricidade global; 

-Desenvolver as relações entre o 

grupo; 

-Proporcionar momentos de partilha 

de experiências; 

- Proporcionar interação família-

escola; 

-Reconhecer cada membro da 

família, os seus nomes e a 

importância de cada um na vida da 

criança. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 
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MAIO 

Dia da mãe / Dia da espiga / Dia da família / Mini-projeto: “O meu álbum de família” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Exposição “Dia da espiga”: 

exposição de espigas feitas 

pelas crianças com os pais; 

-Elaboração de uma prenda 

para as crianças oferecerem às 

mães; 

-Apresentação dos álbuns das 

famílias; 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Promover a parentalidade; 

- Promover o envolvimento 

intergeracional. 

- Desenvolver a linguagem e a 

comunicação;  

- Promover momentos de convívio. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCEALMEMNTE 

CONCRETIZADO 

 

- Exposição “Dia da 

espiga Não 

Concretizada; 

-Reunião para 

apresentação dos 

álbuns das famílias Não 

Concretizada. 

     

JUNHO 

Dia da Criança / Verão  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Festa comemorativa do Dia da 

Criança 

- Atividades alusivas ao verão 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Desenvolver a motricidade global; 

- Desenvolver noções de 

continuidade; 

-Despertar o interesse pelo mundo 

que as rodeia; 

-Promover momentos de convívio e 

alegria; 

-Noção de entrada de uma nova 

estação e das suas características. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 
CONCRETIZADO 

 

A Festa Final consagrou-

se como o evento mais 

significativo do ano. 

  

     

JULHO 

Dia Dos Avós / Festa De Final De Ano  
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Atelier de culinária no âmbito 

do Dia dos Avós; 

- Ensaios para apresentação da 

festa final; 

- Registo da canção do Verão no 

livro das canções; 

- Agenda de verão; 

- Expressão plástica – utilização 

de diferentes técnicas para 

registar os temas previstos. 
O

B
JE

TI
V

O
S 

- Favorecer o entendimento das 

expressões e sentimentos; 

- Promover as relações parentais; 

- Promover a parentalidade; 

- Promover o envolvimento 

intergeracional. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

 

     

AGOSTO 

Férias / Atividades Livres 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 - Descanso; 

- Idas ao parque exterior; 

- Brincadeiras livres. O
B

JE
TI

V
O

S - Fomentar o convívio entre as 

crianças; 

- Proporcionar momentos lúdicos. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCEALMENTE 

CONCRETIZADO 

- Momentos no parque 

exterior condicionados 

a obras de 

requalificação 

   

SETEMBRO 

Adaptação / Outono   

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Explorar o ambiente físico; 

-Realização de atividades 

plásticas acerca do Outono; 

-Leitura de livros alusivos à 

estação; 

-Elaboração de um cenário de 

Outono; 

-Ouvir/Cantar músicas alusivas 

à estação. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Estabelecer relações entre todos os 

intervenientes; 

-Adaptação das crianças à 

sala/rotina/grupo; 

-Sensibilização pelas regras e hábitos 

de higiene. 

-Adquirir noção sobre o tempo e a 

mudança; 

-Desenvolver a expressão artística e 

musical. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

OUTUBRO 

Halloween / Dia da Alimentação / “O meu corpo” 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Confecionar bolachinhas 

alusivos ao Halloween; 

-Recrear momentos de fantasia; 

-Realizar atividades sobre o 

Halloween; 

-Elaborar uma prendinha; 

-Dar a conhecer novo 

vocabulário; 

-Confecionar um prato 

“alimentação divertida”; 

-Brincadeiras com o corpo 

(músicas, histórias, conversas, 

jogos). 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a 

comunicação/linguagem e a 

criatividade. 

-Proporcionar a diversidade de 

experiências; 

-Incentivar à alimentação saudável e 

diversificada; 

-Desenvolver a expressão plástica; 

-Conhecer e nomear as partes que 

compõem o corpo humano, 

reconhecendo o seu corpo e o do 

outro. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

NOVEMBRO 

Magusto / Dia do Pijama / “O Meu Corpo” (continuação) 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Ler histórias e cantar músicas 

relacionados com o Magusto; 

-Elaborar uma castanha com os 

pais;  

-Sentir, cheirar e provar novos 

sabores (marmelada, romã e 

castanha); 

-Elaborar uma atividade 

conjunta com as salas - Dia do 

Pijama; 

-Lanche/convívio com as 

crianças das 3 salas; 

-Desfile no exterior. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

-Desenvolver e apurar os sentidos; 

-Vivenciar tradições; 

-Sensibilizar a creche, a família e a 

comunidade para os Direitos das 

Crianças; 

-Explorar a criatividade; 

-Interação entre as salas. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

 

- Elaboração de uma 

castanha com os pais 

Não Concretizada.  

 

     

DEZEMBRO 

Natal / Inverno / “O Meu Corpo” (continuação) 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Elaboração das prendinhas; 

-Convívio na instituição/Troca 

de lembranças; 

-Ornamentar a sala com 

motivos alusivos ao Natal; 

-Montar a árvore de Natal; 

-Cantar e ouvir músicas alusivas 

à quadra; 

-Explorar histórias sobre o 

Natal; 

- Realização da Festa/Teatro de 

Natal; 

-Elaboração do cenário de 

Inverno e outras pinturas 

alusivas à estação. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

-Explorar materiais e desenvolver a 

expressão artística; 

-Desenvolver a afetividade e a 

socialização entre o grupo;  

-Desenvolver a expressão musical; 

-Criar momentos de fantasia, 

convívio e partilha; 

-Adquirir noção da entrada de uma 

nova estação. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

 

- Devido a falta de 

transporte cancelou-se 

a saída à Aldeia do Pai 

Natal em V.R.S.A. 
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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 2019 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 a ausência da Educadora titular por motivo de baixa médica.  

 

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. Destaca-se neste ponto a “caixa mágica das músicas”, instrumento 
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didático-pedagógico desenvolvido pela Educadora e de grande alcance junto das 

crianças. 

Na sua globalidade o plano de atividades trabalhou o conhecimento do mundo 

encorajando a curiosidade natural da criança através de novas experiências.  

A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2019 e o 

seu grau de execução. 

 
JANEIRO 

Dia de Reis / Higiene Oral / Emoções 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Contos de Reis; 

- Elaborar coroas; 

- Construir uma boca com a 

respetiva dentição e aprender 

a lavar os dentes; 

- Elaborar jogos sobre as 

diferentes expressões (choro, 

riso, medo, entre outras), 

como tirar uma imagem 

aleatória de uma caixinha e 

imitá-la; histórias, imagens e 

pintura acerca das emoções; 

- Atividade física semanal e 

orientada no Pavilhão 

Municipal de Casto Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Vivenciar a história dos Reis 

Magos; 

-Recrear tradição; 

-Proporcionar a diversidade de 

experiências; 

-Desenvolver a motricidade fina; 

-Desenvolver a criatividade; 

-Desenvolver hábitos de higiene e 

conhecimento sobre a saúde oral; 

-Conhecer e nomear algumas 

emoções/sentimentos para melhor 

conseguir lidar com os mesmos e 

compreender “os outros”; 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

FEVEREIRO 

São Valentim / Carnaval / As Emoções 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Elaborar um postal de S. 

Valentim; 

- Jogo dos afetos; 

- Ouvir música alusiva à 

quadra; 

- Construção de um 

palhacinho; 

- Elaboração das fardas; 

- Desfile de Carnaval no 

exterior; 

- Continuação do tema “As 

emoções”; 

- Atividade física semanal e 

orientada no Pavilhão 

Municipal de Casto Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Promover as relações de afeto; 

- Incentivar à prática de amizade; 

- Conviver socialmente; 

- Promover alegria e interações de 

carácter lúdico; 

- Explorar materiais de expressão 

artística; 

- Proporcionar momentos de 

partilha de experiências; 

- Desenvolver a expressão musical; 

- Conhecer e nomear algumas 

emoções/sentimentos para melhor 

conseguir lidar com os mesmos e 

compreender “os outros”; 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

MARÇO 

Dia do Pai / Primavera/ Dia da Árvore / Meios de Transporte 



 

76 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-- Explorar os temas do mês 

através de diálogo, histórias, 

vídeos e imagens de livros; 

- Elaboração de um presente 

para o pai; 

- Atividade conjunta para 

todos os pais;  

- Painel alusivo à Primavera; 

- Construção de uma árvore; 

- Passeio ao exterior para 

observar a natureza: sentir as 

texturas e ver as cores; 

- Construção de vários meios 

de transporte com materiais 

recicláveis. 

- Atividade física semanal e 

orientada no Pavilhão 

Municipal de Casto Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Contribuir para o - Contribuir para 

o desenvolvimento do vínculo 

afetivo entre pai e filho; 

- Desenvolver a interação entre 

escola - família; 

- Proporcionar momentos de 

partilha de experiências de cada 

criança; 

- Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

- Adquirir noção sobre o tempo e a 

mudança, assim como as 

caraterísticas que correspondem à 

estação; 

- Desenvolver a motricidade; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Valorizar a natureza; 

- Conhecer melhor os diversos 

meios de transporte e as suas 

funcionalidades (ex. carro dos 

bombeiros/polícia). 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

ABRIL 

Páscoa / Dia Internacional do Livro Infantil / Dia Mundial da Dança / Meios de Transporte 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Realizar atividades plásticas 

relativas à Páscoa; 

- Ouvir uma história ao ar livre; 

- Explorar diversos 

movimentos: dançar ao ar 

livre; 

- Ouvir e cantar “coelhinho da 

Páscoa”; 

- Explorar histórias sobre o 

coelhinho branco; 

- Elaborar a prendinha de 

Páscoa; 

- Troca de chupas pelos 

ovinhos de chocolate feita pelo 

coelhinho branco; 

- Construção de vários meios 

de transporte com materiais 

recicláveis. 

- Atividade física semanal e 

orientada no Pavilhão 

Municipal de Casto Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem;  

-Desenvolver o gosto pela dança, 

música e leitura;  

-Desenvolver a criatividade e o 

gosto pela arte;  

-Estimular o sentido estético; 

-Desenvolver a motricidade global; 

-Desenvolver as relações entre o 

grupo; 

-Proporcionar momentos de 

partilha de experiências; 

-Desenvolver novos hábitos; 

-Conhecer melhor os diversos 

meios de transporte e as suas 

funcionalidades. 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 
A

V
A

LI
A

Ç
Ã

O
 

CONCRETIZADO 

     

MAIO 

Dia da Mãe / Dia da Família / Profissões 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Dialogar sobre a figura 

materna e o seu valor na vida 

de cada um; 

- Ouvir histórias sobre a 

família;  

- Elaborar lembrança para a 

mãe; 

- Atividade conjunta para 

todas as mães; 

- Convívio com as famílias; 

- Conhecer as profissões 

através de histórias, imagens 

livros, brincadeiras de faz de 

conta, vídeos; 

- Convidar os encarregados de 

educação a demonstrarem ao 

grupo a profissão que 

exercem. 

- Atividade física semanal e 

orientada no Pavilhão 

Municipal de Casto Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Desenvolver a linguagem e a 

comunicação;  

- Sensibilizar para o valor do amor 

maternal; 

- Estimular a relação de afeto entre 

mãe e filho(a); 

- Estabelecer interação entre 

escola-família; 

- Proporcionar momentos de 

partilha e experiências a cada 

criança; 

- Promover momentos de convívio; 

- Conhecer algumas profissões e as 

suas funções, recriando momentos 

lúdico pedagógicos com a 

participação dos pais. 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 
A

V
A

LI
A

Ç
Ã

O
 

CONCRETIZADO 

     

JUNHO 

Dia da Criança / Verão / As Profissões 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Elaborar uma prendinha para 

os pequeninos; 

- Preparar um dia festivo com 

jogos/atividades lúdicas, 

música, lanche/convívio entre 

todos; 

- Painel “Chegou o Verão”; 

- Convidar os encarregados de 

educação a demonstrarem ao 

grupo a profissão que 

exercem. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Despertar o interesse pelo mundo 

que as rodeia; 

- Promover momentos de convívio 

e alegria; 

- Noção de entrada de uma nova 

estação e das suas características; 

- Desenvolver a expressão plástica; 

- Conhecer algumas profissões e as 

suas funções, recriando momentos 

lúdico pedagógicos com a 

participação dos pais. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

JULHO 

Dia dos Avós /Festa de Finalistas 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Elaboração de uma 

lembrança para os avós; 

- Lanche/convívio com os avós; 

- Visita ao Lar; 

- Elaboração dos preparativos 

para os finalistas; 

- Ensaios para a apresentação 

na festa final de ano letivo; 

- Atividades de verão. 
O

B
JE

TI
V

O
S 

- Promover a interação entre a 

instituição/ família/comunidade 

educativa; 

- Promover momentos de convívio; 

- Contribuir para o 

desenvolvimento dos vínculos 

afetivos entre avós e netos. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

AGOSTO 

Férias 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Atividades livres/brincadeiras 

lúdicas; 

- Idas ao Parque; 

- Piscina; 

- Mangueirada. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Descanso/diversão. 

 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

 

- Momentos no parque 

exterior condicionados a 

obras de requalificação  

   

SETEMBRO 

Adaptação / Outono  

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

- Explorar o ambiente físico; 

- Realização de atividades 

plásticas; 

- Leitura de livros alusivos à 

estação; 

- Elaboração da árvore de 

Outono; 

- Ouvir/Cantar músicas alusivas 

à estação. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

- Estabelecer relações entre todos 

os intervenientes; 

- Adaptação das crianças à 

sala/rotina/grupo; 

- Sensibilização pelas regras e 

hábitos de higiene. 

- Adquirir noção sobre o tempo e a 

mudança; 

- Desenvolver a expressão artística 

e musical. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

OUTUBRO 

Outono / Halloween / Dia da Alimentação / A Escola 
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

--Confecionar espetadas de 

gomas para o Halloween;  

-Recrear momentos de 

fantasia; 

-Realizar atividades sobre o 

Halloween; 

-Elaborar uma prendinha; 

-Dar a conhecer novo 

vocabulário; 

-Confecionar um prato 

“alimentação divertida”; 

- Elaborar o relógio de rotinas. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a 

comunicação/linguagem e a 

criatividade. 

-Proporcionar a diversidade de 

experiências; 

-Incentivar à alimentação saudável 

e diversificada; 

-Desenvolver a expressão plástica; 

-Conhecer e nomear as rotinas no 

dia-a-dia na Creche. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

CONCRETIZADO 

     

NOVEMBRO 

Magusto / Dia do Pijama / “A Família” 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Ler histórias e cantar músicas 

relacionados com o Magusto; 

- Ler histórias alusivas ao tema 

da família 

-Elaborar desenho alusivo ao 

Magusto com os pais;  

-Sentir, cheirar e provar furtos 

e doces de Outono 

-Elaborar uma atividade 

conjunta com as salas - Dia do 

Pijama; 

-Lanche/convívio com as 

crianças das 3 salas; 

-Desfile no exterior; 

- Atividade física orientada no 

Pavilhão Municipal de Casto 

Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

-Explorar materiais e desenvolver a 

expressão artística; 

-Desenvolver a afetividade e a 

socialização entre o grupo;  

-Desenvolver a expressão musical; 

-Criar momentos de fantasia, 

convívio e partilha; 

-Adquirir noção da entrada de uma 

nova estação; 

- Criar momentos de interação 

entre a escola e a família;  

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCIALMENTE 

CONCRETIZADO 

 

- Desfile do Dia do Pijama 

não Concretizado devido a 

condições atmosféricas 

adversas. 

     

DEZEMBRO 

Natal / Inverno / “A Família”  
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A
TI

V
ID

A
D

ES
 

-Elaboração das prendinhas; 

-Convívio na instituição/Troca 

de lembranças; 

-Ornamentar a sala com 

motivos alusivos ao Natal; 

-Montar a árvore de Natal; 

-Cantar e ouvir 

músicas/histórias alusivas à 

quadra natalícia; 

- Realização da Festa de Natal; 

-Elaboração do cenário de 

Inverno;  

- Atividades dirigidas alusivas 

ao Natal; 

- Como é o Natal em minha 

casa (atividade conjunta com 

as famílias); 

- Atividade física orientada no 

Pavilhão Municipal de Casto 

Marim. 

O
B

JE
TI

V
O

S 

-Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

-Explorar materiais e desenvolver a 

expressão artística; 

-Desenvolver a afetividade e a 

socialização entre o grupo;  

-Desenvolver a expressão musical; 

-Criar momentos de fantasia, 

convívio e partilha; 

-Adquirir noção da entrada de uma 

nova estação; 

- Criar momentos de interação 

entre a escola e a família; 

- Promoção da atividade física e da 

expressão e coordenação motoras. 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

PARCIALMENTE 

CONCRETIZADO 

 

- Atividades dirigidas à 

distância pela Educadora 

que se encontrou em baixa 

médica de apoio à família 
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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 Escola-CATL, o lavar 

das mãos, o lanche, a limpeza do individual de mesa, a separação do lixo do próprio lanche 

em ecoponto, exercício de cidadania na coleção de tampinhas de plástico para participação 

em Campanha Solidária, e a preparação para o início das tarefas planificadas. 

Durante o ano 2019 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 foi executado na sua globalidade com êxito, porém 25% de 

atividades planeadas não se concretizaram devido à carga horária exigida para a execução 

dos trabalhos de casa.  

   

Comparando anos transatos constata-se o padrão recorrente da não concretização das 

atividades planeadas pois a carga horária destinada ao apoio escolar prestado compromete 

o tempo destinado para a realização dos trabalhos lúdicos e manuais. 
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Realça-se o sucesso do plano de atividades das interrupções letivas de verão que 

compreende atividades diversificadas tanto desportivas como culturais, envolvendo as 

crianças na comunidade e meio envolvente aliando a diversão à pedagogia ativa.   

A tabela abaixo mostra a relação das atividades desenvolvidas durante o ano 2019 e o seu 

grau de execução. 

JANEIRO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Dia de Reis Preservar Tradições 

Expressão Plástica ; coroas 

através de reutilização de 

materiais 

Culinária; confeção de bolo 

rei 

Expressão Musical; cantar 

“Janeiras” 

CONCRETIZADO 

    

FEVEREIRO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Carnaval 

Desenvolver a imaginação 

criativa 

Estimular o sentido de fantasia 

Conviver 

Introdução ao tema 

Decoração da sala 

Elaboração de Máscaras 

Concurso de Máscaras 

Leitura e atividade de 

exploração de conto 

Baile de Máscaras 

CONCRETIZADO 

Dia dos 

Namorados 

(São Valentim) 

Estimular reforço de laços de 

amor/afeto pais-filhos-

amigos-irmãos… 

Um/a Amigo/a Especial: 

Elaboração de Postal  
CONCRETIZADO 

    

MARÇO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Dia Alertar para a importância Elaboração de presente CONCRETIZADO 
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Internacional 

da Mulher 

desta celebração para acabar 

com preconceito sexista 

(flor) 

Elaboração de Cartaz 

Dia do Pai 
Fomentar o sentimento de 

amor paternal 

Elaboração de presente. 

Realização de lanche 

convívio 

CONCRETIZADO 

Equinócio da 

Primavera 

Recordar diferenças entre 

estações do ano 

Conhecer frutas/alimentos, 

cores, sabores, aromas, 

transformações sazonais da 

Natureza 

Jogos didáticos ao ar livre 

Construção de elementos 

individuais para painel de 

grupo (flores com 

reciclagem e reutilização 

de materiais) 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial da 

Árvore 

Dia Mundial da 

Poesia 

Recordar importância de 

preservação da Natureza 

Adotar atitude de intervenção 

através da poesia 

Produção de 

poema/quadras de 

intervenção 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial da 

Água 

Compromisso: reduzir 

consumo de água 

Compromisso: “Elaboração 

de painel compromisso”; 

medidas a adotar para 

reduzir consumo de água 

na escola, ATL, em casa 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial do 

Teatro 

Estimular para a área da 

expressão dramática 

Jogos de 

Improviso/Expressão 

Dramática 

NÃO CONCRETIZADO 

    

ABRIL 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Páscoa 

(Interrupção 

letiva) 

Comemorar época festiva; 

Viver tradições locais 

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. 

Introdução ao tema 

Decoração da Sala 

Elaboração de Presentes 

oficina de culinária 

Realização de Piquenique; 

caminhada e jogos na 

praia 

Ida ao Cinema 

Atelier de Culinária 

CONCRETIZADO 
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MAIO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Dia do Sol 

Introduzir as energias 

renováveis 

Estimular para a expressão 

musical 

Visionamento de filme 

Atelier de música; Músicas 

sobre o Sol 

NÃO CONCRETIZADO 

Dia da Mãe Fomentar amor maternal 
Elaboração de presente 

para a mãe 
CONCRETIZADO 

Dia da Europa 

Refletir sobre 

emigração/imigração na 

Europa 

Consciência de Espaço 

Geográfico e Espaço Político 

Visionamento de vídeo 

Preenchimento de mapa 
NÃO CONCRETIZADO 

Dia 

Internacional 

da Família 

 

Abordar o papel da Família na 

formação do indivíduo 

Promover Convívio e relação 

CATL-Família 

Cartaz “A minha Família” 

Lanche convívio 

Postal oferta para família 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial da 

Internet 

Perceber e combater Bullying 

e Cyberbullying 

Ação de Sensibilização 

Elaboração de 

Desdobrável 

NÃO CONCRETIZADO 

Dia 

Internacional 

dos Museus 

Conhecer, respeitar e 

preservar património 

Visita a Castelo/Forte de 

Castro Marim 
NÃO CONCRETIZADO 

Dia 

Internacional 

do Brincar 

BRINCAR BARINCAR CONCRETIZADO 

    

JUNHO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Dia Mundial da 

Criança 

Reconhecer e valorizar a 

criança como Futuro 

Ser criança 

Distribuição de Presentes; 

Festa Convívio 
CONCRETIZADO 

Dia Mundial do 

Ambiente + Dia 

Mundial dos 

Refletir sobre Vida Selvagem e 

Animais Marinhos de cada 

oceano e sua preservação 

Pesquisa e Registo NÃO CONCRETIZADO 
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Oceanos 

Dia do Relógio 

de Sol 

Perceber o ciclo solar/rotação 

da Terra 

Consolidar aprendizagem das 

horas 

Elaboração de relógio de 

sol 
NÃO CONCRETIZADO 

Início do Verão 

Dia de São João 

Dia de São 

Pedro 

Interrupção 

letiva de 

verão* 

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 

Expressão Plástica 

Trabalhos alusivos aos 

Santos Populares 

CONCRETIZADO 

    

JULHO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Interrupção 

Letiva* 

Dia Mundial 

dos Avós 

Dia 

Internacional 

do Amigo 

Promover o desenvolvimento 

de atividades/situações ricas 

em afeto 

Promover o desenvolvimento 

de sentimentos de segurança, 

estabilidade e pertença 

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 

… 

Praia 

Aulas de Iniciação ao Golfe 

/ 

Equitação/Padel/Ténis/Vel

a/Canoagem 

Jogos Didáticos, livres e 

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 

CONCRETIZADO 
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Visitas de Estudo (Museus, 

Ciência Viva, Parque 

Temático/Pedagógico,  

Monumentos…) 

… 

    

AGOSTO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Interrupção 

Letiva* 

Promover o desenvolvimento 

de atividades/situações ricas 

em afeto 

Promover o desenvolvimento 

de sentimentos de segurança, 

estabilidade e pertença 

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 

… 

Praia 

Aulas de Iniciação ao Golfe 

/ 

Equitação/Padel/Ténis/Vel

a/Canoagem 

Jogos Didáticos, livres e 

orientados 

Oficina de Inglês 

Oficina de Matemática 

Oficina de Culinária 

Oficina de Expressão 

Plástica 

Oficina de Artes teatrais e 

circenses 

Oficina do Património 

Manhã de Atividades na 

Biblioteca Municipal 

Atividade Desportiva  

Boxe Educativo 

Praia Fluvial 

Parque Aquático 

Visitas de Estudo (Museus, 

Ciência Viva, Parque 

Temático/Pedagógico,  

Monumentos…) 

… 

CONCRETIZADO 
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SETEMBRO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Início do Ano 

Letivo 

Acolher, integrar e adaptar 

crianças/jovens que iniciam a 

sua frequência 

Promover criação de laços 

criança/criança e 

criança/equipa C.A.T.L. 

Jogos interior e/ou 

exterior, com recurso a 

jogos de mesa e jogos 

tradicionais em dinâmicas 

de grupo 

CONCRETIZADO 

Equinócio de 

Outono 

 

Recordar diferenças entre 

estações do ano 

Conhecer frutas/alimentos, 

cores, sabores, aromas, 

transformações sazonais da 

Natureza 

Observação de Imagens 

Leitura e Exploração de 

Conto 

Construção de um painel 

de sala sobre o Outono 

CONCRETIZADO 

    

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 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial do 

Animal 

Apresentar o “ meu animal de 

estimação” 

Tomar 

consciência/responsabilidade 

Sensibilizar para o abandono 

de animais 

Diálogo/apresentações + 

marcador de livros com 

lista de responsabilidades 

Campanha de 

Solidariedade (Animais 

Abandonados) 

CONCRETIZADO 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Abandonar hábitos de 

alimentação prejudiciais 

Adotar hábitos de alimentação 

saudáveis 

Lanche com Encarregados 

de Educação 

Hábitos saudáveis: Cartaz 

(Roda dos Alimentos) 

CONCRETIZADO 

Dia das 

Bruxas/Hallow

een 

Relembrar tradições 

Contrastar velhos/novos 

hábitos de comemoração 

Culinária 

Expressão Plástica 

*lanche “terror” para 

crianças e encarregados de 

educação 

CONCRETIZADO 
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NOVEMBRO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Dia de São 

Martinho 

Reviver/Preservar Tradições 

Assinalar normas e valores 

culturais da comunidade, 

fomentando a socialização 

Atividade de audição e 

compreensão (conto) 

Lanche Magusto Convívio 

Assar e Cozer Castanhas 

Expressão Plástica 

(cartucho e Maria 

Castanha) 

CONCRETIZADO 

Dia do Não 

Fumador 

Sensibilizar para 

comportamento de risco 

Concurso de 

Desenho/Slogan 
NÃO CONCRETIZADO 

    

DEZEMBRO 

Tema/ Data 

Comemorativa 
Objetivos ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Interrupção 

Letiva 

Inverno + Natal 

Incentivar espírito da Amizade 

e Solidariedade 

Compreender o significado do 

Natal 

Desenvolver gosto pela leitura 

e pela escrita 

Tomar Consciência de 

diferentes ritmos e sucessões 

do tempo 

… 

Decoração das Salas 

Elaboração de Presentes 

“Carta ao Pai Natal” 

Ida ao cinema / Casa do 

Pai Natal 

Troca de presentes 

“Amigo Secreto” 

Dinâmicas didáticas de 

grupo 

Entrega de tampinhas 

(campanha) 

… 

CONCRETIZADO 
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4.2.2.4. COMPONENTE DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA 

Avalia-se o Plano de Atividades da Componente de Atividades de Apoio à Família (CAAF) de 1 

de Janeiro a 31 de Agosto de 2019 devido à cessão do contrato estabelecido entre a Santa 

Casa de Castro Marim e a Câmara Municipal de Castro Marim.  

Enquanto elemento orientador de política pedagógica e didática, O Plano de Atividades da 

CAAF contemplou os princípios e meios de apoio às famílias. A organização desta 

componente teve em conta a extrema importância do brincar, assim como as necessidades 

dos pais e seus horários, bem como os recursos humanos e materiais disponíveis. 

As atividades de apoio à família integram todos os períodos para além das 25 horas 

semanais letivas sempre que os pais necessitam que os seus filhos permaneçam no 

estabelecimento. Desta forma, o serviço da CAAF compreende os momentos de entrada (8h 

às 9h), o almoço (12h às 13h30), o tempo após as atividades pedagógicas (15h30 às 18h30) e 

os períodos de interrupções curriculares (8h às 18h30) onde se privilegia o lazer e satisfação 

do grupo e de cada criança em particular. As atividades proporcionam assim à criança a 

possibilidade de brincar livremente num espaço acolhedor e organizado para o efeito. 

Da execução do plano de atividades destaca-se o esforço e trabalho para que no momento 

de refeição se proporcione à criança estabilidade, de forma a desenvolver regras de higiene, 

postura, socialização e autonomia durante a refeição. 

Nas atividades considerou-se importante o grau de envolvimento e satisfação 

proporcionando à criança relações de afetividade, confiança, respeito e cooperação com as 

outras crianças e com os adultos. Criar oportunidades que despertem a sua curiosidade, 

imaginação e criatividade sobre o meio que a rodeia.  

Ao longo do ano as crianças mostraram maior interesse nas atividades de expressão musical 

e plástica.  

O espaço exterior é um local privilegiado do tempo de animação socioeducativa. As obras de 

requalificação do mesmo proporcionaram um significativo incremento na sua utilização e 

exploração lúdica e didática. 

Globalmente o Plano de Atividades da CAAF foi executado com êxito.  
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4.3 Protocolos e Parcerias 

4.3.1 Protocolos com o Município 

Na área da Saúde  

 

Celebrado em 2015, este Protocolo visa essencialmente a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios da população do concelho no domínio da saúde. 

No âmbito do deste Protocolo a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, obriga-se a 

desenvolver iniciativas com vista a melhorar a acessibilidade dos cidadãos com maior 

vulnerabilidade socioeconómica à prestação de cuidados de saúde, mediante a realização de 

rastreios, ações de sensibilização e outras ações de promoção da saúde. 

 

Programa de cessação tabágica 

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim no âmbito deste programa apenas assume a 

responsabilidade pelos pagamentos dos fármacos prescritos aos beneficiários. 

 

Consultas de Proximidade 

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim no âmbito deste programa apenas assume a 

responsabilidade pela contratação dos técnicos afetos à Unidade Móvel de Saúde. 

 

 

4.3.2. Protocolo com a Escola Secundária de VRSA 

Durante o ano de 2019 a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim acolheu vários alunos da 

Escola Secundária em planos de estágio curricular: 

 

- 3 Alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde 
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4.3.3. Parceria com Agrupamento de Escolas de Castro Marim - Programa ERASMUS +  

Durante o ano fruto de uma pareceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim e o 

Agrupamento de Escolas Local, acolhemos, uma vez mais duas estudantes francesas, 

provenientes de Guerande, vila geminada com Castro Marim, com o intuito de compararem 

práticas de cuidados a idosos e crianças desenvolvidas nos dois países. 

 

 

4.3.3. Protocolo com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

No âmbito dos diversos protocolos estabelecidos prestaram trabalho comunitário na SCMCM 

ao longo de 2019, três prestadores de trabalho. 

4.4. Programa de Emergência alimentar – Cantina Social e POAPMC 

 

A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como finalidade dar 

resposta às necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

e/ou grande carência socio económica. 

No decorrer de 2019 esta resposta do Programa de emergência alimentar abrangeu 30 

beneficiários e disponibilizadas 10.800 refeições, com uma média de 900 refeições mensais. 

Durante o ano de 2019 a Instituição manteve a parceria com várias instituições da região, 

coordenadas pelo Banco Alimentar do Algarve. No âmbito POAPMC a SCMCM foi mediadora no 

fornecimento de géneros alimentares a agregados familiares mais carenciados. Assim, 

beneficiaram deste apoio prestado em géneros alimentares diversificados – frescos, secos e 

congelados – 31 indivíduos.  

4.5. Loja Social 

 

A loja social tem como objetivo colmatar as necessidades das famílias mais carenciadas do 

concelho aso nível de vestuário e calçado. No decorrer de 2019 acederam à loja social cerca de 

20 indivíduos. 
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Devido ao início do concurso para construção da ERPI Alzheimer a atividade da loja social foi 

suspensa uma vez que funcionava nas instalações aonde decorrerão as obras. 

4.6. Banco de Ajudas Técnicas 

 

Ao longo do ano de 2019, com o objetivo de proporcionar apoio a pessoas em situação de 

dependência permanente ou temporária, foram disponibilizadas as seguintes ajudas técnicas: 

 12 Cadeiras de rodas 

 32 Camas articuladas  

 3 Andarilhos 

 18 Colchões anti escaras 

4.7. Outras Atividades 

 

Para além das atividades acima descritas, a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, 

integrou ainda ao longo de 2019 e a exemplo de anos anteriores: 

 O Conselho Municipal de Segurança; 

 O Núcleo executivo da Comissão Local de Ação Social do concelho de Castro Marim; 

 O Núcleo Local de Inserção do concelho de Castro Marim; 

 O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Marim; 

 A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco – CPCJ de Castro Marim, nas 

suas modalidades restrita e alargada. 
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5. Conta de Gerência do Exercício de 2019 

 

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 2019. 

 

5.1. Análise da Situação Económica e Financeira 

 

5.1.1. Indicadores Económicos 

 

 

RENDIMENTOS 

 

O total de rendimentos do presente exercício cifra-se em 1 608 458,24€ traduzindo um acréscimo de 

3.8%, relativamente ao ano transato. Este indicador revela que a atividade operacional da Instituição 

melhorou ligeiramente. 

 

Rendimentos 2018 1 550 331.24€ 

Rendimentos 2019 1 608 458,24€ 

 

 

Distribuição de Ganhos 

Conta Descritivo Ano 2019 % 

72 Prestação de serviços 789 458,66€ 49.08 

75  Subsídio à Exploração 686 307,86€ 42,67 

78 Outros Ganhos 132 439,60€ 8,2 

79  Juros e outros similares 253.12 0,02 
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GASTOS 

O total de rendimentos do presente exercício cifra-se em 1 721 343,69€ traduzindo um acréscimo de 

12%€, em relação ao ano transato. Este aumento traduz um agravamento significativo nos gastos.  

 

Gastos 2018 1 536 975.37 

Gastos 2019 1 721 343,69 

 

 

Conta Descritivo Ano 2019 % 

61  Matérias consumidas 180 497,73€ 10.49 

62 Fornecimentos e Serviços 252 222,22€ 14,65 

63 Custos com o Pessoal 1 101 792,48€ 64,01 

64 Amortizações 74 367,22 4.32 

68 Outros Custos 101 964,17 5.92 

69 Gastos e perdas Financeiras 10 499,87€ 0,61 

 

 

 

Como consequência somos levados a um resultado negativo de 112 884,25€. 

 

Indicadores Financeiros 

 

O ativo líquido total no final de Dezembro de 2019 atingiu o valor de 1 852 944,06€ apresentando 

uma variação negativa de 7,26%, o passivo também sofreu um decréscimo de 5,11% face ao ano 

anterior, atingindo o valor de 534 070,12€ 

 

Pela apreciação do Balanço em 31 de Dezembro de 2019, verificamos que a estrutura financeira 

embora continue positiva, sofreu uma degradação, tendo em conta que a diminuição do Ativo foi 

superior ao decréscimo do Passivo.  
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O valor dos Fundos patrimoniais espelha a situação líquida da nossa Instituição, traduzindo a diferença 

positiva entre o Ativo e o Passivo que é favorável, dado que regista o quantitativo de 1 318 873,94€ 

sofrendo um decréscimo preocupante de 8,10% . 

 

O Ativo corrente sofreu decréscimo de 19,8%, atingindo o quantitativo de 287 233,14€. Tal diminuição 

afeta os meios financeiros disponíveis, podendo ocasionar eventuais ruturas de tesouraria. 

 

Quadro evolutivo da situação patrimonial 

Evolução comparativa 2017 2018 2019 

Ativo Líquido 2 076 489,50 1 997 914,11 1 852 944,06 

Resultado Líquido -107 388,98 13 555,87 -112 884,25 

Fundos Patrimoniais 1 427 311,01 1 435 096,66 1 318 873,94 

 

Disponibilidades 

Conta Descritivo Ano 2019 

11 Caixa 455.03€ 

111 Caixa- Utentes 3 161.63€ 

1211 CGD - Ordem 47 376,85€ 

1215 CGD Utentes 14 656.20€ 

123 CCA - Ordem 31 610.00€ 

1231 CGA - Utentes 13 690,06€ 

131 CGD – Prazo  75 000.00€ 

133   CGD - Utentes 40 000,00€ 
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Considerações finais 

 

O Exercício Económico de 2019 revelou-se negativo, em termos económicos e financeiros, para a 

nossa Instituição. Os gastos operacionais derraparam, sofrendo um preocupante acréscimo de 12% 

face ao ano anterior. A otimização dos rendimentos de exploração – estratégia mais adequada para a 

rentabilização dos serviços prestados – encontra-se severamente condicionada pela política 

financeira, fortemente restritiva, levada a cabo pela Segurança Social e traduzida na estagnação do 

valor das respetivas comparticipações. 

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. 

 

Para inverter esta situação operacional, está em curso um projeto de investimento para a 

implementação de nova atividade de Lar de Idosos, não subsidiada, uma vez que existe procura a 

preços de mercado e cujos estudos apontam para uma significativa rentabilidade. Nesse sentido, a 

Instituição contraiu um financiamento bancário de 280 000,00 euros, mediante o qual adquiriu novas 

instalações. As obras de ampliação ainda não se iniciaram, devido à demora na aprovação municipal 

do projeto. Tal situação tem causado graves danos financeiros à Instituição, que tem de cumprir um 

plano prestacional de pagamentos ao Banco, sem a obtenção de qualquer rendimento conexo.  

 

Perspetiva-se que no próximo ano de 2020 não se registem melhorias significativas nas condições de 

exploração. Se for possível a concretização do investimento do novo Lar de Idosos, a consequente 

atividade operacional gerará rendimentos que tenderão a melhorar a situação económica e financeira 

da Instituição. 

A aprovação oficial do projeto estruturante de alojamento e acompanhamento de doentes que sofram 

de Alzheimer, parcialmente financiado por fundos comunitários é motivo de regozijo para todos nós e 

para toda a região sul do nosso país. Porém, o depauperamento financeiro da nossa Instituição torna 

impossível a comparticipação nos custos do projeto, cujo valor total rondará 5 000 000,00 euros. Será 

necessário recorrer a capitais alheios e ao estabelecimento de parcerias económico-financeiras, ou 

mediante o reforço de financiamentos comunitários, que permitam a angariação dos recursos 

financeiros necessários à viabilização do projeto de investimento.  
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Atividades de caracter pontual Planeadas/Executadas 

Atividades 

Planeadas/Executadas 

Indicadores Metas Taxa de Execução Desvio Avaliação Qualitativa 

(observação direta e participante, conversas 

informais) 

 

 

VII Torneio de Jogos 

Dominó e Bingo 

28/1/2019 

Local: Edifício do Lar 

 

 

- Nº de utentes 

 

 

- 15 utentes 

- 4 

Instituições 

 

 

Utentes 106.67% 

Instituições 200% 

 

 

+ 45 utentes 

+ 2 Instituições 

Realizou-se o VI Torneio de Bingo e Dominó. 

Estiverem a concorrer 60 participantes, dos 

quais 6 de Vila Real de Santo António, 5 do 

Lar da Manta Rota, 18 do Lar de Alcoutim e 

12 de Balurcos.  

Proporcionou-se uma tarde de grande 

partilha de histórias de vida, para além da 

estimulação cognitiva e companheirismo. 

As lembranças este ano foram garrafas de 

vidro reaproveitadas de sumo com 

rebuçados.   

 

Carnaval 

Baile de Máscaras 

4/03/2019 

Local: Edifício do Lar 

 

- Nº de Utentes - 

Nº de pessoas da 

comunidade 

 

- 50 utentes 

- 15 pessoas 

da 

comunidade 

 

Utentes 90 % 

Pessoas comunidade 

53.33% 

 

 

-5 utentes 

-7 pessoas 

comunidade 

No dia 4 de Março, realizou-se num ambiente 

de grande folia mais um baile de Carnaval 

com a presença habitual do conterrâneo 

artista Zé Aníbal. 

Os foliões e surpreendentes mascarinhas 

surpreenderam os presentes distribuindo 

alegria e deixando a dúvida no ar.   

Os bailes são das atividades mais apreciadas 

pelos utentes.  
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Dia Internacional da 

Mulher 

8/03/2019 

- Distribuição de vasos 

com cactos plantados 

pelos utentes na 

Instituição 

 

 

 

 

 

- Nº de 

lembranças 

- Nº de utentes 

envolvidos na 

realização e 

distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

-300 

lembranças 

- 20 utentes 

 

 

 

 

 

 

 

Lembranças 133.33 % 

Utentes 115 % 

 

+ 100 

lembranças 

+3 utentes 

(na plantação e 

5 na 

distribuição) 

- Dias de 

plantação: 

15/1/2019 – 

participaram 19 

utentes 

17/1/2019- 

participaram 15 

utentes 

18/1/2019- 

participaram 17 

utentes 

7/2/2019- 

participaram 17 

utentes 

21/2/2019 – 

particparam 13 

utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exemplo de anos anteriores, um grupo de 

utentes da Santa Casa da Misericórdia 

percorreu as ruas e os serviços de Castro 

Marim, para homenagear as Mulheres do 

concelho, através da distribuição de 

pequenas lembranças.  

Este ano as recordações consistiram em vasos 

com catos, previamente plantados pelos 

utentes. A jardinagem é uma atividade de 

grande entusiasmo, pois grande parte deles 

provêm de zonas rurais.  
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Dia da Árvore 

- 20/3/2019 

Realizado um cartaz com 

diversos materiais 

recicláveis intitulado 

“Chegou a Primavera” 

Local: Edifício do Lar 

 

 

 

- Nº de Utentes 

 

 

 

-10 utentes 

 

 

 

Utentes 230 % 

 

+ 13 utentes 

Dia 14/3/2019- 

participaram 14 

utentes 

18/3/2019- 

participaram- 

13 utentes 

19/3/2019 

participaram- 

23 utentes 

20/3/2019 

participaram 13 

utentes 

 

 

 

Foi realizado um cartaz intitulado “Chegou a 

Primavera”, entre os dias 14 e 20 de Março 

de 2019, em que participaram 23 utentes 

durante a sua preparação.    

De forma a abranger mais pessoas foram 

trabalhados vários materiais. Os utentes com 

mais dificuldade realizaram bolas em papel.  

 

 

 

Workshop “ Confeção de 

folares intergeracionais” 

- A partilha de Sabores e 

Saberes 

18/4/2019 

Local: Edifício do Lar 

 

 

 

- Nº de folares 

 

- Nº de utentes 

 

- Nº de crianças 

 

 

 

- 40 folares 

 

- 10 utentes 

 

- 20 crianças 

 

 

 

Folares 100 % 

Utentes 120 % 

Crianças 100% 

 

 

- folares 

 

+2 utentes 

 

- crianças 

De forma a comemorar a “A Páscoa”, a Santa 

Casa organizou em parceria com as crianças 

do prolongamento do Jardim de Infância de 

Castro Marim uma atividade intergeracional 

de confeitaria de folares, levada a cabo pela 

Tânia Teixeira a quem agradecemos a 

disponibilidade voluntária. 

Numa tarde recheada de partilha de saberes 

e sabores, 38 crianças juntamente com um 

grupo de utentes fizeram bolachinhas de 

manteiga e folares de camadas, iguarias tão 

típicas da nossa região que ficaram uma 

delícia.  
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Visita à Feira Ovibeja 

26/04/2019 

 

 

 

 

- Nº de utentes 

 

 

 

 

 

-25 utentes 

 

 

 

 

108% utentes 

 

 

 

 

+2 utentes 

(3 utentes de 

SAD) 

 

Mais um ano que os utentes das valências de 

Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário da 

Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, 

visitaram a maior feira de agricultura do 

Alentejo Ovibeja, onde tivemos oportunidade 

de visitar vários pavilhões de exposição. 

Pelo facto deste evento retratar sobretudo o 

meio rural, faz sempre as delícias dos nossos 

utentes! 

 

 

 

 

Dia Internacional da 

Família 

15/05/2019 

 

Tarde convívio: 

caracolada em família 

 

 

 

 

 

- Nº de Utentes 

- Nº de famílias 

 

 

 

 

 

 

- 40 utentes 

- 50 

familiares 

 

 

 

 

 

 

147.50 % utentes 

140 %  familiares 

 

 

 

 

+ 19 utentes 

+ 20 familiares 

(participaram 

70 familiares) 

 

 

 

 

Com esta iniciativa, que já conta com 6 anos 

de existência, a Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim pretende reforçar os laços 

familiares dos idosos institucionalizados, 

convictos da importância que a manutenção 

das relações de afeto com as famílias até ao 

final das suas vidas representa para estes 

idosos. 

Reunindo à mesa familiares e utentes num 

ambiente de partilha, convívio e amizade não 

podiam faltar os típicos caracóis e favas 

sapatadas. 

Tal como nos anos anteriores a “Nossa Casa” 

recebeu e acolheu uma multidão de 

familiares que não quiseram deixar passar em 

claro esta data. 

Basta frisar que as atividades que reúnam 

familiares são sempre as mais bem-vindas 
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para os nossos utentes. 

 

 

 

 

Sardinhada de Santo 

António 

13/06/2019 

Local: 

Parque de Lazer da Mata 

de Vila Real de Santo 

António 

 

 

 

 

 

 

- Nº de utentes 

(várias respostas 

sociais) 

 

 

 

 

 

 

- 40 utentes 

 

 

 

 

 

 

130 % utentes 

 

 

 

 

 

 

+ 17 utentes 

Participaram 57 

utentes 

Uma vez mais cumpriu-se a tradição de Santo 

António na nossa Instituição. Dezenas de 

utentes das respostas sociais de apoio à 

terceira idade, tiveram oportunidade de se 

divertirem e deliciarem na tradicional 

sardinhada de Santo António. 

Sardinha, pão, vinho e muita animação foram 

os ingredientes principais desta festa. 

As sardinhas estavam belíssimas no entender 

destes especialistas na matéria!  

A sardinhada teve lugar na mata de Vila Real 

de Santo António, no espaço da Columbófila, 

a quem, de resto, agradecemos o amável 

acolhimento.  

Esta iniciativa é bastante apreciada pelos 

nossos utentes e é a iniciativa que reúne um 

maior numero de adesão de pessoas.  
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Comemoração dos 

Santos Populares: Baile 

de São João 

25/06/2019 

Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 

Marim 

 

 

- Nº de Utentes 

- Nº de pessoas 

da comunidade 

 

 

- 35 utentes 

- 12 pessoas 

da 

comunidade 

 

 

148.57% utentes 

75% pessoas da 

comunidade 

 

 

 

+ 17 utentes 

-3 pessoas 

 

Depois de algumas semanas a preparar o 

mastro, cujo resultado ficou fantástico, 

decorreu na Santa Casa mais um bailarico de 

São João, tocado pelo artista conterrâneo Zé 

Aníbal! Foi uma tarde muita animada onde 

todos tiveram oportunidade de recordar 

tradições antigas! 

 

Dia Internacional do 

Idoso: 

- Visita ao Zoo de Lagos 

30-09-2019 

 

 

- Nº de Utentes 

 

 

- 25 pessoas 

 

116% 

 

+4 utentes 

(4 Utentes de 

SAD) 

Em comemoração ao Dia do Idoso foi 

realizada uma visita ao Jardim Zoológico de 

Lagos. Foi um dia muito bem passado, onde 

tivemos oportunidade de ver animais 

selvagens e animais de quinta. O zoo é um 

espaço muito agradável e acessível a pessoas 

de cadeira de roda, com um agradável parque 

de merendas para o almoço.  

Deslocámo-nos num autocarro cedido pela 

Camara Municipal de Castro Marim.  

Os utentes gostaram bastante do passeio 

porque para além de ter muitas árvores de 

sombra, tem também muitos bancos onde 

podem repousar sempre que necessário ao 

longo do trajeto.  
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Dia Internacional do 

Idoso 

1-10-2019 

Manhã 

- Exposição de Telas e 

Fotografias “Não há 

planeta B” 

- Caminhada até à Praça 

1º de Maio 

Tarde 

- Baile e lanche com 

familiares 

 

 

 

 

- Nº de Utentes 

- Nº de famílias 

 

 

 

 

-40 utentes 

-10 

familiares 

 

 

 

 

 

 

-45 utentes 

na caminhada 

-13 familiares 

na caminhada 

 

- 73 utentes no 

baile e lanche 

-37 familiares 

no lanche 

O Dia do Idoso é sem dúvida uma atividade 

em que a nossa Instituição dedica um grande 

empenho. Este ano com a temática “Não há 

planeta B” foi realizada uma exposição no 

edifício do Lar com telas feitas com materiais 

recicláveis e fotografias dos nossos utentes.  

Durante a manhã foi organizada uma 

caminhada com o apoio de familiares até à 

Praça 1º de Maio que culminou com um 

lanche super saudável, com direito a sumos 

naturais, fruta e bolos de espinafres, cenoura 

e aveia/banana.  

Já no período da tarde o baile tocado ao som 

do Zé Aníbal animou todos os presentes e fez 

exercitar muitos dos que já se achavam 

impotentes.  

Para finalizar o dia em grande, foi servido o 

lanche um pouco mais requintado que fez 

deliciar todos os que se quiseram juntar a 

nós.  

Partilhas de São 

Martinho 

11/11/2019 

- Nº de Utentes 

-Nº de 

Instituições 

-50 Utentes 

- 2 

Instituições 

convidadas 

-144% 

-100% 

+22 utentes 

- Instituições 

Em substituição aos habituais jogos da 

amizade realizados anualmente, a Santa Casa 

organizou este ano um convívio de São 

Martinho reunindo utentes da Misericórdia 

da Manta Rota e Alcoutim.  

Foi em contexto de partilha, de dança e de 

animação que o São Martinho chegou à Santa 

Casa da melhor forma. A tarde foi bastante 

animada ao som das músicas do conterrâneo 
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Zé Aníbal e como manda a tradição não 

puderam faltar as típicas castanhas assadas e 

cozidas, bem como a Jeropiga.  

Momentos de partilha entre Instituições são 

sempre muito bem recebidos porque existem 

sempre grandes reencontros que aquecem os 

corações dos nossos Utentes.  

 

Festa de Natal 

19-12-2019 

 

 

- Nº de Utentes 

- Nº de 

Familiares 

- 50 Utentes 

- 25 

Familiares 

104% 

72% 

+2 utentes 

-7 familiares 

Este ano a Festa de Natal reuniu jovens 

talentosos da nossa região.  

O Hugo Madeira abriu a festa com músicas 

populares ao som do acordeão e fez as 

delicias para os nossos utentes que tanto 

apreciam este instrumento musical. 

Após esta belíssima atuação prosseguiu-se 

um grupo de crianças e jovens pertencentes à 

Escola de Violas e Tuna Juvenil de Vila Real de 

Santo António. Com músicas populares 

portuguesas a voz dos mais novos espalhou 

sorrisos e proporcionou um grande clima de 

nostalgia.    

Como é habitual, finalizámos a festa com um 

pequeno lanche.  
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Ceia de Natal com 

Familiares 

20-12-2019 

 

- Nº de Utentes 

- Nº de 

Familiares 

 

- 35 utentes 

- 40 

familiares 

 

94.3% 

147.5% 

 

-2 utentes 

+19 familiares 

Tal como em anos anteriores a Ceia de Natal 

reuniu familiares e utentes num clima 

acolhedor e familiar. Os utentes que não 

tiveram oportunidade de ter os seus 

familiares nesta data e por opção decidiram 

jantar mais cedo, não permanecerem no 

refeitório.  

Como sempre proporcionou-se um bom 

momento para conversa e registos 

fotográficos em família. 

Como é sabido, infelizmente, é o último Natal 

para alguns utentes e é bom criar bons 

momentos que fiquem na memória.  

 

Atividades pontuais desenvolvidas não planificadas no Plano Anual 2019 

Atividades desenvolvidas Avaliação Qualitativa 

Missão País 2019 

Semana de 11 a 15 de 

Fevereiro 

Local: Edifício do Lar 

Chega ao final mais um ano de confraternização e partilha com os Jovens 

universitários da Missão País. Foi uma semana extraordinária, em que estes 

jovens, pelo exemplo, nos permitem ter fé e esperança na bondade e 

generosidade das gerações do futuro. “Educação é formar honestos cidadãos e 

bons cristãos.” São João Bosco. Obrigada por tudo! Esperamos que guardem 

Castro Marim no coração! 
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Passeio a Alte  

24-4-2019 

Mais um ano a nossa Instituição marcou presença em mais um Encontro entre 

Instituições em Alte. No autocarro cedido pela Camara Municipal de Castro-Marim 

18 utentes acompanhados por funcionários desfrutaram do lindo jardim da Fonte 

Grande, um lugar lindíssimo para apreciar a Natureza.  

Para além da caminhada, proporcionou-se o almoço e um pequeno convívio e 

entre Instituições.   

Bazar da Instituição 

Nos dias 14 e 15 de Agosto na 

Festa em honra da Nossa 

Senhora dos Mártires 

Todos os anos a Santa Casa marca a sua presença em mais uma festa da Terra e 

com o contributo por todos os que compraram rifas conseguimos reunir dinheiro 

para as atividades de animação, nomeadamente para a visita ao ZOO de Lagos 

realizada no dia 30 de Setembro de 2019.  

Visita ao Presépio do Sal  

12-12-2019 

Este ano com as condições meteorológicas a nosso favor conseguimos organizar-

nos e deslocando-nos a pé fomos visitar o famoso Presépio produzido com o sal de 

Castro Marim.  

Alguns Utentes surpreenderam-se pois não é comum Presépios com esta matéria-

prima. 

 

Atividades Semanais de caráter continuo planificadas / executadas 

Janeiro a Dezembro de 2019 
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Objetivo orientador 
- Promover a autonomia e o aumento da qualidade de vida dos utentes, através de atividades de desenvolvimento pessoal e de vida 

quotidiana inerentes a vários âmbitos, nomeadamente lúdico-recreativo, desportivo, intelectual-cognitivo e sociocultural. 

Área de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas 
Atividades Desenvolvidas Metas  

atingidas 

Atividades lúdico-

recreativas 

- Desenvolver a criatividade e a 

imaginação através de várias 

formas de expressão artística; 

- Favorecer a motricidade fina e 

coordenação mente-mãos; 

- Aumentar a autoestima e a 

autoconfiança; 

- Incentivar ao trabalho em 

equipa, coesão e 

enriquecimento de qualidades 

grupais. 

 

-Nº de 

participantes 

- Nº de atividades 

semanais 

 

 

 

- 15 utentes por 

atividade 

- 3 atividades 

semanais = 156  

atividades anuais 

 

(O ano de 2019 teve 

52 semanas 

52x3=156) 

 

- Dominó; pintura de desenhos; 

manicura; bingo; tratamento e 

hidratação de pele; jogos com 

arcos, bolas e garrafas; confeção 

de biscoitos; porta ganchos; 

atividades do quotidiano 

(dobragem de guardanapos, 

descasque de cenouras, batatas, 

corte de morangos; dobragem 

de roupa); pintura de desenhos 

com lápis, guache e massa; 

aventais em costura; sessão de 

cabeleireiro; construção de fitas 

decorativas para os Santos 

Populares; costura de letras em 

feltro para pendurar nos quartos 

infantis; pedicura; tratamento 

de amêndoas para bolos; 

confeção de bolinhos de figo e 

amêndoa; costura com feltro; 

limpeza de cápsulas de café; 

corte de castanhas e confeção 

de cartuxos; porta guardanapos 

em feltro.  

 

 

 

 

- média de 13.9 

utentes por 

atividade 

 

-292 atividades 

desenvolvidas no 

ano de 2019 

-Jogos tradicionais 

- Jardinagem 

- Trabalhos manuais 

- Atelier de culinária 

- Jogos de mesa 

- Comemoração de datas 

festivas 

- Sessões de estética 

- Sessões fotográficas 

- Atividades quotidianas 

(cortar batatas, dobrar 

guardanapos…) 
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Avaliação qualitativa  

As atividades lúdico-recreativas são do grupo de atividades em que a maioria dos utentes não apresenta tanta resistência em 

participar, pois grande parte das iniciativas desenvolvidas estão inseridas nas suas tarefas diárias, principalmente do sexo feminino. A 

dobragem de guardanapos e o descasque de fruta é um exemplo disso. Este facto também pode ser comprovado através do elevado 

número de utentes que desenvolvem esta atividade, uma vez que é das atividades do quotidiano em que conseguimos reunir ao 

mesmo tempo tantos utentes na mesma tarefa.  

 

Das atividades de grande preferência podemos destacar o jogo do bingo, o descasque de fruta, os ateliers de culinária e a pintura de 

desenhos.   

Em relação à média de utentes por atividade é importante realçar que apesar de não ser atingida ficou muito perto do pretendido. A 

equipa de animação tem desenvolvido um grande número de atividades lúdico-recreativas mas com grupos pequenos de pessoas.  

Devido a problemas de saúde e ao facto dos nossos utentes terem idades bastante avançadas, temos assistido a uma grande perda de 

capacidades visuais e auditivas, o que nos dificulta o trabalho com grupos demasiado grandes. Por este facto, desenvolvemos muitas 

atividades mas com menos pessoas em cada grupo.  

 

Área de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas Atividades Desenvolvidas 
Metas  

atingidas 

Atividades desportivas - Combater o sedentarismo; 

- Minimizar situações de stress 

 

 

 

- 20 utentes por 

 

- Bowling 
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-Caminhadas 

- Ginástica 

- Exercícios de 

manutenção 

 

e sintomas depressivos; 

- Desenvolver as capacidades 

físicas e diminuir as limitações 

psicossomáticas; 

- Favorecer o 

desenvolvimento psicomotor, 

o aumento do autodomínio e 

equilíbrio; 

- Minimizar situações de 

dependência 

física/incapacidades. 

-Nº de 

participantes 

- Nº de atividades 

semanais 

 

atividade 

- 3 atividades 

semanais = 156  

atividades anuais 

 

(O ano de 2019 teve 

52 semanas 

52x3=156) 

 

- Jogos com arcos 

- Jogos de mobilidade com 

bastões, argolas e cordas 

- Marcha dentro da Instituição 

- Caminhadas ao exterior 

(Parque Infantil, Lavadouro, 

Praça 1º de Maio)  

- Aulas em grupo com o 

Fisioterapeuta Astério  

 

 

 

 

- média de 18.4 

utentes por 

atividade (média 

apenas das 30 

atividades 

desenvolvidas pela 

animação)  

 

- 113 atividades 

desenvolvidas no 

ano de 2019 

(30 atividades 

desenvolvidas pela 

animação e 83 

aulas em grupo 

dinamizadas pelo 

fisioterapeuta 

Astério) 

 

 

 

Avaliação Qualitativa 

 

Este é o grupo de iniciativas em que os utentes se apresentam mais resistentes em participar, pois ao longo das suas vidas a grande 

maioria nunca foi incentivada a fazê-lo, não constando nos seus interesses.  

 

No entanto, à medida que os anos vão passando conseguimos perceber que as aulas de ginástica vão sendo mais fáceis de cativar e 
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que grande parte dos utentes ao assistir os colegas a participar integra-se mais facilmente.  

Por termos consciência que o número de atividades ficou um pouco abaixo do esperado, no ano de 2020 vamos integrar nas nossas 

atividades do quotidiano as caminhadas internas. É sabido que as ajudantes de ação direta desenvolvem esta tarefa mas nunca é 

demais um pouco de mobilidade diária.  

Área de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas Atividades Desenvolvidas 
Metas 

atingidas 

Atividades intelectual – 

cognitivas 

- Retardar/estagnar perdas de 

memória, através do aumento 

da atividade cerebral; 

- Prevenir/retardar o 

surgimento de doenças 

degenerativas de origem 

cognitiva e atrasar a perda de 

acuidade e velocidade 

perspetiva; 

-Adquirir e partilhar diferentes 

e novos conhecimentos; 

 - Promover a consciência da 

utilidade e autoestima; 

- Estimular a reflexão e a 

opinião critica; 

- Valorizar o conhecimento 

cultural adquirido pelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nº de 

participantes 

- Nº de atividades 

semanais 

 

 

 

- 10 utentes por 

atividade 

- 3 atividades 

semanais = 156  

atividades anuais 

 

(O ano de 2019 teve 

52 semanas 

52x3=156) 

 

 

- Jogo do stop oral 

- Jogos com letras e números 

- Jogos de memória com objetos 

- Leitura de notícias de Jornal 

- Termine o provérbio 

- Partilha e recolha de quadras 

tradicionais 

- Jogo do Stop com bola 

- Fichas de somar, subtrair e 

multiplicar 

- Construção de cartazes 

alusivos a temas como frutas, 

importância da família, o São 

 

 

 

 

 

- média de 11.9 

utentes por 

atividade 

 

- 103 atividades 

desenvolvidas no 

ano de 2019 

 

 

 

- Expressão oral e escrita 

- Jogos de memória 

- Jogos de perguntas e 

respostas 

- Jogos de provérbios, 

adivinhas, quadras e 

cultura tradicional 

- Realização de fichas de 

contas e problemas do 

quotidiano 
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- Jogos de 

correspondência 

 

utentes ao longo da vida.  

 

 João da Degola, entre outros 

- Jogos cognitivos (identificação 

de frutas) 

- Jogos de correspondência 

- Sopa de letras, palavras 

cruzadas 

- Expressão oral e escrita 

- Descobre o intruso 

 

 

  

 

 

 

Avaliação Qualitativa 

 

 

 

Na análise do ano de 2018, as metas em relação ao número de atividades realizadas foram largamente alcançadas e por esse motivo 

para o ano de 2019 a periodicidade semanal foi aumentada de duas para três vezes por semana.  

Analisando o ano de 2019, ainda não conseguimos alcançar o número de atividades pretendidas, mas vamos manter este objetivo 

com a convicção de gradualmente nos aproximarmos dos valores pretendidos.  

Como sabemos os utentes que se encontram na Instituição apresentam défice cognitivo deficitário e muitos deles já se encontram 

em diagnóstico de demência ou de outras doenças degenerativas. Para fazer face a este quadro torna-se extremamente importante 

desenvolver este leque de atividades que retardam/estagnam estas situações e exercitam as suas mentes para que se mantenham 

por mais tempo ativas e saudáveis.  

As contas e as perguntas de cultura tradicional são as atividades mais apreciadas.  
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Área de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas Atividades Desenvolvidas 
Metas  

Atingidas 

Atividades socioculturais  

 

 

 

 

 

 

- Estimular o convívio social; 

- Promover o contacto com o 

exterior, novas realidades e 

novas experiências; 

- Estreitar laços entre a 

Instituição e a comunidade 

local;  

- Minimizar situações de 

isolamento social e geográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nº de 

participantes 

- Nº de atividades 

mensais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 35 participantes 

- 1 atividade 

mensal = 12 

atividades anuais 

 

(2 atividades x 6 

meses = 12 

atividades 

12x 2= 24 atividades 

anuais) 

 

  

- VII Torneio de Jogos Bingo e 

Dominó – 28/1/2019 

- Missão País de 11/2 a 

15/2/2019 

- Baile de Máscaras – 4/3/2019 

- Dia Internacional da Mulher 

8/3/2019 

- Atividade Intergeracional 

“Workshop de Folar”- 

16/4/2019 

- Visita à Feira Ovibeja- 

26/4/2019 

- Dia da Família- 15/5/2019 

- Passeio a Alte – 24/5/2019 

- Sardinhada de Santo António 

– 13/6/2019 

- Pintura Intergeracional na sala 

3 da Creche de Castro- Marim – 

17/6/2019 

- Baile de São João- 25/6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

- média de 44.6  

utentes por 

atividade 

 -18 atividades 

anuais realizadas 

no ano de 2019 

 

 

 

 

 

 

- Excursões 

- Sessões de cinema 

- Rastreios 

- Bailes 

- Visita a outras 

Instituições/entidades  
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- Visita ao Zoo- 30/9/2019 

- Dia Internacional do Idoso- 

1/10/2019 

- Partilhas de São Martinho – 

11/11/2019 

- Visita ao Presépio de Sal- 

12/12/2019 

-Festa dos Utentes 19/12/2019 

- Ceia dos Utentes e Familiares- 

20/12/2019  

 

 

 

 

 

Avaliação qualitativa 

 

 

 

 

As atividades socioculturais desenvolvidas são sempre bem recebidas por quase todos os utentes presentes na Instituição, pois 

permitem a quebra do isolamento social e o contacto direto com pessoas externas conhecidas ao longo das suas vidas bem como 

familiares.  

É sabido que atividades que tenham como público-alvo os familiares são certamente atividades de êxito, pois suscita motivação e 

entusiamo pela parte dos utentes, que aguardam sempre com carinho a sua chegada. 

Uma das atividades socioculturais mais acarinhadas pelos utentes ao longo do ano de 2019 foi sem dúvida a Sardinhada de Santo 

António. Neste ano conseguimos transportar 57 utentes nesse dia para a Mata de Monte Gordo e as sardinhas estavam uma delícia! 
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Atividades de Animação 2019 

Carnaval  
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Missão País 
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Erasmus 
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Dia da Mulher 
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VII Torneio de Jogos 
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Visita à Feira OVIBEJA 
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Encontro entre Instituições em Alte 
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Workshop Folar Intergeracional 
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Dia da Família 
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Sardinhada de Santo António 
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Feira da Praia 
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Visita ao ZOO de Lagos 
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Dia Internacional do Idoso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

144 
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Atividades Intergeracionais 
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Dia de Todos os Santos 
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Dia de São Martinho 
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Atividades do Quotidiano 
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Festa e Ceia de Natal dos Utentes 
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Anexos Financeiros 


