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0.Introdução 
 

O Centro Social e Cultura da Paróquia de São Mamede, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), com sede em São Mamede, tendo como atividade principal no 

apoio à terceira idade e a Infância, através do funcionamento das respostas sociais de 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD) e de creche. 

O Serviço Apoio Domiciliário (SAD), possui uma capacidade de 49 clientes. 

Presentemente, apoia em média 43 clientes, tendo acordo de cooperação com Centro 

Distrital de Segurança Social de Leiria 42. 

Centro de Dia (CD), possui uma capacidade de 40 clientes. Apoia em média 15 clientes, 

tendo acordo de cooperação com Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, para esses 

mesmos 15. 

A Instituição passou a funcionar, desde de 2012, aos Sábados das 9:00 às 13:30 para dar 

apoio aos clientes das respostas sociais da terceira idade que contratualizassem o serviço 

com fornecimento de alimentação e higiene pessoal dos acamados. 

A Creche, possui uma capacidade de 39 clientes. No final do ano letivo prevê apoiar em 

média 32 clientes, tendo acordo de cooperação com Centro Distrital de Segurança Social 

de Leiria 35. 

Cantinas Sociais, em protocolo com a Santa Casa da Misericórdia da Batalha, apoio neste 

momento 3 agregados. 

Serviço de refeições ao Ensino Básico, servimos em média refeições diárias a 78 alunos 

do frequentam o Centro Escolar de São Mamede. 

 

I. Condicionantes internos e externos e fatores de mudança 

 

Não podemos equacionar cenários de mudança sem termos em conta as condições com 

que efetivamente podemos contar para conseguir os resultados que nos propomos. Há 

sobretudo que contar com as fragilidades, já que elas podem ser determinantes para o 

sucesso das opções tomadas, e para o quadro de oportunidades que, em caso algum, 

devem ser desperdiçadas. Acreditamos que este seja o ano de crescimento do Centro Social 

e Cultural da Paroquia de São Mamede, com aumento de valências, com a construção do 

Lar residencial para pessoas idosas e pessoa com deficiência. 

Para tal, entendemos 2018, como um ano de renovação e solidificação da equipa de 

trabalho, pois só, com o envolvimento e empenho de todos os colaboradores, beneficiários, 

famílias e comunidade é possível implementar este projeto! 
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Como fatores externos, contamos com a conjuntura económica, mais favorável, e que se 

tornará sustentável com a colaboração das entidades parceiras, em particular com as 

autarquias locais. 

O “vestir a camisola”, alargar a família do Centro Social Cultural Paroquia de São Mamede 

(CSCPCM) … será a nossa Meta para 2018!  

 

II. A Estratégia do Centro Social Cultural Paroquia de S. Mamede 

 

Missão 

O Centro Social e Cultural da Paróquia de S. Mamede assume-se como uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de 

vida e bem-estar da comunidade de S. Mamede e zonas limítrofes, privilegiando o apoio aos 

mais carenciados e contribuindo para o desenvolvimento dos clientes na sua dimensão 

humana, social, cultural e aperfeiçoamento espiritual, à luz da doutrina social da Igreja 

 

Objetivos Estratégicos 

Tendo em conta a Missão do CSCPSM e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, 

constituem-se como objetivos estratégicos a priorizar em 2018: 

1. Melhorar a Capacidade de Intervenção Organizacional  

2. Consolidar a imagem da Organização  

3. Promover Condições de Sustentabilidade da Estrutura 

4. Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida  

 

Objetivo 1: Melhorar a Capacidade de Intervenção Organizacional e Cooperação 

Interinstitucional 

- Promover o desenvolvimento de atividades de formação interna; 

- Aprofundar parcerias de desenvolvimento, com parceiros estratégicos locais; 

- Reestruturar a dimensão do Centro Social Cultural Paroquia de S. Mamede 

 

Objetivo 2: consolidar a imagem da Organização como parceiro para o 

Desenvolvimento 

- Promover imagem de identidade ao nível dos recursos humanos e dos 

equipamentos 

- Promover a participação nos meios de comunicação (jornais, folhas informativas) 

- Dinamizar o sitio na Internet  

- Criar folheto de oferta de serviços 

- Desenvolver iniciativas de visibilidade local 
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Objetivo 3:. Criar novas respostas sociais e condições de sustentabilidade da 

Estrutura 

- Construção do lar Residencial 

- Proceder ao levantamento e análise das condições de funcionamento e dos 

custos delas decorrentes 

- Estudo de novas áreas de intervenção, designadamente ao nível do apoio 

psicossocial. 

 

 

Objetivo 4: Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida  

- Promover avaliação de desempenho junto de todos os trabalhadores. 

- Realizar um diagnostico de necessidades 

 

 

Objetivo 5: Implementar o Projeto Educativo e integrativo “Pelos Caminhos de 

Portugal” 

- Promover a cooperação entre as crianças, idosos, familiares e profissionais do Centro 

SCPSM; 

- Potenciar os aspetos culturais e regionais, através da partilha de valores; 

- Avaliar a evolução do projeto 
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Ações previstas para 2018 

Objetivo 1: Melhorar a Capacidade de Intervenção Organizacional e Cooperação Interinstitucional 

OBJETIVO DESCRIÇÃO PRODUTOS RESPONSÁVEIS* INÍCIO FIM 

 

Promover o desenvolvimento de 

atividades de formação interna; 

 

Realizar com a empresa de formação Know How, o plano 

de formação dentro das temáticas de interesse para a 

instituição; 

Também, no sentido de abrir o centro aos familiares da 

pessoa idosa e dependente, poderia ser promovida uma 

ação de formação ao cuidador informal / famílias. 

Plano de formação 

Anexo 1 

Recursos 

Humanos 
Janeiro Novembro 

Aprofundar parcerias de 

desenvolvimento, com parceiros 

estratégicos locais; 

 

Reestruturar a dimensão do Centro 

Social Cultural Paroquia de S. Mamede 

Realizar 2 encontros no Centro social de S. Mamede às 

entidades locais, de comércio e sociais, com vista ao 

estabelecimento de relações mais próximas e abertura do 

centro a eventuais parceiros sociais. 

Elaborar a estratégia de divulgação e abertura do Centro 

à comunidade local; 

Promover e divulgar os serviços realizados no Centro 

Social junto da Comunidade local;  

 

Elaborar os planos individuais dos utilizadores do SAD e 

CD; 

Criar uma Liga de amigos do centro Social, de forma a 

integrar novas dinâmicas do centro na Comunidade 

Local; 

Integrar estágios no centro – estágios no âmbito das 

Ciências sociais;  

Reuniões: Convites 

formais; relatórios de 

reunião; protocolos de 

cooperação com as 

fabricas da freguesia 

Realizar o Dia Aberto 

Preencher o numero de 

vagas do CD, SAD e 

Creche 

Planos Individuais; 

Liga de Amigos - 

Voluntariado 

Protocolo com a ESECS; 

Direção  

Direção técnica 

Recursos 

Humanos 

 

 

Diretora Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

Fevereiro 

 

 

 

Janeiro 

Maio 

 

 

 

Dezembro 
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Objetivo 2: consolidar a imagem da Organização como parceiro para o Desenvolvimento 

 

OBJECTIVO DESCRIÇÃO PRODUTOS RESPONSÁVEIS† INÍCIO FIM 

Promover imagem de identidade 

ao nível dos recursos humanos 

e dos equipamentos 

 

Participação nos meios de comunicação (jornais, folhas 

informativas) 

Dinamizar o sitio na Internet  

Criar folheto de oferta de serviços 

Desenvolver iniciativas de visibilidade local: dia aberto; 

participar nas atividades organizadas pela junta de 

Freguesia, Câmara Municipal, SAMP, etc; 

Estudar a viabilidade da criação de uma nova imagem, 

com a implementação de novas túnicas/fardas das 

funcionárias… 

 

Caminheiro; 

Jornal de 

Fátima; Folheto  

Relatórios de 

atividades 

Pesquisa 

Equipa técnica 

 

 

 

Responsável pelo 

economato 

Janeiro Dezembro 
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Objetivo 3: Criar novas respostas Sociais e condições de Sustentabilidade da Estrutura 

 

OBJECTIVO DESCRIÇÃO PRODUTOS RESPONSÁVEIS INÍCIO FIM 

 

 

 

 

 

Construção do lar Residencial 

Dar inicio às obras de requalificação do edifício e 
espaço envolvente, conforme o projeto aprovado em 
04/03/2015;  

Candidatar-se novo quadro comunitário - Portugal 
2020 ou algum programa de apoio equivalente 
disponível de forma a financiar parte do projeto para 
a Estrutura Residencial para Pessoas com 
Deficiência e Lar de Idoso e restantes obras de 
requalificação do edifício e espaço envolvente;  

Avaliar as várias candidaturas, atendendo à abertura 
do Concurso limitado por prévia Qualificação nos 
Termos do Código da Contratação Pública no último 
trimestre de 2016; selecionar a proposta e iniciar as 
obras de ampliação da Instituição para o 
desenvolvimento da Estrutura Residência para 
Pessoas Idosas e Lar Residencial; 

Lar residencial; 

Reformulação das 
instalações do centro 
social de São Mamede 

Direção Janeiro Abril 

Proceder ao levantamento e análise 

das condições de funcionamento e dos 

custos delas decorrentes 

A iniciar em 2018, a operacionalização do programa 
F3M, iremos contabilizar todos os custos relativos ao 
quotidiano do CENTRO SCSM.  

Podendo o produto ajudar na gestão financeira e 
material do centro. 

Relatório de custos 

Responsável 
economato 

S. 
Administrativos 

Janeiro Janeiro 

Estudo de novas áreas de intervenção, 

designadamente ao nível do apoio 

psicossocial. 

Promover e levar o centro a toda a freguesia, com a 
promoção dos serviços, e potenciar os recursos 
humanos para alargar a intervenção, junto da 
população de S. Mamede. Animação, apoio 
psicossocial poderão ser atividades para promover o 
centro. 

Serviços 
Diretora técnica 

Recursos 
Humanos 

Fevereiro Maio 
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Objetivo 4: Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida  

 

OBJECTIVO DESCRIÇÃO PRODUTOS RESPONSÁVEIS INÍCIO FIM 

Promover avaliação de desempenho 
junto de todos os trabalhadores 

Avaliação Desempenho - Profissionais Proceder à 
aplicação de metodologias de auto e 
heteroavaliação envolvendo todos os profissionais 
que prestam serviço. 

Implementação do sistema de Qualidade, iniciado 
nos anos transatos; 

Processo de 
avaliação; 

 

Recursos Humanos Março Abril 

Realizar um diagnostico de 

necessidades 

 

Ao implementar as atividades junto da comunidade 
local, poderemos apostar com entidades locais, um 
reconhecimento das necessidades da população…  

Diagnostico 
local 

/personalizado 

Recursos Humanos 
Diretora técnica 

Maio Outubro 
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Objetivo 5: Implementar o Projeto Educativo e integrativo “Pelos Caminhos de Portugal” 

 

OBJECTIVO DESCRIÇÃO PRODUTOS RESPONSÁVEIS INÍCIO 
/Fim 

Realizar um projeto alargado 

e abrangente a toda a 

instituição; 

Trabalhar o tema previamente escolhido, pelas valências do Centro Social, 

os "Pelos Caminhos de Portugal", Este tema será concretizado através de 

diferentes atividades, a realizarem-se durante o ano. Estas irão permitir o 

contato, conhecer e recordar locais do nosso País, as suas diferentes 

culturas, tradições e hábitos.  

O trabalho do tema será através da cooperação entre as crianças, idosos, 

familiares e profissionais do Centro SCPSM,  

Dias 
comemorativos; 

Relatório de 
avaliação de 
atividades 

Equipa técnica 
Colaboradores 

clientes/utentes e 
familiares 

Janeiro - 
Dezembro 

Promover a troca de saberes 

e alargar o conhecimento 

sobre Portugal: pesquisar 

sobre culturas, tradições e 

hábitos; 

O desenvolvimento do projeto “pelos caminhos de Portugal”, assenta na 
cooperação entre os profissionais que desempenham funções na Instituição 
e a comunidade envolvente, sendo que é neste espírito de troca de saberes 
que pretendemos dar evolução a este projeto, não esquecendo as 
necessidades individuais de cada um, e consequentemente responder de 
forma adequada às necessidades, interesses e motivações de cada um. 

Para realizar o projeto, pretendemos que os clientes sejam participantes 
ativos, que de forma articulada se realizem atividades, numa lógica de 
intervenção social e educativa, com atividades do nosso quotidiano, 
complementada pelo desporto e pela cultura. 

Iremos facultar a todas as crianças e idosos conhecimento e experiências 
baseadas nas tradições/hábitos/símbolos de Portugal, o tema “Pelos 
caminhos de Portugal” vem ao encontro dessa descoberta, pois 
consideramos importante despertar nos nossos clientes (crianças e idosos) a 
curiosidade e conhecimento da diversidade cultural e social, de forma a 
facilitar a igualdade de oportunidades num processo educativo que respeita 
as diferentes maneiras de ser e de saber, para dar sentido à aquisição de 
novos saberes e culturas. Recorrendo a capacidades, valores e 
conhecimentos adquiridos, pretendemos com este projeto proporcionar aos 
nossos clientes – crianças e idosos - experiências diversificadas e 
enriquecedoras do conhecimento cultural do nosso país. 

Equipa Técnica e 
colaboradoras 

Clientes /Utentes 



Página 11 de 22 

 

Avaliar a evolução do Projeto 

“Pelos caminhos de Portugal” 

A avaliação projeto, consiste em recolher, ao longo do processo de 
aprendizagem/aquisição de novas experiências e saberes, informação acerca 
da forma como cada indivíduo participou e revelou interesse através de 
registos de atividades, registos fotográficos e inquéritos.  

Sendo assim, a avaliação será realizada segundo os seguintes itens: 

Na criança: 

Relação criança/educadora/adulto; Relação criança/criança; Autonomia; 
Habilidades motoras básicas; Interesse pelas aprendizagens; Concentração 
e participação nas atividades. 

Nos Idosos: 

Participação e colaboração na realização do projeto e das várias atividades; 
Relação individual e em grupo; Autonomia; Criatividade; 

Nas Colaboradoras: 

Participação e colaboração na realização do projeto; Interesse demonstrado; 
Mudança de atitude. 

Nas Famílias: 

Participação e colaboração na realização do projeto; Interesse demonstrado, 
tanto no projeto como na evolução do educando; Mudança de atitude. 

 

Processo de 
avaliação: 

relatórios de 
atividade e 

questionários 
de satisfação 

Equipa Técnica 
Junho/ 

Dezembro 

 

 

 

 

Anexo II  - Cronograma do Projeto “Pelos Caminhos de Portugal”



C
en

tro
 S

oc
ial 

e Cultural
Paróquia de S. MamedeI .

P.S.S.

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

G011/1 
Página 12 de 22 

 
 

 

III. Plano de Meios  

a) Plano de Pessoal 

 
Durante o período de execução do presente Plano de Atividades, pretende-se atingir os seguintes 

objetivos: 

- Promover a estabilização de um quadro de pessoal técnico com critérios de sustentabilidade; 

- Disponibilizar bons meios de trabalho;  

- Assegurar a formação contínua em áreas relevantes para as práticas profissionais;  

- Aumentar as capacidades para lidar com problemas emergentes e contribuir para o 

desenvolvimento de competências, de forma a contribuir também para a melhoria da qualidade 

das intervenções dos profissionais; 

- Aferir, com a equipa, o modelo de funcionamento no sentido de melhorar o desempenho 

organizacional.  

 

Apresentamos abaixo os dados recolhidos relativamente à estrutura de Recursos Humanos do 

Centro Social Cultural da Paroquia de S. Mamede, com o objetivo de fornecer um conjunto de 

indicadores e informações sobre a situação da Associação nesta área.  

 
 
Recursos Humanos 

• 1 Diretora Técnica - Comum a todas as respostas sociais; 

• 1 Chefe de Serviços Gerais – Comum a todas as respostas Sociais 

• 2 Cozinheira - Comum a todas as respostas sociais; 

• 2 Ajudante cozinha - Comum a todas as respostas sociais; 

• 2 Educadoras de Infância - Sendo que uma delas com a responsabilidade de coordenação 

da valência.  

• 5 Auxiliares de Ação Educativa - Afeta a creche; 

• 1 Auxiliares de Serviços Gerais - Afeta a creche; 

• 1 Animadora Sociocultural - Afeta ao Centro de Dia e SAD; 

•  1 Auxiliares de Ação Direta - Afeta Centro de Dia; 

• 6 Auxiliares de Ação Direta - Afetas ao SAD; 

• 3 Auxiliares de Serviços Gerais - Afeta ao SAD e Centro de Dia; 

• 1 Administrativa, afeta a todas às respostas sociais; 
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Quadro de Pessoal: Estrutura 

 
 

Total Colaboradores: 
efetivos/contrato a termo/ 
Prestação de serviços / 

estágio /Dirigentes 

 
M- Masculino 
F- Feminino 
T - Total  

 
Administrativo e Técnico não 

Superior 

 
Técnico Superior 

 
Total 

   

M 0 3 3 

 
Total de Colaboradores 

F 24 15 39 

T 24 18 42 

Efetivos F/T 16 2 18 

Contrato a Termo Certo F/T 7 2 9 

 
Prestação Serviços  

F  1 1 

M  1 1 

T 0 2 2 

Estágio F 1 0 1 

 
Dirigentes 

F 0 4 4 

M 0 2 2 

T 0 6 6 

 

 

 

b) Recursos Físicos e Logísticos 

 

• Edifício próprio da Instituição de dois pisos, onde funcionam os serviços administrativos 

e sociais, devidamente, autorizado pelas entidades que tutelam as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

• 3 Carrinhas - Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

• 2 Carrinhas de 9 lugares, sendo uma delas adaptada para 2 cadeiras de rodas com 

plataforma elétrica - Centro de Dia (CD). 

 

C) Acordos e Parcerias 
 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria - Com participação financeira aos 

clientes do Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e creche, assim como, apoio 

em diversos assuntos de importância para a Instituição, nomeadamente, apoio técnico. 

A Diretora Técnica/ Coordenadora Pedagógica da Instituição estabelece contatos com 

os técnicos do Centro Distrital sempre que necessário.  

• Instituto do Emprego e Formação Profissional - Comparticipação financeira a nível de 

Contratos Apoio Inserção, Estágios Profissionais e Apoio à Contratação. 
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• Município de Batalha: 

a) Comparticipação financeira nas refeições dos alunos do Jardim-de-infância e 1° 

Ciclo da freguesia do São Mamede; 

b) Protocolo de apoio para construção da ERPI e Lar Residência e financeiro à medida 

dos recursos disponíveis na autarquia. 

• Junta de Freguesia do São Mamede: 

a) Apoio logístico através da cedência espaço e/ou de carrinha com 9 lugares 

pontualmente. 

b) Prestam ainda algum apoio logístico e financeiro consoante recursos disponíveis 

pela freguesia. 

• Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha – Fornecimento dos alimentos, 

no âmbito do Programa de Emergência Social de Segunda a Sábado dos utentes 

Cantinas Sociais residentes na freguesia de São Mamede. 

• Associação de Serviço e Socorro Voluntário de São Jorge – Sessões / Consulta na 

área de psicologia a utentes e população de toda a freguesia, uma vez por semana.  

• Farmácia do Moreira Padrão - Fornecimento de medicação e produtos farmacêutico 

com desconto a clientes e colaboradores. Elaboração de dispensa semanal de 

medicação a utentes através de blisters.  

• Knowhow, Consultores – Elaboração de candidatura ao Cheque formação, organizar 

formações modulares para os recursos humanos da Instituição;  

• EAPN - Estabelecer / dinamizar uma interação (rede) entre as Instituições, promover 

ações que aumentem a eficácia dos programas de luta contra a pobreza e a exclusão 

social.  
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Aprovado por unanimidade na reunião de Direção de 28 de novembro na ata n.º 166 (cento e sessenta e seis), realizada 

na sede do Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede, sito na travessa da Areeira, n,º 150, São Mamede. 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: Equipa Técnica Aprovado 

por: 
Direção Data de Aprovação: 28/11/2017  

 
 

 

 

 

 

A Direção 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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ANEXO I - Plano de Formação 

Realizar com a empresa Knowhow, Consultores, o plano de formação dentro das temáticas de 

interesse para a instituição: 

• Demência; 

• Envelhecimento; 

• Cuidados diários ao idoso; 

• Cuidados de saúde; 

• Comunicação interna; 

• Ética e deontologia; 

• Criança e desenvolvimento; 

• Ciclo Vital da Família; 

• Cuidados aos bebes /Crianças; 

• Apoio Psicossocial; 

Dessa Forma Entendemos realizar em 2018 as seguintes formações modulares: 

Unidades de formação – 25 horas cada Valência/N.º de formandos Previsão 

Deontologia e ética profissional no apoio à 

comunidade 

Todas as valências - 9+9 Janeiro Outubro 

Saúde Mental 3ª Idade SAD/CD - 9 Março 

Expressão Plástica – técnicas e materiais Creche – 8/9 Março / abril 

Os cuidados de Saúde no Idoso SAD /CD - 9 Abril 

Patologia e efeitos psicossociais decorrentes 

da hospitalização 

SAD/CD - 9 Maio 

Mundo dos Sons Creche Maio 

Alimentação e nutrição no ciclo da vida Todas as valências - 9 Junho 

Gestão do Stresss profissional Todas as valências - 9 Junho 

Nota: Todas as Valências: serviço de Apoio Domiciliário (SAD); Centro de Dia (CD), Creche, Cozinha e Serviços 

Administrativos 
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ANEXO II- Plano Educativo – Atividades 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Tema para 2016/2017 – 2017/2018) 
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Propostas de Atividades para o Projeto:  

“Pelos Caminhos de Portugal”  

para o biénio 2016/2018 

 

MÊS ANO REGIÃO/PROVINCIA/CIDADE 
VALÊNCIAS 

CRECHE CD/SAD 

OUTUBRO 2016 LEIRIA X  

NOVEMBRO 2016 SANTARÉM X  

DEZEMBRO 2016 COIMBRA X  

JANEIRO 2017 GUARDA X X 

FEVEREIRO 2017 MADEIRA X X 

MARÇO 2017 BEJA X X 

ABRIL 2017 SETÚBAL X X 

MAIO 2017 AVEIRO X X 

JUNHO 2017 ALGARVE X X 

JULHO 2017 COIMBRA  X 

AGOSTO 2017 LEIRIA  X 

SETEMBRO 2017 SANTARÉM  X 

OUTUBRO 2017 PORTO X X 

NOVEMBRO 2017 VISEU X X 

DEZEMBRO 2017 PORTALEGRE X X 

JANEIRO 2018 BRAGA X X 

FEVEREIRO 2018 VIANA DO CASTELO X X 

MARÇO 2018 CASTELO BRANCO - MONSANTO X X 

ABRIL 2018 TRÁS-OS-MONTES X X 

MAIO 2018 ÉVORA X X 

JUNHO 2018 LISBOA X X 

JULHO 2018 AÇORES  X 

AGOSTO 2018 CONCELHO DA BATALHA  X 
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Travessa da Areeira, n.º 150 – São Mamede  2495 – 032 São Mamede 
Telefone - 244 704 926    Fax – 244 703 173    E-mail: geral@cscpsm.pt 

 

"Reprodução Proibida sem Autorização do CSCPSM” 

 

Calendarização 
Temas a desenvolver Objetivos 

Respostas Sociais / Participantes Entidade 
externa Mês Dia S.A.D Creche C.D Família 

Janeiro 
 
(Braga) 

 3 
 

Comemoração do dia Mundial da Paz 
Largada de pomba 
Elaboração de placard dos desejos para 
2018  
 

Sensibilizar para a necessidade da paz no mundo e 
promover atos que tenham como resultado o fim dos 
conflitos. 

 X X X  

  5 
Dia de Reis 
Confeção do bolo-Rei por avós das 
crianças  

Preservar a tradição 
Proporcionar momentos de alegria e socialização 
Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio 
sociocultural, promovendo a Intergeracionalidade 

 X X X  

23 Dia da escrita à mão     X   
         

Fevereiro  
 
(Viana do 
Castelo) 

12 Baile de carnaval  

Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio 
sociocultural em que os idosos estão inseridos;  
Incrementar a participação ativa dos clientes;  
Promover o convívio Intergeracional.  

 X X   

14 

Dia do Amor/Amigos 
(Elaboração e artilha de postais com o tema dos 

namorados de Viana de Castelo) 
 

Relembrar hábitos, costumes, vivências e 
experiências oriundos do meio sociocultural em que 
os idosos estão inseridos;  
Estimular as capacidades técnico-manuais dos 
idosos, criatividade e imaginação 

 X X   

         

Março 
 
(Castelo 
Branco- 
Monsanto) 

8 
Dia internacional da Mulher  
 

Promover a autoestima e autoimagem de si mesmo   X   

19 Dia do Pai 
(sessão de musica) 

Proporcionar momentos de convívio entre pais e 
filhos em ambiente escolar.  
Promover a confraternidade.  

 X  X 
X professor de 
música  
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"Reprodução Proibida sem Autorização do CSCPSM” 

21 
Início da Primavera  
(realização de um canteiro com ervas aromáticas 
da região Monsanto) 

Promover a participação dos utentes em atividades 
ao ar livre 
Festeja a chegada da Primavera 
Sensibilizar os utentes para as questões 
relacionadas com o ambiente 

 X X   

28 Caça aos ovos  
(ovos decorados tradição Ucrânia) 

Promover o sentido de descoberta e exploração 
coma ajuda de um idoso.  

 X X   

         

Abril 
 
(Trás-os-
Montes) 

5 
Dia mundial da atividade física 
(sessão de ginástica Intergeracional) 
 

      

Data a 
definir 

Simulacro bombeiros       

23 
Dia Mundial do livro 
(leitura de conto por utente do CD/ oferta do livros pelos 
pais) 

Promover o gosto pela leitura e pela audição de 
histórias. 
Motivar os pais para a importância da leitura. 

 X X   

27 Dia da dança 
 (sessão dança transmontana) 

Preservar a tradição 
Proporcionar momentos de alegria e socialização, 
com movimento e musica  

 X X  X  

         

Maio 
 
(Évora) 

4 Festejos do Dia da Mãe 
(psicomotricidade)  

Proporcionar momentos de convívio entre Mães e 
filhos em ambiente escolar. 
Promover a confraternização entre utentes. 

 X  X 
X professora de 
psicomotricida
de 

10 
Dia Nacional da Espiga  
 

Comemoração Dia da Espiga Fomentar e 
desenvolver os elos de ligação entre os idosos e a 
comunidade 
Relembrar hábitos, costumes, vivências e 
experiências oriundos do meio sociocultural em que 
os clientes estão inseridos 

  X   

15 
Comemoração do dia internacional das 
famílias  

Promover o conhecimento e a sensibilização do 
meio ambiente, promover o convívio. 

 X X X  



Cent
ro S

ocia
l e Cultural

Paróquia de S. MamedeI .P
.S.S.

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

G011/1 
Página 21 de 22 

 
 

 

 
 

Travessa da Areeira, n.º 150 – São Mamede  2495 – 032 São Mamede 
Telefone - 244 704 926    Fax – 244 703 173    E-mail: geral@cscpsm.pt 

 

"Reprodução Proibida sem Autorização do CSCPSM” 

(elaborar casa da família e árvore genológica)  
 

Fomenta o valor da família  

 29 Dia aberto  
Idosos promover transporte com articulação da junta 
de freguesia/ inscrição pessoas interessadas 
Fazer flyer   

X X X X 

Convidar 
professor de 
ginástica, SAMP  
 

         

Junho  
 
(Lisboa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junho  
 
(Lisboa) 

1 Comemoração do dia da Criança. 
(insuflável e largada de balões) 

Promover a auto estima e valorização pessoal 
Proporcionar um dia lúdico de diversão total às 
crianças 

 X   
Animadores 
externos 

12 
Concurso do melhor manjerico  
(Sardinhada convívio)  

 

Promover a ligação e participação das famílias no 
concurso interligando com os santos populares 
Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio 
sociocultural em que os idosos estão inseridos;  
Contrariar o desenraizamento social dos idosos;  
Realizar atividades criativas e recreativas;  
Incrementar a participação ativa dos idosos e das 
famílias; 

 X X X  

18 
Comemoração do dia do piquenique 
(Passeio e almoço nas paredes) 

Promover interação entre o grupo fora do contexto 
institucional. 

 X X   

20 
Dia Mundial do Refugiado  
(convidar a Tahani e a Sawsan a ir falar 
do sua experiência na freguesia) 

   X   

29 
Festa final de ano letivo /entrega de 
pastas e diplomas aos finalistas da creche  

Proporcionar momentos de interação com a família  
Festejar o final do ano letivo 

 X  X  

         

Julho 
 
(Açores) 

3 
Festas da Ortiga   
Missa Campal 12h 
Almoço piquenique   

   X   

4 Passeio da sala amarela à Praia 
Proporcionar um momento diferente de lazer aos 
finalistas da creche  

 X X   
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12 Noite de finalistas       

Data a 
definir 

Festa final de ano da SAMP 
Festejar todo um ano de trabalho entre as várias 
entidades que participam do projeto 

  x   

Data a 
definir 

Festa final de ano da Ginástica geriátrica 
Festejar todo um ano de trabalho entre as várias 
entidades que participam do projeto 

  x   

26 

Comemoração do dia dos Avós  
(convidar os netos dos idosos do Centro 
de Dia) 
(convidar os avós das crianças da creche) 

Reconhecer a importância dos avós na família 
Valorizar o papel dos avós nas famílias  

 X X X  

         

Agosto  
(Concelho 
da Batalha) 

2 Passeio e lanche ao Concelho da Batalha     X   

13 Participação nas Festas de S. Mamede 
 (Assistir à Missa) 

Preservar a tradição E Integração na Vida da 
Paróquia de São Mamede 

  X   

         

Setembro 
a 
dezembro  

 Atividades programadas no Plano Anual de Atividades e no Projeto Educativo a elaborar em maio relativamente ao biénio 2018/2020 

        

 
São Mamede, 09 de Novembro de 2017 

 


