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Planificação das Actividades 2018 

 
INTRODUÇÃO: 
 O presente plano de atividades, visa promover o convívio e bem-estar dos idosos e utentes da instituição, estimulando-
os a transforma/melhorar o seu dia-a-dia . Tem como objectivo orientar colaboradores para comemorações e festejos 
significativos. Para além deste plano anual, existe um plano semanal onde se encaixam atividades de Estimulação Cognitiva, 
Área das Expressões, Ginástica Geriátrica, Avaliação de Sinais Vitais, Avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal). 
Organização de sessões de esclarecimento com Profissionais das Áreas: Alimentação e Nutrição, Tabagismo, Álcool, 
Vacinação, Diabetes, Tensão Arterial, Desporto e atividades relacionadas. Entre outras atividades que surjam e possam não 
estar calendarizadas no plano anual, passam a ser organizadas semanalmente.  
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Calendarização Atividades Objectivos 
  Todos os dias em que houver aniversários. Ginástica Geriátrica 

  Comemoração dos aniversários dos utentes. Aulas de Ginástica Geriátrica 

 Preservar a identidade dos idosos, Desenvolver as capacidades ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio sociocultural, da saúde e bem-estar físico; Fomentar a interacção familiar. 
 01 de Janeiro  Ano Novo  

 Dinâmica de grupos “Desejos para 2018” Realização de “Painel dos Desejos” 
 Orientar o utente no tempo;  Promover um momento de reflexão e partilha.  

 06 de Janeiro  Dias de Reis  

 Cantar das Janeiras pelas crianças    

 Promover o convívio.   
 14 de Fevereiro Dia dos Namorados  

 Dia dos Namorados Elaboração de coração com tecidos velhos. 
 Relembrar o namoro antigo, hábitos e costumes, vivências e experiências oriundas do meio social; Estimular a destreza manual e a motricidade física. 

 2 de Fevereiro Carnaval 
 Desfile de Carnaval  

 Relembrar hábitos e costumes do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos; Incrementar a participação activa dos idosos; Promover o convívio. 
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08 de Março Dia da Mulher Jantar convívio do Dia da Mulher Distribuição de lembranças Fomentar o convívio.  
 19 de Março Dia do Pai 

 Realização de cartões e lembranças para distribuir a todos os utentes. Celebração de eucaristia – Dia de S. José 

 Promover a aproximação com a família; Valorizar o papel do idoso no seio familiar; Incentivar á prática religiosa. 
 Dia 20/21 de Março Dia da Árvore 

 “Um cantinho no jardim” – plantar flores… Caminhada ao ar livre. 
 Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o ambiente; Promover a participação activa dos idosos. Fomentar a prática de actividades ao ar livre. 

 Dia 23 de Março Dia da Água  

 Acção de Sensibilização – “Benefícios da água no organismo” 
 Incutir nos idosos hábitos saudáveis. Sensibilizar os utentes para a importância da água no organismo. 

  de Abril Páscoa  

 Confecção de folares da Páscoa. Visita Pascal 
 Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos. Atelier de culinária. Promover o convívio e o bem-estar. 

  de Abril Rota das Adegas 
 XI Rota das Adegas – Provas de Vinhos /Almoço Convívio / Entrega de Prémios 

 Divulgar dos vinhos caseiros da região. Promover o convívio e o bem-estar.  
 03 de Maio Dia da Mãe 

 Realização de cartão e lembrança para distribuir a todas as utentes.  

 Promover a aproximação com a família; Valorizar o papel do utente na família.   
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15 de Maio Dia da Família   

Piquenique em família (Cada familiar contribui com o que quiser para o lanche) Jogos tradicionais 
Promover a aproximação entre o utente, a família e a instituição. Proporcionar um momento de descontracção e convívio. 

 16 de Maio  Convívio das Marias  

 “ 3º Convívio das Marias”   Promover o convívio e o bem-estar.  
 01 de Junho Dia internacional da criança 

 Festa de Final de Ano Lectivo das crianças – almoço /convívio, insufláveis, karaoke, jogos… 
 Promover o convívio intergeracional; Incrementar a participação activa dos idosos. 

 10 de Junho Dia de Portugal 
 Visionamento das cerimónias nacionais.  Orientar os utentes no tempo; Fomentar o espírito crítico.   

 Junho S. João – Festa da Sardinha Dia do Sócio 

 V Festa da Sardinha - convívio de S. João Decoração de arcos e balões para a marcha. Decoração da instituição. Preparação de fatos para a marcha. 

 Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos; Contrariar o desenraizamento social dos idosos; Realizar actividades criativas e recreativas; Incrementar a participação activa dos idosos. 
  Junho  Passeio dos Nespereirenses  

 IV Passeio dos Nespereirenses –  Promover o convívio entre a comunidade local e a instituição; Incrementar a participação activa dos idosos.  
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26 de Julho Dia Mundial dos Avós Participação no “Dia dos Avós” Missa Campal, Ginástica Sénior, Almoço /convívio, tarde cultural  
Promover a aproximação familiar; Valorizar o papel dos avós nas famílias. 

 19 de Agosto Dia da Fotografia 
 Sessão fotográfica individual.  Permitir novas descobertas; Desenvolver as competências: auto-estima, auto conceito, autoconfiança e autonomia. 

 21 de Setembro Dia da Paz 
 Lançamento de balões com mensagens sobre a Paz… 

 Desenvolver as capacidades ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio sociocultural. 
 26 de Setembro Dia Mundial do Coração 

 Sessão de sensibilização sobre hábitos saudáveis. Visita ao Museu do Pão. 

 Desenvolver o gosto por hábitos saudáveis; Estimular a participação dos utentes. 
 01 de Outubro Dia Mundial do Idoso 

 Participação no “Dia do Idoso” promovido pela Município de Gouveia Lanche - convívio/ Tarde cultural 

 Estimular a participação activa dos utentes. 

 05 de Outubro Implantação da República 
 Visionamento das cerimónias nacionais.  Orientar o idoso no tempo.  

 16 de Outubro Dia Mundial da Alimentação 
 Realização de uma roda dos alimentos, seguido de uma acção de sensibilização para hábitos saudáveis. Confecção de Sopa  

 Promover a saúde e prevenir a doença nos idosos; Fomentar e discutir ideias e opiniões; Implementar hábitos de vida saudável. Os idosos ensinam às crianças do A.t.l. a fazer sopa. 
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11 de Novembro Dia de S. Martinho Magusto de S. Martinho Criar um momento de descontracção e diversão entre todos. Orientar o utente no tempo. Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundos do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos. 
 22 de Dezembro Natal 

 Ceia de Natal   Promover a aproximação familiar; Promover o convívio entre utentes, familiares, funcionárias e colaboradores. 
 
 
Nespereira, em, 26 de Novembro de 2017, 
 
A Direção 
 

 
 


