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ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Designação da resposta social: Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)
Área: Idosos
Endereço: Caminho da Grinelândia, Santa Joana
Designação da resposta social: Centro de Dia
Área: Idosos
Endereço: Caminho da Grinelândia, Santa Joana
Designação da resposta social: Serviço Apoio Domiciliário (SAD)
Área: Idosos
Endereço: Caminho da Grinelândia, Santa Joana
Designação da resposta social: Creche
Área: Crianças
Endereço: Caminho da Grinelândia, Santa Joana
Freguesia: Santa Joana
Código Postal: 3810-343 Aveiro
Concelho e Distrito: Aveiro
Telefone: 234 305100/962187890
Fax: 234305109
E-mail: asassantajoana@gmail.com
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Designação da Instituição: Associação de Solidariedade e Acção Social de
Santa Joana
Natureza Jurídica: IPSS
Número de Registo: 18/94
Data: 10/02/1994
Designação da resposta social: Gabinete de Atendimento/Acompanhamento
Social
Área: Família e Comunidade
Endereço: Quinta do Griné, Bloco 4, r/ch D
Designação da resposta social: Centro de Actividades de Tempos Livres
(Bairros Griné e Caião)
Área: Família e Comunidade
Endereço: Quinta do Griné, Bloco 4, R/ch C e Rua Vasco da Gama, Bairro do
Caião
Freguesia: Santa Joana
Código Postal: 3810-038 Aveiro
Concelho e Distrito: Aveiro
Telefone: 234 312158
E-mail: gabineteatendimento.asas@gmail.com
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2. INTRODUÇÃO
O principal objectivo do relatório de actividades de 2015 passa pela
avaliação de todas as actividades realizadas/desenvolvidas ao longo do ano,
bem como todos os projectos nos quais fomos parceiros ou dinamizadores.
Este Relatório é relativo a um ano marcado por notícias nacionais e
internacionais de austeridade e crise, a Direção da ASAS ancorou as suas
decisões na valorização do positivo, no que, ao longo do ano, se constituiu
como ganhos e conquistas dos serviços, continuando o caminho já iniciado
cada vez com maior exigência, assertividade e metodologias de gestão
continuamente melhoradas.
O caminho a ser seguido para alcançarmos a certificação da qualidade e
o sistema de gestão, leva-nos a acreditar que a ASAS está orientada para ser
uma instituição de referência no seu âmbito de atuação.
As equipas de trabalho, que dinamizam todas as atividades e serviços,
diretos e indiretos, englobando todos os processos de suporte existentes no
ambiente institucional, estão cada vez mais conscientes e empenhadas e
acompanham, com uma atitude incondicionalmente ativa, as novas exigências.
Considerando que existem três tipos de organização: as que fazem as
coisas acontecerem, as que assistem às coisas que acontecem e as que se
surpreendem quando vêem o que já aconteceu, está a Direção consciente do
imenso caminho a trilhar durante os próximos dois anos, para que a ASAS se
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reconheça e seja reconhecida na primeira linha das instituições de
solidariedade social. Por isso, a medição dos resultados atingidos e aqui
expressos, transforma o presente documento num instrumento fundamental
para desenhar o futuro
As maiores dificuldades que a Instituição se debate estão relacionadas;
em primeiro lugar com a falta de verbas necessárias para a execução dos
projectos que a ASAS gostaria de concretizar, em segundo lugar, a situação de
novos acordos com o Instituto Gestão Financeira da Segurança Social para
aumentar o número de utentes nas diversas respostas sociais, e por último, o
baixo rendimento dos familiares dos utentes nas respostas sociais de Creche e
Pré- Escolar e dos utentes nas respostas sociais de Estrutura Residencial para
Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Dia.
Consideramos que globalmente foi um ano positivo. Atingimos quase
todos os objectivos que programamos. Realizamos algumas acções que
criaram novas dinâmicas socioculturais.
Já a análise das Contas se faz em duas partes, quer através da
interpretação das Demonstrações Financeiras e Anexos, quer do Relatório de
Gestão, documentos que, como se sabe, referem e analisam a evolução
económica e financeira da instituição.
A dimensão actual da nossa Instituição, conforme se depreende, gera
um enorme fluxo de situações que é necessário dar resposta, e exige que,
cada vez mais, sejam tidos em conta métodos de gestão, capazes de melhorar
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permanentemente e num clima de exigência, os serviços que prestamos aos
Utentes.
Exige também métodos de gestão eficazes em termos qualitativos e
quantitativos; planeamento, controlo e avaliação das acções.

2.1 Política e Pilares da Associação
Esta Associação assenta nos seguintes pontos:

Missão:
É objectivo desta Associação contribuir, junto dos habitantes da freguesia de
Santa Joana numa óptica de solidariedade e ajuda mútua, para a promoção
cultural, social e integral

Valores:
São valores desta Associação a Valorização Integral da comunidade, a
promoção de valores morais e culturais da comunidade, o respeito pela
dignidade humana e pela liberdade de consciência e formação cristã.

Política da Qualidade:
As políticas da qualidade assentam na realização de actividades quer na área
social e nos serviços de apoio às necessidades das famílias e indivíduos tendo
sempre presente os regulamentos internos e as normas legais em vigor. Com
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estas políticas pretende-se a melhoria contínua tendo sempre por base os
Manuais da Qualidade da Segurança Social para todas as Respostas Sociais.

Visão:
Com a prestação dos nossos serviços pretendemos atingir um nível de
excelência bem como a ampliação do campo de intervenção no seio da
comunidade.

2.2 Área de Intervenção Geográfica
A área de Intervenção da ASAS centra-se na Freguesia de Santa Joana
e Freguesias limítrofes.
A nível dos ATl’s e Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social
a área de intervenção centra-se nos Bairros do Caião e do Griné.

Bairro do Griné
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Bairro do Caião

2.3 Actividades Realizadas
A Direcção assegurou os meios necessários para que as diversas
Respostas Sociais pudessem garantir o seu normal funcionamento, mas tendo
sempre em conta a ideia de melhorar e garantir um serviço com cada vez maior
qualidade, mais inovador e adequado às necessidades dos clientes.

Feita uma análise pormenorizada das actividades previstas e realizadas
podemos aferir que o resultado foi bastante positivo, como se pode constatar
através dos resultados abaixo descritos.
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2.3.1 Resposta Social Estrutura Residencial Para Idosos, Centro de Dia,
Serviço de Apoio Domiciliário, Creche e Pré-Escolar, ATL Caião e ATL Griné,
Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social.

Actividades Previstas

Actividades Realizadas

Desenvolver os serviços prestados pelos ATL

Foram assegurados todos os serviços inerentes
aos ATL’s, a 40 crianças
Foram assegurados todos os serviços inerentes à
Acção Social a 177 processos

Desenvolver os Serviços prestados pelo
Gabinete

Foram

assegurados

todos

os

serviços

de

os

serviços

de

Psicologia a 66 processos
Foram

assegurados

todos

Rendimento Social de Inserção a 38 processos
Desenvolver os Serviços prestados pela ERPI

Foram assegurados todos os serviços inerentes à
ERPI, a 32 utentes

Desenvolver os serviços prestados pelo Centro Foram assegurados todos os serviços inerentes ao
de Dia

Centro de Dia a 54 utentes

Desenvolver os serviços prestados pelo Serviço Foram assegurados todos os serviços inerentes ao
Apoio Domiciliário (SAD)

SAD a 36 utentes

Desenvolver os serviços prestados pela Creche

Foram assegurados todos os serviços inerentes à
Creche a 66 utentes

Desenvolver os serviços prestados pelo Pré- Foram assegurados todos os serviços inerentes ao
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Escolar

Pré-Escolar a 12 utentes

Serviço de Refeições
Serviço Apoio Domiciliário

26.784 Refeições/Ano

Centro de Dia

28.512 Refeições/Ano

ERPI

47.616 Refeições/Ano

Creche

34.848 Refeições/Ano

Pré-Escolar

6.336 Refeições/Ano

ATL

10.560 Refeições/Ano (lanche)
Total

154.656 Refeições/Ano

Actividades Centro de Dia, ERPI e SAD
Promoção e organização das actividades de Realizou-se ginástica de manutenção duas vezes
Ginástica de manutenção uma vez por semana

por semana nas nossas instalações.

Promoção de Jogos Tradicionais

Realizou-se jogos tradicionais tais como damas,
dominós, jogos de cartas

Actividades de Expressão Plástica

Os

utentes

participaram

activamente

nas

actividades de expressão plástica, de forma a
enfeitar os espaços de acordo com a época.

Fisioterapia

Os utentes de Lar usufruíram de sessões de
fisioterapia ao longo do ano de acordo com as suas
necessidades e problemáticas

9
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Apoio à Infância
Actividades de Expressão Plástica

Proporcionou-se aos utentes diversas actividades
de expressão plástica nomeadamente, desenho,
pintura em tela, pintura em tecido, realização de
enfeites alusivos às diferentes épocas e dias
festivos

Promoção e organização das actividades de Nas Respostas Sociais de Creche e Pré-escolar foi
Ginástica de manutenção uma vez por semana

realizada uma vez por semana a actividade
extracurricular de ginástica

Promoção e organização das actividades de À semelhança da ginástica a Associação também
Música uma vez por semana

proporcionou às nossas crianças aulas de música a
qual decorreu também uma vez por semana

Todas as Respostas Sociais
Realização de Festa de Natal

Mais uma vez contou-se com a participação de
colaboradores, crianças e pais, bem como com a
participação da Direcção para a realização da festa
de natal.

Comemoração do Dia de Reis

Para comemorar este dia as nossas crianças e
idosos cantaram as janeiras por toda a instituição
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Comemoração dos Dias do Pai e da Mãe

As crianças juntamente com as colaboradoras da
creche realizaram um presente para oferecer ao
Pai e Mãe nos respectivos dias comemorativos,
tendo proporcionado aos mesmos um lanche tendo
os pais contribuído com um doce/salgado.

Comemoração do dia da árvore e da água

Procedeu-se à plantação de duas árvores nos
jardins da Instituição como forma de se comemorar
o dia da árvore e o dia da água explicando a
importância deste elemento.

Comemoração dos Santos Populares

Á semelhança do ano passado participou-se mais
uma vez nas Festas de Verão promovidas pela
Junta de Freguesia de Santa Joana, com a
participação nas Marchas e na venda de comes e
bebes nas Barraquinhas.

Comemoração dos Aniversários

Realização de festas de aniversário, sempre que
um utente faz anos
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3 – GABINETE DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO DE ACÇÃO
SOCIAL

A ASAS, sendo uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tem
como principal objetivo o desenvolvimento de ações de Solidariedade Social,
na lógica da igualdade de oportunidades, da emancipação e integração das
populações desfavorecidas e da justiça social e igualdade. O desenvolvimento
de atividades de proteção à infância e juventude, família, comunidade,
população ativa, idosos, indivíduos portadores de deficiência e populações
desfavorecidas, através da cooperação com entidades oficiais e particulares,
preconizando sempre uma intervenção social integrada.
Nesta perpetiva, o ano a que se reporta o presente documento continuou
marcado pelo desenvolvimento de estratégias e o encontrar de respostas que
fossem ao encontro daquela que é a missão mais específica do Gabinete de
Atendimento e Acompanhamento Social da ASAS, pelo que do relatório
constam as actividades desenvolvidas e que refletem os desafios fundamentais
da Associação de Solidariedade e Acção Social de Santa Joana para conseguir
suportar uma rede de apoio aos seus utentes, face aos flagelos sociais da
atualidade.
A pobreza, motivada por circunstâncias de vária ordem, dentre as quais
o desemprego, constitui uma das principais preocupações, pelo que, no
decorrer do ano em causa, foi preocupação deste gabinete procurar estratégias
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que promovessem, por exemplo, a inserção dos utentes no mundo do trabalho.
A pobreza dos desempregados, a pobreza dos jovens e adultos, a pobreza das
famílias e das crianças são intervenções específicas que abrangem áreas de
intervenção dos projetos e da missão da ASAS também elas específicas.
A este flagelo, soma-se, por sua vez, a perda de alojamento, a
impossibilidade de ter um rendimento ou uma habitação, a falta de alimentação
diária, doenças, ruturas conjugais e familiares. Trata-se de perfis diferenciados
e fragilizados que necessitaram da intervenção por parte da ASAS.
A intervenção da Associação ASAS estende-se, ainda, a uma
comunidade em que se encontram inseridos toxicodependentes, alcoólicos,
ex-reclusos e outras pessoas que, nesta conjuntura, denotam sinais de ruptura
com as normas e as instituições.
Também o insucesso e o abandono escolar têm sido uma vertente ao
abrigo da ação interventiva da formação para a inclusão, através de vários
cursos e ações de sensibilização realizados. As baixas qualificações são outro
problema que tem sido resolvido ao abrigo da formação.
Neste sentido, a ação social surge, dentre outros, com o objetivo de
aplicar novos métodos de trabalho para um combate mais eficaz a este tipo de
situações; de apoiar e promover atividades culturais, recreativas e de
solidariedade social, visando a integração social; e de incentivar o
desenvolvimento das capacidades de cada indivíduo, através parcerias e
projetos vários.
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Esta resposta destina-se às pessoas em situação de desfavorecimento
social que recorrem a este serviço de atendimento, ou ainda, aquelas que
sejam sinalizadas por outrem, residentes nos Urbanização do Griné e da Cova
do Ouro, localizados na Freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.
A intervenção deste gabinete é, pois, centrada na informação,
acompanhamento e encaminhamento numa perspetiva global e multidisciplinar,
através de um conjunto de respostas globais e integradas que vão ao encontro
das necessidades sociais apresentadas pelos nossos utentes, possibilitandolhes a aquisição de competências pessoais, familiares, relacionais e sociais
que promovam a sua integração e participação social.
Assim, nesta perspectiva, o Gabinete de Atendimento/Acompanhamento
Social da ASAS de Santa Joana é um serviço de proximidade que se
caracteriza pelo atendimento/acompanhamento e intervenção. É uma resposta
preparada para desenvolver processos de intervenção social, assentes em
competências como a articulação, a interação institucional permanentes e a
medição entre serviços e utentes, que se impõem pela necessidade de
potenciar capacidades e recursos.
Importa referir que, em virtude de se tratar de um espaço muito
procurado, a Associação ASAS continuou a sentir a necessidade de proceder a
reparações pontuais, procedendo à realização de obras que tornassem esta
resposta social mais acolhedora, nomeadamente ao nível da pintura,
substituição de material obsoleto, aquisição de equipamentos, entre outros.
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Este ano exigiu ainda uma capacidade de adaptação às novas metodologias do
ISS, IP em termos de procedimentos, dos quais fazemos uma avaliação
bastante positiva, dado que se traduziram numa maior rapidez de análise de
dados no final do ano e sempre que são necessários.

3.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:


Gabinete de atendimento/ Ação social

O Gabinete de Atendimento/ Acompanhamento Social (AAS) centraliza o
seu trabalho em dois bairros sociais da freguesia de Santa Joana, Griné e
Cova do Ouro, onde coexistem os mais variados problemas sociais.
Tal como foi referido anteriormente, é uma resposta social na qual se
desenvolveram atividades que, de uma forma articulada, pretenderam
promover o desenvolvimento da comunidade local (freguesia de Santa Joana),
nomeadamente a sua qualidade de vida, contribuindo para a criação de
condições que dotem os indivíduos de uma maior autonomia, apoiar as famílias
no desempenho das suas funções e responsabilidades, reforçando a sua
capacidade de integração e a sua participação social.
Neste

sentido,

a

intervenção

do

Gabinete

de

Atendimento

e

Acompanhamento Social assentou no encaminhamento e informação de
cidadãos e/ou famílias cujos problemas se enquadrassem no âmbito da nossa
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intervenção, estimulando, em simultâneo a consciencialização dos seus
próprios problemas com vista à sua promoção e integração sócio-económica.
A nossa intervenção social visou prestar apoio às famílias de crianças,
bem como a jovens e adultos com necessidades especiais e suas famílias, com
o objetivo de colmatar fragilidades sociais (situações de carência económica;
dificuldades de estruturação e organização familiar; problemáticas de
alcoolismo/toxicodependência;

problemáticas

de

violência

física

e/ou

psicológica; situações de desemprego; problemas habitacionais, gestão
desadequada de recursos económicos, mau relacionamento com os vizinhos,
incumprimentos relacionados com os deveres dos arrendatários, Rendimento
Social de Inserção (RSI), abandono/absentismo escolar, relacionamento
familiar e desemprego.
Assim sendo, os nossos objectivos continuaram a prender-se por
apostar na melhoria dos padrões de conforto e salubridade das famílias; gerir e
mediar conflitos entre a vizinhança; fomentar a aquisição de competências
pessoais, profissionais e sociais tendo em vista a respectiva inserção familiar,
profissional e social; promover o acompanhamento, apoio psicossocial e
encaminhamento em utentes mais fragilizados e que apresentem factores de
risco e/ou exclusão socioeconómica; acionar um modelo adequado de
intervenção social e comunitária, através da prevenção primária, secundária e
terciária, visando a melhoria das condições de vida das famílias e da qualidade
de vida em geral; Facilitar o desenvolvimento da identidade pessoal dos
16
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adultos, das crianças e jovens, no sentido de promover a sua autonomia e
autoestima e ajudá-los na construção do seu projeto de vida; combater os
níveis de insucesso e abandono escolar na tentativa de melhorar e promover
os níveis de habilitações literárias.

Atividades desenvolvidas:



Atendimento/ Acompanhamento direto aos utentes em contexto de
gabinete através da informação, orientação e encaminhamento, a todos
os indivíduos do Bairro do griné e cova do ouro, às 3ª feira das 9.00 às
12.30h e das14.30h às 18.00h;



Rendimento Social de Inserção, no acompanhamento social dos
agregados familiares/ indivíduos, no que diz respeito à criação de
projetos de vida que promovam a melhoria da qualidade de vida com
vista à sua progressiva autonomia;



Ação Social Tradicional através da elaboração de estudos sócioeconómicos das famílias carenciadas com vista à atribuição de
subsídios eventuais e produtos de apoio (SAPA);Acompanhamento de
processos familiares de ação social na negociação/contratualização das
ações de inserção, na elaboração de relatórios sociais;
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Distribuição de Géneros Alimentares do Banco Alimentar de Luta Contra
a Fome de Aveiro e do Programa do Fundo Europeu de Auxílio a
Carenciados, a famílias cuja situação de dependência social e financeira
seja constatada e comprovada;



Colaboração com a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens na
elaboração de relatórios.



Realização de Ações de Sensibilização no âmbito das competências
parentais, gestão doméstica, estilos de vida saudáveis e comportamento
desviantes, entre outros;



Acompanhamento psicológico à terça-feira (consulta psicológica, apoio
psicossocial a crianças, jovens e adultos) com o objetivo de prestar
apoio psicológico consoante as necessidades específicas da pessoa e
famílias contribuindo para o seu bem-estar.

Sempre que um indivíduo/família recorre ao AAS é efetuada a recolha de
todos os elementos necessários para elaborar o diagnóstico técnico,
nomeadamente dados de identificação de todos os elementos do agregado
familiar, comprovativos de rendimentos e despesas e atestado de insuficiência
económica da Junta de Freguesia. A Técnica de Serviço Social procede ao
preenchimento da Ficha de Processo Familiar (Modelo em utilização na
Segurança Social, conforme recomendação na visita de acompanhamento dos
Técnicos do Centro Distrital de Aveiro do ISS), articulando informação com
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outras entidades e elementos da comunidade local e efetuando com certa
regularidade visitas domiciliárias. Depois de realizado o diagnóstico técnico,
são definidas, em conjunto com o indivíduo/família, as áreas de apoio,
efetuando-se a Contratualização do Plano de Inserção.
O diagnóstico técnico de cada utente é reavaliado regularmente de forma a
garantir a adequada intervenção. A intervenção psicossocial, por sua vez,
permite um diagnóstico cada vez mais aprofundado das necessidades dos
indivíduos/famílias que procuram este gabinete. Neste sentido, intervem-se nos
seguintes domínios: Apoio Económico, este apoio é prestado a indivíduos ou
famílias, em situação de comprovada carência económica para fazer face ao
pagamento das mais diversas despesas, mas principalmente para medicação,
eletricidade, água, gás, transportes, rendas, entre outros. As famílias
carenciadas são igualmente apoiadas em fraldas descartáveis, de carácter
pontual, para os seus bebés. Apoio Alimentar Traduz-se no fornecimento de
géneros alimentares (rececionados no âmbito do Fundo Europeu Auxilio a
Carenciados (FEAC) e do Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro (BA).
O acompanhamento social feito pela instituição, visou sempre, à
semelhança de anos transatos, um trabalho direto e próximo das pessoas que
recorreram à instituição. Foi, e é, apologia da equipa técnica um trabalho e
olhar multidisciplinares de cada uma das situações, procurar sempre criar uma
rede de respostas e recursos adequados a cada problemática e situação; e
promover condições facilitadoras para a inserção dos agregados de forma a
19
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promover a autonomia do indivíduo face aos serviços. Desta feita, da análise
caso o caso, resultou um acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal, o
que se reflete no número de atendimentos deste ano.
Em 2015 e pelo trabalho que vinha sendo feito com as famílias, e muito
pelas características de cada uma delas, tem-se tentado com as visitas
domiciliárias e os atendimentos em gabinete, que os agregados familiares
consigam sobreviver sem o apoio contínuo da ASAS.
Do acompanhamento realizado às famílias, e sempre depois de uma
criteriosa análise e pertinência do apoio, recorreu-se aos subsídios eventuais
do ISS, I.P. nas seguintes áreas: subsistência, habitação e saúde, destacandose a área de habitação – aluguer, saúde – medicação e subsistência como as
mais solicitadas. O recurso a esta resposta dos serviços foi muito importante no
sentido de apoiar na reestruturação familiar e em questões tão básicas como a
subsistência e a saúde. O trabalho e olhar multidisciplinar sobre cada uma das
situações, do nosso ponto de vista, fez com que os diagnósticos e a
intervenção fossem feitos da forma mais célere possível, e houvesse, numa
primeira fase, o imediato encaminhamento das pessoas para a resolução de
assuntos pendentes, como por exemplo, regulações das responsabilidades
parentais, atualização dos valores de ATL’s e infantários face aos rendimentos,
entre muitas outras. O acompanhamento social é ainda privilegiado por
assentar num importante trabalho de parceria. Todos os recursos, como sendo
as estruturas de apoio locais, regionais ou estatais, tais como: Segurança
20
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Social, Câmara Municipal de Aveiro, Centro de Emprego de Aveiro, Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens, Junta de Freguesia de Santa Joana,
Instituto de Reinserção Social, Rede Social, Cáritas Diocesana de Aveiro,
IRHU, diferentes IPSS`s, estabelecimentos de ensino, Seghifor, Hospital de
Aveiro, Centro de Saúde de Aveiro, Unidade de Saúde de Santa Joana, foram
parceiras no sentido de uma promoção mais sustentada da população, e de
forma a encaminhar com maior eficácia a diversidade das necessidades.
Podemos assim constatar que a intervenção do Gabinete de Atendimento/
Acompanhamento Social, ao longo do ano 2015, passou pela resolução das
problemáticas sociais identificadas quer a nível dos beneficiários em Acção

Social e por beneficiários em Rendimento Social de Inserção. Esta divisão de
processos diferenciou a intervenção local e o seu próprio acompanhamento.

Ações manifestadas pelo gabinete no decorrer do ano 2015:
1. Acompanhou-se o agregado familiar no sentido de levar o indivíduo a
participar na melhoria do seu quadro de vida, nas relações de
vizinhança, na criação de um espírito de cidadania, ou seja, que o
sujeito passe de consumidor a cidadão;
2. Criou-se suportes de inserção colectivos que facilitem a reinserção
social dos sujeitos de intervenção;
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3. Articulou-se e procedeu-se ao acompanhamento individual e mobilização
de recursos colectivos;
4. Apoiou-se as pessoas e famílias em situação de dificuldade e/ou
emergência social;
5. Assegurou-se o acompanhamento social dos indivíduos e famílias no
desenvolvimento das suas potencialidades, contribuindo para a sua
autonomia, autoestima e gestão do seu projeto de vida;
6. Prestou-se informação e apoio as famílias;
7. Mobilizou-se recursos adequados à progressiva autonomia pessoal,
social e profissional;
8. Preveniu-se situações de exclusão;
9. Dotou-se as pessoas e famílias dos meios e recursos que possibilitem
planear a sua vida de forma organizada e autónoma

Podemos assim afirmar que a prática do Serviço Social centra-se desde
sempre no seu início na satisfação das necessidades humanas no
desenvolvimento do potencial e recursos humanos. Consiste em provocar
mudança social tanto na sociedade em geral como ao nível das suas vertentes
individuais de desenvolvimento
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Porque entendemos que as respostas aos problemas e necessidades da
população em geral dependem essencialmente de um sistema de soluções,
coordenado aos vários níveis e entre diferentes agentes, a ASAS desenvolve
um conjunto de respostas diversificadas socorrendo dos diferentes serviços
existentes nomeadamente:


Serviços Sociais, dando resposta a questões ao nível do apoio sócioeconómico; do atendimento e acompanhamento jurídico e do apoio ao
voluntariado e ao emprego tendo como objetivos fundamentais a
prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade sócioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade
sociais, bem como a integração e promoção comunitárias dos indivíduos
e o desenvolvimento das respetivas capacidades.



Serviços Educativos, procurando soluções ao nível do apoio pedagógico
e formativo;



Serviços Desportivos, incentivando a prática desportiva e a promoção do
bem-estar global.



Serviços de Saúde, promovendo o acesso a consultas de especialidade
e ações de informação e sensibilização;
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Rendimento Social de Inserção
O Rendimento Social de Inserção consiste numa prestação incluída no
subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir
às pessoas e aos seus agregados apoios adaptados à sua situação pessoal,
que contribuam para a satisfação das necessidades essenciais e que
favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária. Através da
celebração

do

Protocolo

são

desenvolvidas

ações

no

âmbito

do

acompanhamento de famílias vulneráveis, nomeadamente, a elaboração de
informações sociais, visitas domiciliárias, diagnósticos sociais, negociação e
elaboração de projetos de vida bem como a articulação com o meio escolar.
No

âmbito

desta

medida

de

política

social,

são

realizadas,

semanalmente, reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) em Aveiro.
Os Pedidos de elaboração de informações sociais chegam através de
correio electrónico, facilitando a rapidez do processo.
Em 2015 houve um aumento bastante significativo do número de
processos.
Foi assim desenvolvido um trabalho integrador ao longo do ano que visou
sempre o empowerment dos indivíduos na condução da sua própria vida, tendo
como fim último a autonomização dos serviços
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Serviço de Psicologia
O Gabinete de Atendimento e Acompanhamento com a vertente do
serviço de Psicologia tem o intuito de colmatar as dificuldades sentidas pelas
escolas e instituições, de forma a intervir eficazmente nas problemáticas
psicossociais.
Neste sentido, a ASAS está inserido numa perspetiva de intervenção
social, onde o acompanhamento psicológico é foco de trabalho. Para além de
se manter sempre atento às necessidades comunitárias, este pretende ser um
espaço

de

atendimento,

aconselhamento,

acompanhamento

e

encaminhamento psicológico, destinado às crianças, adolescentes e suas
famílias.
O Serviço de Psicologia constituiu uma mais-valia, quer do ponto de
vista do acompanhamento social e psicológico, quer no que diz respeito à
promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais que
permitam às crianças e jovens prevenir comportamentos de risco geradores de
situações de delinquências e exclusão social, bem como acompanhar e/ou
encaminhar adultos e famílias em situação de vulnerabilidade psicossocial.
Assim, no decorrer de 2015, o Serviço de Psicologia continuou a exercer
as funções de avaliação, atendimento e acompanhamento das crianças,
adolescentes e adultos residentes no Bairro do Griné e Cova do Ouro.
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Importa aqui salientar que o encaminhamento da pessoa/individuo era
realizada pela técnica de serviço social.
Para aceder a este atendimento é exigível a marcação prévia da
primeira consulta, sendo as subsequentes marcadas diretamente pela
Psicóloga no fim de cada sessão, em cartão próprio que é entregue a todos os
utentes.
É um espaço de consulta psicológica individual de apoio a crianças,
adolescentes, adultos e famílias de forma a superar situações de bloqueio de
expressão, da realização ou da organização em situações de crise ou
dificuldades.

Visitas Domiciliárias
As

visitas

domiciliárias

constituem

um

dos

instrumentos

mais

enriquecedor no domínio de qualquer assistente social e foi precisamente esse
mesmo instrumento utilizado ao longo ano de 2015 que nos possibilitou
conhecer com uma maior profundidade e clareza a realidade circunscrita da
nossa área de intervenção.
Com a realização das visitas domiciliárias, viabilizamos melhor as
condições de conhecimento do quotidiano dos sujeitos no seu ambiente quer
familiar quer junto da comunidade. Além de que, com as mesmas, houve a
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possibilidade de conhecer com maior precisão as condições em que vivem os
“sujeitos” e apreender aspetos do seu quotidiano, aspetos esses que
geralmente escapam dos atendimentos realizados no contexto de gabinete.
Neste tipo de abordagem, o Utente acabou por “desabafar” mais sobre os seus
problemas, situação que foi notória ao longo das visitas realizadas. Numa
primeira fase, verificou-se, ainda, a importância da explicação dada sobre os
motivos que levaram o profissional a efetuar a visita, colocando-se à disposição
do Utente para a resolução dos seus problemas.
Foi, assim, identificada a realidade do utente, como ela se apresenta,
levando em conta as condições sociais e culturais do mesmo, cuidado de
extrema importância, pois o conhecimento da vida social dos Utentes deve
compreender

a

sua

história

de

vida,

com

suas

especificidades

e

particularidades, sem preconceitos e discriminação.
Ao conhecermos duma forma mais adequada a realidade das pessoas,
consegue-se traçar objectivos mais ajustados e elaborar planos de intervenção
mais eficazes. Para além disso, estes momentos ajudam também na
averiguação e melhor conhecimento das situações novas, de forma a verificar
se são situações reais de apoio/carência económica, ou não. As visitas
domiciliárias são realizadas sempre mediante objetivos previamente definidos,
procurando-se não interferir no funcionamento da família.
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Assim, a complementar a visita domiciliária foram ainda usadas duas
técnicas fundamentais, a entrevista e a observação. A entrevista pautou-se por
perguntas abertas ou semi-estruturadas, mas direcionada à situação social que
indicou a necessidade da visita domiciliária. Por sua vez, conjugada à
entrevista, foi ainda utilizada a técnica da observação, que visou apreender o
que está à volta, ao que não é falado, as relações entre os sujeitos envolvidos.
No que à realidade deste Gabinete diz respeito, esta ação teve como
principal objetivo conhecer a realidade habitacional dos agregados, bem como
observar em contexto natural a dinâmica das famílias. Assim, continuou-se a
verificar fracas condições de habitabilidade, como falta de higiene e
salubridade, o excesso de humidade, infiltrações etc., o que obrigou a uma
necessária articulação com outras entidades (IRUH; Câmara Municipal), no
sentido de mostrar a necessidade de serem realizadas obras nas mesmas
habitações para poder, assim, assegurar as mínimas condições de
habitabilidade. Foram expostas, por exemplo, à técnica de serviço social do
IRUH, que intervém no bairro do Griné, as situações mais problemáticas de
forma a serem discutidas as situações sociais diagnosticadas, contribuindo,
assim, para uma maior articulação e uma intervenção mais válida. Outro
problema identificado foi o elevado número de pessoas a morar sob o mesmo
tecto, sem que, para o efeito, as casas reúnam as necessárias condições.
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Ainda no decorrer destas visitas foram constatadas situações de utentes
que se inibem de pedir ajuda, por exemplo, para medicação, preferindo ficar
sem a mesma do que ir pedir apoio.
Para além do objetivo anteriormente descrito, e na sequência das visitas
domiciliárias, pretendeu-se também estreitar laços de comunicação com as
escolas e com o meio envolvente onde as crianças/jovens estão inseridas/os.
Assim, promoveu-se o trabalho com escolas e espaços de acompanhamento
ao estudo, com o intuito de que situações mais complicadas de crianças/jovens
acompanhadas, a nível escolar e/ou de aprendizagem fossem ultrapassadas.
Importa aqui salientar que as saídas ao exterior são feitas sempre por
dois técnicos, que posteriormente discutem em equipa aquilo que foi
observado/percecionado, e transmitem as informações recolhidas.
Podemos assim concluir que as visitas domiciliárias constituem, sem
dúvida, um dos instrumentos de trabalho mais úteis e sensíveis de que o
técnico de Serviço Social dispõe.

Colaboração com a Comissão de Proteção a Crianças:
Ao longo do ano de 2015, a ASAS articulou por diversas vezes com a
CPCJ, dando a sinalização de situações de crianças e jovens em risco, bem
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como a realização de vários relatório socais relativamente ao acompanhamento
de Utentes nomeadamente relatórios a nível habitacionais.
Interessa aqui salientar, que existiu uma retirada de dois menores em
risco, sinalizados pela ASAS.

(IN)FORMAR PARA INCLUIR
Não sendo a instituição entidade formadora, a estratégia continuou a
ser

parceira

do

IEFP

de

Aveiro,

que

permitiu

a

continuação

de

encaminhamento de mais formandos/as para formação profissional. Em 2015
realizaram-se cinco cursos de Educação/Formação. Tratando-se de cursos de
formação profissional para desempregados, a instituição não canaliza recursos
técnicos para a sua execução dado que fica a cargo da entidade promotora.
Esta ponte entre a instituição e o IEFP de Aveiro tem-se revelado também
importante no encaminhamento e acompanhamento de situações sociais,
promovendo assim um aumento dos seus conhecimentos e aquisição de novas
competências.
“Banco” de Recursos
O “Banco” de Recursos da instituição é composto por instituições que
proporcionam ao Gabinete de Atendimento/Acompanhamento Social uma
espécie de banco/distribuição de alimentos e de roupa/brinquedos. Referimo-
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nos, por exemplo, ao Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – FEAC e ao
Banco Alimentar contra a Fome e outras instituições.
O Banco de Alimentos continua a ser uma importante resposta, pois
dadas as situações precárias em acompanhamento, o apoio institucional passa
quase sempre pelo apoio em alimentação, com periodicidade adequada a casa
situação específica, através de donativos recebidos.
Distribuições de Vestuário/Brinquedos:
Ao longo do ano de 2015, a Instituição ASAS, continuou a proporcionar
aos nossos Utentes a distribuição de roupas assim como brinquedos e outros
produtos pontuais.
O respetivo vestuário foi fornecido por pessoas/ entidades que por falta
de uso e não venda forneceram a nossa Instituição.
A respetiva distribuição é feita mensalmente, deixando os nosso Utentes
poder recolher duas ou três peças consoante a quantidade do material
disponível.

O Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados – FEAC
Anualmente, continuamos a ser entidade mediadora do Fundo Europeu
de Auxílio aos Carenciados (FEAC), reforço de extrema importância sendo uma
acção promovida pela Comissão Europeia e executada pelos Estados31
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membros, que, utilizando as existências de intervenção de vários produtos
agrícolas, visa distribuir produtos alimentares às pessoas mais necessitadas na
Comunidade Europeia. Podem ser beneficiários do FEAC, desde que em
território nacional, todas as famílias/pessoas e instituições/utentes, cuja
situação de dependência social e financeira for constatada e reconhecida com
base nos Critérios de Elegibilidade. No âmbito do FEAC, a ASAS de Santa
Joana enquanto instituição mediadora, continua a agir em conformidade com
as orientações do Guião para a Execução do Plano Anual de Distribuição de
Produtos, do Manual de Formação – Versão Web e dos técnicos responsáveis
do Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP. De forma a uniformizar procedimentos,
são adotados os mesmos procedimentos ao nível do armazenamento e
distribuição.
As inscrições para este programa decorreram no início do ano e
obedeceram a critérios de elegibilidade muito rigorosos, em que através do
cálculo da capitação foram seleccionados critérios para inclusão no programa,
tais como o facto de a capitação ser obrigatoriamente inferior ao valor da
pensão social.
Continuamos a identificar como um constrangimento o facto dos géneros
rececionados, quer ao nível do FEAC, quer do Banco Alimentar, não
contemplarem carne e peixe, considerados fundamentais numa alimentação
rica e equilibrada, e que são dispendiosos e de difícil obtenção para a família.
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Os produtos frescos, nomeadamente fruta, legumes e iogurtes já são realidade
e já colmatam algumas necessidades.

Banco Alimentar contra a Fome
Aproveitar onde sobra, para distribuir onde falta, este é o nosso
objectivo: evitar o desperdício de alimentos, fazendo-os chegar às pessoas que
têm fome. Assim sendo, na sequência da candidatura apresentada, a ASAS
recebe do Banco Alimentar Contra a Fome toda a qualidade de géneros
alimentares, ofertas de empresas e particulares, em muitos casos excedentes
de produção da indústria agro-alimentar. A estas dádivas, acrescentam-se os
produtos oferecidos por particulares, nas campanhas de recolha efectuadas
nas superfícies comerciais.
De referir, assim, que esta Entidade fornece gratuitamente, ao longo de
todo o ano, à nossa instituição os meios que permitem fazer face às muitas
carências alimentares diagnosticadas/comunicadas.
Contudo, a verdade é que, apesar da grande ajuda que esta entidade
constitui, podemos afirmar que, nem sempre a mesma se revela suficiente para
fazer face às necessidades identificadas, isto porque se tem verificado um
aumento acentuado aumento de pedidos de ajuda alimentar
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Outras Instituições
A Associação de Solidariedade e Acção Social, continuou a merecer o
apoio prestado pela Fundação Belmiro de Azevedo a nível de géneros
alimentares e não alimentares.

Parceria com o Gabinete de Saúde Pública:
O gabinete deu continuidade aos cuidados de saúde primária, investindo no
contacto directo com a população, no sentido de distribuir vacinas para a gripe
à população que se encontra nos grupos de risco (idosos, crianças, doentes
crónicos). Certos utentes foram sensibilizados para a toma da vacina da gripe
A, bem como, na regularização do Boletim de Vacinas. Com a articulação com
a equipa do gabinete podemos identificar que na maioria da nossa população
tem vindo a cumprir com a vacinação estipulada pelo Ministério. As pessoas
que não tinham a vacinação em dia, foram encaminhadas para os serviços de
saúde.

Comemoração dos Santos Populares:
Junho é o mês dos Santos Populares, com festas e arraias em Santa
Joana, e a ASAS juntamente com a colaboração de alguns moradores dos
Bairros da Quinta do Griné, Cova do Ouro, do Caião e moradores de Santa
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Joana, organizou a comemoração dos Santos Populares através da
participação nas Marchas e da participação nas Barraquinhas.
As Actividades desenvolvidas são concretamente as seguintes:


Preparação/realização das roupas para as marchas sendo que a
concretização dessas roupas contaram com a colaboração dos utentes
da ASAS;



Definição do tema e da coreografia que irão Interpretar



Organização da Barraquinha na qual engloba a preparação de ementas
que são confeccionadas pelos colaboradores da ASAS.



Nomeação de voluntários, para a gestão da barraquinha.

O objectivo com a presença das mencionadas “Barraquinhas” é promover o
divertimento, convivência, e a angariação de fundos.
O Intuito da participação nesta actividade passa pela divulgação das
Respostas Sociais e dos serviços da ASAS, o incentivo à socialização e à troca
de experiências/divertimento.

3.2 EFEITOS OBTIDOS NO ANO 2015
Devidos aos tempos que correm, são de natureza vária os flagelos sociais
que afectam um cada vez maior número de famílias, potenciados, na sua
grande maioria, pela crise económica que o nosso país atravessa. Com efeito,
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a actual conjuntura económica tem conduzido muitas famílias a procurar ajuda.
Devido ta tal situação podemos constatar que longo do ano 2015 existiu
um aumento considerável do numero de processos, quer ao nível da Acção
Social que ao nível de Rendimento Mínimo assim como o aumento do numero
de beneficiários.
Tal como referido inicialmente o principal facto destes aumentos
justificam-se com a conjuntura económica que o país atravessa o qual se
significa num aumento de desemprego e de famílias com baixos rendimentos.
Todos estes dados podem ser analisados tendo em conta a estatística a seguir
apresentada.

Tabela N.º 1 - Tipologia dos Apoios Prestados - Acção Social
Número de
Nº de Processos
177

Beneficiários

Atendimentos
503

826

O Gráfico nº 1 demonstra de uma forma mais objetiva os dados
distribuídos entre a faixa etária e o género. Assim verificou-se uma diferença
quanto à variável sexo feminino, 325 indivíduos e 178 indivíduos da variável do
sexo masculino.
Segundo a faixa etária pode-se verificar uma maior predominância na
classe etária dos 55 aos 64 anos, com 49 indivíduos; de seguida, dos 10 aos
14 anos com 29 crianças/jovens e dos 25 aos 29 anos, com 24 jovens;
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Concluímos que, em termos demográficos, a existência de 69 idosos; de
55 crianças; de 51 jovens e de 208 indivíduos em idade activa, registou-se um
aumento considerável relativamente ao ano de 2015.

Gráfico 1: Relação entre a Faixa Etária e o Género

Gráfico N.º 2 – Relação Idade/Estado Cívil
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Segundo o gráfico nº 2, verificamos que o número de indivíduos solteiros
são

de

158

pessoas,

um

dos

motivos

deste

elevado

aumento,

comparativamente com os outros estados civis, prende-se pelo facto da maioria
dos nossos Utentes serem de Etnia cigana o que traduzindo para a nossa Lei
estes indivíduos não se encontram casados. Para além deste motivo, o facto
da maioria se encontrar desempregada impossibilita que se casam pois não
conseguiriam fazer face as elevadas despesas, tal como podemos observar no
gráfico a predomina o estado civil de solteiro na faixa etária dos 20 aos 34 anos
Relativamente ao número de viúvos não existe grande alteração
relativamente ao ano passado.

Tabela Nº. 3 – Habilitações Literárias
Escolaridade
Analfabetos
A cargo Familiar
Pré-escolar
1º Ciclo Incompleto
1º Ciclo
2º Ciclo Incompleto
2º Ciclo
3º Ciclo Incompleto
3º Ciclo
Curso Profissional
Licenciatura
Sem Informação
Total

M

F
3
2
5
32
31
20
14
1
5
0
0
126
239

12
3
9
40
57
16
10
0
4
1
2
110
264
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Após a análise à tabela n.º 3, referente ao nível de instrução da população
alvo, é de salientar, que relativamente ao ano passado, a taxa de analfabetismo teve
uma ligeira diminuição.
A nível do Pré-escolar este também teve um ligeiro aumento em relação ao ano
2014. Muito embora, a maioria dos pais optem por ficar com os filhos em casa devido
a situação desemprego, esta atitude tem vindo a mudar ao longo do tempo. O nosso
trabalho juntamente com as famílias tem demostrando a necessidade das crianças
terem que frequentar desde cedo o ensino pré-escolar.
A avaliação passou por diferenciar o grau de escolaridade segundo a idade,
porque há uns anos atrás o primeiro ciclo do ensino básico era considerado a
escolaridade obrigatória passando posteriormente para o 3.º ciclo e actualmente para
o 12.º ano.
O facto do ensino se ter tornado obrigatório, a população acompanhada pelo
gabinete apresenta um elevado défice de qualificações escolares, além de que as
ações de contratualização passam por esta medida.

Tabela N.º 4 - Problemática de natureza escolar
Problemáticas
Abandono Escolar
Problemas Escolares
Sem Informação
Não se Aplica
Total

M

F
0
1
125
110
236

1
0
98
120
219
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Por conseguinte e, analisando a tabela n.º 4, podemos referir que
relativamente ao abandono escolar verificou-se uma situação no ano 2015; 1
indivíduo apresentou problemas escolares, tal situação teve origem devido a
falta de estabilidade familiar.
Podemos assim concluir, que em relação a esta temática os problemas
de natureza escolar ao longo do ano 2015 teve tendência a diminuir, tal
diminuição deve-se ao facto da nossa equipa técnica estar diariamente atenta a
esta situação verificando se a criança tem ou não frequentado a escola,
mantendo-se sempre em contacto com os professores das escolas.

Gráfico N.º 3 – Medidas de Inserção (Acção Social)

Analisando o Gráfico n.º 3, podemos verificar que foi realizado um
trabalho mais aproximado.
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Podemos concluir, que existe já uma grande número de indivíduos para
os quais não são necessárias medidas de Inserção a nível das problemáticas
escolares porque se encontram no mercado de trabalho e/ou pensionistas e
estudantes sem problemas a este nível. No entanto também existe um número
significativo de indivíduos, para os quais não obtivemos informação devido à
dificuldade em trabalhar com os mesmos.

Tabela N.º 5 – Situação Profissional
Situação Laboral
M
A Cargo
Desempregado
Empregado
Estudante
Pensionista
Sem Informação
Total

F
8
80
15
20
27
110
260

10
50
19
26
35
103
243

Segundo a tabela n.º 5 podemos verificar em termos de situação
socioprofissional

houve

um

aumento

do

número

de

desempregados

relativamente ao ano passado, tal situação deve-se à actual fase que o país
atravessa. Assim sendo, 130 de indivíduo quer do sexo feminino quer no sexo
masculino encontram-se desempregados, esta situação não é unicamente
devido a crise mas à falta de hábitos de trabalho e à dependência de subsídios
provenientes da Segurança Social, ou ainda pelo facto das baixas qualificações
que muitas vezes potenciam uma hipotética vaga de emprego para uma
determinada área que exija uma determinada formação.
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No entanto, e muito embora tenha havido um aumento desemprego,
verificou-se que existiu uma ligeira diminuição de crianças a cargo em relação
ao ano anterior

Gráfico N.º 4 - Problemas associados à situação profissional
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Segundo o gráfico n.º 4, podemos verificar que 170 indivíduos de ambos
os sexos não possuíam qualquer tipo de problema associado à situação
laboral, 51 indivíduos foram integrados na categoria de falta de hábitos de
trabalho; 3 indivíduos praticavam atividades marginais, o que podemos verificar
que o numero se manteve em relação ao ano passado; 15 indivíduos estavam
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em trabalho precário e 11 indivíduos apresentaram baixas qualificações
escolares.
Podemos assim concluir, que a abordagens do conceito de
desemprego, é a intersecção de várias variáveis nomeadamente “falta de
hábitos de trabalho”, “historial familiar” e “cultural” cabendo assim aos técnicos
as continuas medidas de intervenção junto destas famílias com o objetivo de
obtenção de hábitos, regras e desenvolvimento de aptidões.

Tabela N.º 6 - Medidas de inserção
Medidas de Inserção
Centro de Emprego/Divulgação Ofertas
Emprego
Hospital
Outras Medidas
Não se Aplica
Sem informação
Total

M

F
25
1
8
98
126
258

22
2
17
90
114
245

Por consequente e, analisando a tabela n.º 6, podemos referir que 47
indivíduos foram encaminhados para o Centro de Emprego de forma a
inscreverem-se ou a renovarem a sua própria inscrição assim como para
ofertas de emprego.
Importante aqui salientar, que a equipa técnica realizou/executou todos
esforços para a inserção profissional do Individuo.
Conclui-se

que

maioritariamente

todos

os

indivíduos

foram

acompanhados, mas com diversas medidas. O nosso trabalho passou por
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realizar diversas tarefas desde a elaboração de currículos, a divulgação de
ofertas de trabalho, contactos para as próprias empresas e entidades
formativas, no entanto, os resultados foram sempre negativos, principalmente
em termos de respostas por parte do Centro de Emprego e entidades
empregadoras, dando sempre como motivos a má conjuntura económica do
país.

Gráfico 5: Relação entre a Tipologia familiar e o número de famílias

Analogamente à tipologia familiar, verificou-se que houve uma maior
predominância de famílias nucleares constituídas pelo casal com filhos (50) e
de indivíduos que vivem sozinhos (19); 20 agregados familiares foram
considerados de tipologia monoparental, 20 agregados familiares de tipologia
nuclear sem filhos, 20 agregados familiares de tipologia alargada e 10
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agregados familiares constituídos pelos avós e netos. Pode-se verificar estes
dados no Gráfico nº 5.

Tabela N.º 7 – Problemáticas de Natureza familiar

Problemáticas de Natureza
Familiar
Conflitos
Dependência substâncias
Familias Numerosas
Má Gestão económica
Separação
Negligência
Não se aplica
Sem Informação
Total

Número de Familias
7
2
3
1
3
1
65
40
122

As problemáticas de natureza familiar derivam de um conjunto de
multiproblemáticas, nomeadamente conflitos familiares; pelo facto das famílias
serem numerosas; por a má gestão económica que origina por consequente a
falta deste recuso; por existência de separações ou por dependia de
substancias.

Segundo a tabela n.º 7, constatou-se que 2 agregados familiares
continuam apresentaram características de dependência de substâncias, 7
agregados familiares apresentaram conflitos, 1 agregado familiar apresentou
incapacidade de gerir os próprios recursos económicos; 1 agregado familiar
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apresentou negligência; 3 agregados familiares foram considerados famílias
numerosas e por último, 3 agregados familiares apresentaram uma situação de
separação.

Medidas de Inserção
Medidas de Inserção
Acompanhamento Gabinete
CPCJ
CRI/CAT
Tribunal
Outras Medidas
Total

Número
177
1
2
0
3
183

Com as medidas implementadas pelo gabinete para colmatar as mais
diversas problemáticas existentes de natureza familiar, Observando a tabela n.º
8, dos 177 processos familiares existiram medidas por parte do gabinete para
colmatar a diversidade de problemáticas de natureza familiar. Pode-se verificar
uma maior predominância no acompanhamento por parte do gabinete de 3
agregados familiares, no apoio a outras medidas, 2 agregados familiares no
encaminhamento para o Centro de Respostas Integradas (CRI), nenhum
agregados familiares encaminhados para o tribunal e 1 agregados familiares
foram encaminhados para a Comissão Protecção de Crianças e Jovens de
Aveiro (CPCJ).
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Gráfico N.º 6 – Problemáticas de Natureza Pessoal e Social
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Feita a análise ao Gráfico nº 6, pode-se constatar que, ao cruzarmos as
variáveis saúde e problemáticas de natureza pessoal e social, identificámos
limitações nos indivíduos acompanhados. Noutras problemáticas que afectam
pessoalmente os indivíduos registámos 17; 9 indivíduos caracterizaram-se
dependentes dos serviços não tendo conseguido a sua própria autonomia; 11
indivíduos não reuniram capacidades na gestão de recursos e 23 indivíduo
assumiram com comportamentos violentos.
Os problemas pessoais são considerados os líderes da exclusão social,
tornando os utentes com menos capacidades de êxito social, pessoal e
profissional.
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Tabela N.º 9 – Medidas de inserção

Medidas de Inserção
Aconselhamento
Apoio Psicológico
Promover Autonomização
Não se Aplica
Sem Informação
Total

M
9
30
3
120
36
198

F
10
50
10
128
31
229

Analisando a tabela N.º 9, podemos constatar que 19 indivíduos foram
abrangidos com medidas de aconselhamento; 80 indivíduos tiveram apoio
psicológico fora do gabinete (aumento em relação ao ano 2014) e 13 indivíduos
foram abrangidos com diversas medidas de autonomização.
O gabinete ao longo dos anos tem conseguido a proximidade da
população permitindo uma melhor qualidade de vida dos bairros sociais.

Tabela N.º 10 - Problemática Saúde
Faixa Etária
0-4
5_9
10_14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 e Mais
Total

Alcoolismo

AVC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Deficiência Dependente D. Crónica D. Metabólica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
5
1

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

F. Oncológico F. Psicológico F. Psiquiátrico F. Respiratório HIV Problemas Cardiacos Toxicod. Não se aplica S/ Informação
0
0
0
1 0
0
0
8
4
0
0
0
0 0
0
0
15
5
0
0
0
0 0
0
0
14
3
0
0
0
0 0
0
0
11
3
0
6
1
0 0
0
1
14
4
0
0
1
0 0
0
1
9
3
0
0
1
0 0
0
0
6
2
0
1
2
0 0
1
0
7
0
0
1
2
0 1
0
0
9
0
0
5
0
0 0
0
0
6
4
1
3
2
0 0
0
0
11
2
1
1
0
0 0
0
0
30
5
0
1
0
0 0
0
0
11
1
1
1
0
0 0
0
0
5
1
0
1
0
0 0
0
0
3
1
0
0
0
0 0
0
0
5
1
0
0
0
0 0
0
0
1
0
3
20
9
1 1
1
2
165
39
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De acordo com a tabela n.º 10, podemos verificar que as principais
problemáticas na área da saúde manifestadas nos indivíduos foram as
seguintes:
20 Indivíduos apresentaram problemas do foro psicológico; 9 indivíduos
apresentaram problemas do foro psiquiátrico; 5 indivíduos apresentaram
dependência de consumo de álcool; 5 indivíduos apresentaram deficiência; 5
indivíduos encontravam-se dependentes/acamados; 4 indivíduos apresentaram
doenças crónicas e metabólicas; 3 indivíduos doenças do foro oncológico, 1
com doença do foro respiratório e 1 com HIV
Podemos assim concluir, que os problemas associados ao foro
psicológico e aos problemas associados ao alcoolismo, tenderam a aumentar
em relação ao ano passado. Este aumento de problemas teve tendência a
piorar tendo em conta a situação financeira que muitos destes agregados se
encontram o que origina este tipo de problemáticas. Muitos deles, consideram
que os factos de se refugiarem no álcool, os seus problemas acabam por
desaparecer e os outros acabam por entram em depressão, num permanente
conflito interior levando mesmo ao seu isolamento e originando os
mencionados problemas.
É importante cruzar dados entre a variável saúde com a variável
desemprego, pois a falta de ocupação, reduz uma diminuição da auto estima
dos indivíduos gerando diversos problemas de saúde.
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Medidas de Inserção (Acção Social)

Verificou-se

que

maioritariamente

dos

indivíduos

tiveram

apoio

psicológico prestado fora da Instituição com maior predominância na faixa
etária dos 55-64 anos; 2 indivíduos foram encaminhados para o CRI/CAT,
estes encaminhamentos não se predem unicamente à problemática da
toxicodependência, como também, ao alcoolismo; de seguida, 4 indivíduos
foram encaminhados para Centros de Saúde e, por último 32 indivíduos foram
encaminhados para consultas no hospital;
Podemos concluir que a articulação e o encaminhamento com as entidades
de saúde foram positivas, porque as respostas foram positivas para a maioria
dos problemas identificados. É importante referenciar o apoio prestado pelo
projecto “GIROS”, na atenuação dos perigos e diminuir os prejuízos ligados ao
consumo de drogas; na promoção do acesso a cuidados básicos de saúde
junto da população toxicodependente socialmente excluída; e no Evitar ou
atenuar o consumo de drogas.
Em termos, de recuperação por parte dos utentes os resultados não
foram tão positivos, pela multiplicidade de problemas que se caracterizam.
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Tabela N.º 11 - Problemática de Natureza Habitacional

Problemas Habitacionais
Divida IHRU
Habitação Degradada
Situação despejo
Sobrelotação
Outros problemas
Não se Aplica
Total

Número de Famílias
30
60
15
10
20
198
503

Analisando a tabela n.º 11, podemos verificar que as principais
problemáticas de natureza habitacional passaram por, 10 agregados familiares
com sobrelotação habitacional; 30 agregados familiares com endividamento ao
IRUH; 20 agregados familiares com outro tipo de problemas; 15 agregados
familiares em situação de despejo e 60 agregados familiares apresentavam
habitação degradada.
Podemos concluir que em relação ano 2014, houve certos problemas
que diminuíram como por exemplo as dividas no IRUH.
Esta melhoria prendeu-se pelo facto, no nosso trabalho ser mais
intensivo no controlo sobre as rendas pagas e assim evitar maior
endividamento que por conseguinte poderia conduzir ao desalojamento de
numerosas famílias.
Relativamente ao aspeto de habitação degredada este é aspeto
importante de focar. Pois através das Visitas Domiciliarias realizadas podemos
ter uma melhor perceção desta realidade.
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Um dos motivos que podemos considerar para esta degradação é de
facto as condições climatérica que originaram infiltrações, humidade etc como
também pelo facto de muitas das pessoas não terem cuidados com a sua
habitação.
Neste sentido, o Gabinete Atendimento/Acompanhamento tem efetuado
um trabalho mais intensivo nesta área em articulação com outras Entidades,
nomeadamente o IRUH, na elaboração de cartas e em diversos contactos
telefónicos, no sentido de verificarem a necessidade e de virem arranjar e de
reparar para que assim os nossos Utentes possam usufruir de melhor
comunidade.
Em termos habitacionais o Bairro do Griné necessita de uma
remodelação na estrutura de acompanhamento, do eventual passando para
uma continuidade. A Câmara Municipal de Aveiro por parte da divisão da
habitação deverá assumir mais responsabilidades na atribuição de habitações
sociais,

na

implementação

de

condomínios,

bem

como,

no

seu

acompanhamento, na limpeza dos espaços comuns, na remodelação das
fachadas dos prédios e na conservação de alguns apartamentos. O papel da
Polícia de Segurança Pública de Aveiro deverá ser mais interventivo, de forma
a melhorar a segurança do próprio bairro.
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Tabela N.º 12– Medidas de Inserção (Acção Social)

Medidas de Inserção
Câmara Municipal
IHRU
Regularização Situação
Habitacional
Tribunal
Outras Medidas
Não se Aplica
Sem Informação
Total

Número de Familias
5
30
16
1
1
59
30
142

De acordo com a tabela n.º 12 podemos verificar que, 30 agregados
foram encaminhados para o IHRU;5 agregados familiares foram encaminhados
para a Câmara Municipal de Aveiro; 15 agregados familiares solicitaram apoio
na regularização da situação habitacional e 12 agregados familiares solicitaram
outro tipo de apoios relacionados com a habitação.

Tabela N.º 13 – Caracterização dos beneficiários: Prestações Sociais

Prestações Sociais
Pensão Alimentos
Pensão Invalidez
Pensão Sobrevivência
Pensão Velhice
RSI
Sem Informação
Não se Aplica
Total

Número de Indivíduos
10
16
3
40
96
30
136
331
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Segundo a tabela n.º 13 podemos constatar que foram identificados 166
indivíduos que não foram beneficiários, segundo dados fornecidos, de qualquer
prestação social; 40 indivíduos foram beneficiários da pensão de velhice; 96
indivíduos foram beneficiários da prestação do Rendimento Social de Inserção;
16 indivíduos foram beneficiários da pensão de invalidez; 10 indivíduos
beneficiaram de pensão de alimentos; 3 indivíduos beneficiaram da pensão de
sobrevivência.
Concluímos que, cerca de metade da população, beneficia de
prestações sociais, o que tem promovido um défice nas contas do estado.
Conforme o Acordo Atípico de Cooperação, o Gabinete de Atendimento
e Acompanhamento, entre enumeras tarefas, faz a atribuição de subsídios
eventuais às famílias.
Para ter acesso a uma prestação pecuniária de caráter eventual, o
utente devera dirigir-se no dia de atendimento para falar com o técnico de
serviço social. Salienta-se que dependendo da gravidade da situação poderá o
indivíduo/família ser atendido de imediato. A partir do momento em que o
indivíduo/família é atendido pelo técnico de serviço social, é desencadeado o
processo de atribuição destas prestações, caso tal se justifique, de acordo com
a fundamentação do diagnóstico e verificação das condições de atribuição.
Posteriormente a avaliação e parecer do Técnico é levado a Direção
para a sua aprovação.
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Os objetivos destes apoios consistiram no auxílio às famílias em
situação de carência económica, de forma temporária e não sistemática, pois o
nosso trabalho para além de auxiliar em situação mais critica também passa
por auxiliar e orientar o Individuo a não se tornar um dependente de subsídios.
Verifica-se que, até Dezembro de 2015, existiu um aumento do número
de apoios económicos a famílias beneficiárias de Acção Social.
Podemos concluir, que em termos de Acção Social o tipo de apoio mais
frequente foi a de habitação (agua. luz, gás) de seguida o apoio em medicação
e despesas em ajuda técnica.
Continuamos a considerar que existem famílias que o gabinete
acompanha e presta apoio económico que estarão sempre dependentes dos
apoios que o Gabinete presta à comunidade, não só pelas vicissitudes da vida,
como também, da própria inércia do meio familiar e social em que vivem. Para
além do referido aumento do desemprego também tem vindo a contribuir para
este aumento de procura de ajuda para poderem ter suas contas pagas.

Processos Familiares - Rendimento Social de Inserção (RSI)
O Rendimento Social de Inserção (RSI) é um apoio para os indivíduos e
famílias mais pobres sendo constituído por um contrato de inserção para ajudar
a integração social e profissional e ainda uma prestação em dinheiro para
satisfazer as necessidades básicas. As pessoas que recebem o RSI têm que
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celebrar e assinar um contrato de inserção, onde consta um conjunto de
direitos e deveres com o objetivo de realizar a integração social e profissional.
Assim o RSI, prestação do Subsistema de Solidariedade no âmbito do
Sistema de Protecção Social de Cidadania, da Segurança Social Portuguesa,
tem como objectivo combater a pobreza possibilitando a indivíduos e seus
agregados familiares, a obtenção de apoios adaptados à sua situação,
facilitando a satisfação das suas necessidades básicas e visando a inserção
laboral, social e comunitária.
Esta medida prende-se com uma medida de política social activa no
combate à exclusão social que, para além da atribuição de uma prestação
pecuniária de carácter regular a indivíduos e/ou famílias em situação de grave
carência económica, tem também subjacente um programa que visa favorecer
de forma progressiva a inserção social e profissional dos beneficiários.
Têm direito a esta prestação as pessoas ou famílias que necessitam de
apoio para melhorar a sua integração social e profissional, que se encontrem
numa fase de carência económica grave e que cumpram as condições de
atribuição.
É necessário ter em conta que para ter acesso à prestação do RSI o
valor do património mobiliário e o valor dos bens móveis sujeitos a registo
(tanto do requerente como do agregado familiar) não pode ser cada um deles
superior a 60 vezes o valor do indexante de apoios sociais, isto é, superior a 25
mil euros.
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Além disso é também necessário que todo o agregado familiar tenha
residência legal em Portugal há pelo menos um ano. Caso seja cidadão
estrangeiro de um país fora da União Europeia, este limite aumenta para três
anos. É também uma condição necessária estar em carência económica grave;
a assinatura e cumprimento do Contrato de Inserção; ter mais de 18 anos
(exceto em situações de gravidez, casamento ou união de facto há mais de
dois anos, tiver menores ou deficientes a cargo que dependam exclusivamente
do agregado familiar).
A obrigatoriedade de estar inscrito no Centro de Emprego da sua área
de residência é uma imperatividade caso estiver desempregado; que autoriza a
Segurança Social a aceder a todas as informações relevantes para a avaliação
da sua situação económica e financeira; não se encontrar em prisão preventiva
ou a cumprir pena de prisão em estabelecimento prisional e não se encontrar
institucionalizado em equipamentos financiados pelo Estado. É importante aqui
salientar que quem ficar desempregado por iniciativa própria, só poderá
requerer a prestação do RSI um ano após a data em que ficou sem emprego.
Umas questões importantes que todos os beneficiários têm que ter em
conta para não perder o Rendimento Social de Inserção são as seguintes:
Comunicar com 10 dias de antecedência alterações nos rendimentos ou do
agregado que possam influenciar a prestação; comunicar com 10 dias de
antecedência alteração de morada; recusar outros pedidos de apoio à
Segurança Social; recusar o acesso a informação patrimonial; recusar entregar
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documentos bancários à Segurança Social; recusar fornecer documentos para
uma avaliação de manutenção do RSI; não apresentar o pedido de renovação
devidamente preenchido e 2 meses antes do final do prazo estipulado de 12
meses; cumprir rigorosamente o contrato de inserção; falta de comparência
injustificada a quaisquer convocatórias; condenado a cumprir pena de prisão.
Outra das funções que a equipa técnica do Gabinete assegurou, foi o
acompanhamento sistemático e regular de agregados familiares beneficiários
do RSI, e que apresentaram problemáticas e carências de natureza social,
financeira, familiar, habitacional e/ou psicológica.
O objectivo primordial, foi a progressiva inserção social, laboral e
comunitária dos beneficiários.
No que diz respeito ao acompanhamento e às medidas de RSI
implementadas, o gabinete foi responsável pela negociação, formalização e
acompanhamento de cada Programa de Inserção pertencente às famílias da
área de intervenção do Acordo Atípico.

Tabela N.º 16 – Tipologia dos Apoios Prestados (RSI)

Nº de Processos
38

Número de Beneficiários
112

Atendimentos
210
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De acordo com a tabela n.º 16, a Técnica de Serviço Social procedeu à
realização de 210 atendimentos a beneficiários da prestação de RSI; realizou o
acompanhamento de 38 famílias com processos activos.

Tabela N.º 17 – Medidas de Inserção (RSI)

Medidas de Inserção

Número de beneficiários

Consultas Medicina Familiar

90

Colocação Mercado de trabalho

69

Acções de Apoio à Vida Quotidiana

70

Escolaridade Obrigatória

30

Saúde Infantil

30

Regularização Situação Habitacional

5

Pré-Escolar

7

Apoio ao exercício da Cidadania

90

Cursos EFA

30

Relativamente às medidas de inserção podemos verificar que 90
indivíduos tiveram acções na área das Consultas de Medicina Familiar, 69
foram encaminhados para o mercado de trabalho; 70 acções de apoio à
organização da vida quotidiana; 30 para a Saúde Infantil e 30 para a
escolaridade obrigatória; 5 foram encaminhados para regularizar a situação
habitacional (cuje existiu um amento em relação ao ano anterior); 7 para o préescolar;30 para cursos EFA e 80 para apoio ao exercício de cidadania.
Podemos concluir quanto às medidas utilizadas para colmatar as
problemáticas inerentes à situação profissional, a equipa apostou no
encaminhamento dos beneficiários para o Centro de Emprego de Aveiro.
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Também se empenhou no auxílio aos beneficiários no processo de
integração/acompanhamento nas novas oportunidades de forma a melhorarem
tanto as qualificações escolares como as profissionais. Realizou ainda a
articulação com as entidades empregadoras/formativas possibilitando aos
beneficiários informações de ofertas de emprego ou de formação.
Em suma, a oferta é demasiada elevada para as necessidades das
entidades na contratação e para agravar a situação há a falta de hábitos de
trabalho, bem como, a falta de formação para uma determinada área em que
um determinado emprego exige não facilita para que esta situação seja
alterada.

3.3 – PSICOLOGIA
3.3.1 Introdução
Há várias razões para procurar a ajuda de um psicólogo, nomeadamente
quando temos problemas, dificuldades e/ou limitações, quando o apoio de
pessoas próximas não é suficiente e/ou quando a situação parece não ter
solução.
Algumas pessoas hesitam em consultar um psicólogo, porque querem
solucionar os problemas sozinhas ou sentem-se culpadas/envergonhadas.
Também, ainda existem alguns mitos e dúvidas que inibem as pessoas de
procurar ajuda psicológica, tais como: “O psicólogo é para malucos”, “Deverei
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contar a minha vida a um estranho?”, “O que é que ele sabe da minha vida?”,
entre outros. Contudo, cada vez mais as pessoas estão a ficar esclarecidas
sobre o papel do psicólogo e sobre os resultados positivos da terapia
psicológica. Cabe aos profissionais desmistificar a área da Psicologia e difundir
as informações verídicas sobre o seu trabalho.
Deste modo, o psicólogo é um profissional que, sem julgar, dá apoio,
avalia as capacidades e as limitações, ajuda a resolver problemas, auxilia a
ultrapassar dificuldades e desenvolve potencialidades. As consultas de
Psicologia destinam-se a pessoas de todas as faixas etárias, intervindo nas
seguintes áreas:
 Dificuldades de aprendizagem
 Hábitos e métodos de estudo
 Hiperatividade e Défice de atenção
 Doenças psicológicas (e.g., ansiedade, depressão)
 Orientação Escolar e Profissional
 Avaliação psicológica
 Baixa autoestima
 Doenças crónicas
 Processos de perda
 Problemas comportamentais/emocionais
 Desenvolvimento de projetos de vida.
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Importa referir que o trabalho do psicólogo é realizado com base em
alguns compromissos fundamentais, como o respeito por todas as pessoas,
independentemente de raças, crenças ou religiões. A confidencialidade da
informação partilhada é outro compromisso muito sério, que só pode ser
quebrado em duas situações: possibilidade de fazer mal a si próprio ou a
outrem, para que o técnico possa pedir ajuda a outras entidades para sua
proteção ou de outras pessoas. E claro o profissionalismo e ética com que o
técnico age são fundamentais para atingir bons resultados na psicoterapia.
3.3.2 Objetivos
O Serviço de Psicologia propôs-se a realizar um conjunto de atividades
inseridas nos seguintes objetivos:
- Promover a saúde mental, através do ensino de estratégias de coping
para lidar com os fatores de stresse e as contrariedades diárias;
- Realizar atividades como formações sobre temas pertinentes para
conseguir fazer a prevenção de situações problemáticas;
- Diagnosticar as situações de risco e intervir precocemente;
- Promover a autonomia pessoal no confronto com as dificuldades e os
problemas;
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- Fomentar a autoestima e a autoconfiança;
- Diagnosticar e intervir nas dificuldades de aprendizagem das crianças;
- Diminuir o absentismo e abandono escolares nos jovens;
- Implementar projetos de intervenção comunitária;
- Promover a solidariedade intergeracional;
- Promover a integração no mercado de trabalho, em pareceria com
outras instituições;
- Incrementar uma interação social positiva realizando atividades
destinadas a pessoas de todas as idades, etnias e estatutos socioeconómicos.
3.3.3 Atividades desenvolvidas
3.3.3.1 Atividades do Serviço de Psicologia comuns a todas as Respostas
Sociais da Associação
Para chegarem até ao Serviço de Psicologia, algumas pessoas foram
encaminhadas pelas assistentes sociais ou pelos colaboradores das várias
Respostas Sociais da Associação, outras pediram a marcação de consulta por
livre e espontânea vontade. A marcação das consultas de Psicologia foi aceite
de forma positiva, pois as pessoas viram nesse apoio um meio para terem
atenção, expressarem os seus sentimentos e obterem ajuda para encontrar
alternativas para um melhor funcionamento.
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Relativamente aos programas de intervenção desenvolvidos, estes
foram

delineados

após

uma

recolha

de

informação

no

início

do

acompanhamento feita pela psicóloga e em colaboração com as assistentes
sociais, os colaboradores da instituição e os educadores/professores (no caso
de crianças e adolescentes). Cada protocolo de intervenção é delineado
consoante a pessoa em causa de acordo com as especificidades do caso. Nas
crianças e adolescentes, menores de 18 anos de idade, é necessário que os
seus

pais

autorizem

o

acompanhamento

psicológico

e

assinem

o

consentimento informado antes de qualquer tipo de contacto entre psicólogo e
criança/adolescente.
O Serviço de Psicologia desenvolveu, ao longo do ano de 2015 várias
ações, que passamos a enunciar com algum detalhe:
- Avaliação (neuro) psicológica, que se processa sempre em duas fases:
avaliação inicial, onde são recolhidos os dados do indivíduo sob a forma de
entrevista (história pessoal, familiar e médica) e de testes psicológicos
complementares para a formulação do caso.
É extremamente importante recolher uma boa história clínica com os
seguintes elementos: as queixas, o motivo da consulta, a manifestação dos
sintomas, o início e as condições de manifestação/fatores, os precipitantes, as
mudanças do meio físico e emocional, o padrão de progressão e os
antecedentes patológicos familiares. É fundamental recolher dados sobre a
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história médica atual e passada, nomeadamente a história de abuso de álcool e
drogas/fármacos, os fatores de risco cardiovasculares, as comorbilidades
correntes/psicopatologia,

os

sintomas

psicológicos

e

comportamentais

associados, bem como a toma de medicação.
As baterias de testes permitem confirmar ou não as hipóteses iniciais
sobre o utente. Através da aplicação da bateria, pode-se delimitar que funções
cerebrais

estão

afetadas

e

quais

estão

preservadas.

A

Avaliação

(Neuro)psicológica consiste na aplicação de instrumentos que avaliam as
funções cognitivas, o comportamento, as emoções, os interesses, o estado de
humor e a sintomatologia psicopatológica. É necessário, também, avaliar o
meio e o prestador de cuidados, quando se justifique. No Serviço de Psicologia,
foi usado um conjunto variado de testes psicológicos, sendo que expomos os
principais em seguida:
 Avaliação da Depressão (CDI, QDI, BDI);
 Avaliação da Ansiedade (STAI-Y, Escala de Ansiedade de Hamilton,
Escala Breve de Ansiedade - BAS);
 Avaliação do Comportamento (Bateria Achenbach, CABS, CATS,
CBCL);
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 Avaliação Neuropsicológica (Prova do Relógio, Mini-Mental States MMSE, Montreal Cognitive Assessement - MOCA, Escala de queixas de
memória - Subjective Memory, Avaliação Cognitiva de Addenbrook-Revista);
 Avaliação da Autoestima e Autoconceito (Escala de Autoconceito de
Piers-Harris, Escala de Autoestima para Adolescentes, Questionário de
Avaliação da Autoestima);
 Avaliação da Inteligência (WISC III-R, WPPSI-R, Matrizes de Raven,
Teste da Figura Complexa de Rey);
 Avaliação da Personalidade (16PF, NEO-PI-R);
 Avaliação do Apoio Social (Escala de Satisfação com o Suporte Social
- ESSS, Family Environment Scale – FES; Desenho da Família Real; RQ –
Questionário sobre a relação do casal);
 Avaliação das Atividades de Vida Diária (Índice de Barthel, Índice de
Lawton).
- Acompanhamento psicológico a crianças e adolescentes, através da
utilização de estratégias de modificação do comportamento (e.g., controlo de
comportamentos incorretos e birras). As técnicas de modificação de
comportamento têm como objetivo remover comportamentos negativos e
reforçar

comportamentos

positivos.

Para

implementar

estas

técnicas

comportamentais é necessário o esforço conjunto dos pais, professores e
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cuidadores. Os resultados deste programa podem não ser observados de
imediato, pois trata-se de um processo gradual.
Antes de iniciar as técnicas comportamentais, as pessoas que lidam
com a criança devem rever o seu próprio comportamento e a forma de reagir
com ela. Além disso, deve-se também observar a criança cuidadosamente, de
modo a que as etapas seguintes possam ser planeadas de forma adequada.
Deve-se fazer a segmentação do comportamento, pois não se pode mudar
todos os problemas de comportamento de uma vez. Deve-se escolher aquele
que está a perturbar mais e depois passa-se para os seguintes. Deve-se
delinear os passos necessários para mudar esse comportamento. Quando o
comportamento melhora, deve recompensar-se a criança. Se não cumprir uma
tarefa, pode-se punir, mas a punição não deve ser muito grave e deve ser dada
preferência à recompensa quando o incumprimento é menor. Em todo o
processo é fundamental manter a consistência nos diversos contextos (e.g.,
casa, escola, ATL).
- Sessões de Ludoterapia: o jogo é uma atividade de escolha
espontânea e envolve processos básicos emocionais e cognitivos, sendo uma
fonte rica de informação sobre o funcionamento da vida interna e personalidade
da criança. As crianças pequenas têm capacidades limitadas de linguagem,
contudo são capazes de expressar emoções e de resolver problemas através
de metáforas físicas. Por isso, utilizam-se as brincadeiras e os jogos, dado que
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elas pensam, imaginam e comunicam utilizando objetos físicos e ações como
se fossem palavras.
Jogos estruturados como jogos de damas, de cartas e semelhantes
revelam como a criança pensa estrategicamente, compete e responde ao
sucesso

e

insucesso.

Contudo,

estas

atividades

estruturadas

são,

frequentemente, menos produtivas na exploração de questões emocionais do
que jogos que envolvam figuras animais ou humanas (e.g., bonecas e
fantoches), nos quais há uma história com um tema ou significado. Este tipo de
brincadeira é usado no processo de simulação, isto é, as crianças entendem as
bonecas e fantoches como brinquedos, porém, experienciam-nos em
simultâneo como tendo emoções, necessidades e objetivos humanos. No jogo
simbólico e imaginativo, as crianças representam os seus medos, desejos e
crenças relacionados com as suas experiências e vida interior.
- Apoio psicológico a adultos com recurso a um conjunto variado de
estratégias como definição de objetivos a curto, médio e longo prazo; ensino de
técnicas para resolução de conflitos (e.g., como ter uma comunicação
assertiva); e apoio na forma de lidar com as adversidades e as frustrações. Na
Terapia Cognitivo-Comportamental usam-se várias técnicas cognitivas, a saber
a alteração dos pensamentos negativos/pessimistas através da identificação
das distorções cognitivas e a modificação de pensamentos negativos erróneos.
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- Treino de técnicas para lidar com a ansiedade (e.g., relaxamento
muscular progressivo para crianças e para adultos, técnicas de respiração,

imagerie). Todas as pessoas experimentam, pelo menos ocasionalmente, um
determinado grau de ansiedade. Isto não é necessariamente negativo, pois a
ansiedade desempenha a importante função de proteger o organismo contra o
perigo. Quando é percecionada uma ameaça, são os diferentes componentes
da resposta de ansiedade (aumento do ritmo cardíaco, aumento do ritmo
respiratório, aumento da tensão muscular, criação de um estado de alerta) que
permitem que o indivíduo esteja preparado para a ação (seja esta o ataque ou
fuga). No entanto, pode também acontecer que a pessoa experimente níveis de
ansiedade que sejam desproporcionais face às ameaças reais que enfrenta no
seu quotidiano, ou seja, pode sentir-se demasiado ansiosa durante um tempo
excessivo. Nestes casos, a ansiedade torna-se disfuncional e, em vez de
preparar o indivíduo para a ação, passa a prejudicar essa mesma ação. Tornase então importante conseguir reduzir essa ansiedade. Antes de mais, importa
salientar que a capacidade de relaxar é uma capacidade que qualquer pessoa
pode adquirir de forma mais ou menos autónoma, bastando para tal aprender
um conjunto de procedimentos e praticá-los com alguma paciência, e os
resultados surgirão de forma gradual.
- Treino de competências para as interações sociais (e.g., aprender a ter
uma postura confiante, manter o contacto visual com quem se está a falar, usar
um tom de voz adequado às situações, utilizar gestos consoante o discurso
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que se faz). Nos casos em que as pessoas têm dificuldade em manter relações
saudáveis, é necessário ensinar a observar as pessoas sem preconceitos e a
ser empático, isto é, saber colocar-se “na pele do outro”. É fundamental
mostrar-se disponível, centrar-se nas experiências alheias, e perceber os
pontos de vista e as perspetivas do seu interlocutor. Para isso, a pessoa deve
estar atenta nas relações, ou seja, manter um bom contacto visual, observar
não só a comunicação verbal como também a não-verbal, envolver-se nas
questões discutidas e tentar perceber os sentimentos e as mensagens alheias.
Deste modo, a pessoa torna-se mais cativante e simpática, inicia novas
amizades e facilita que os outros a procurem e lhe prestem mais atenção.
- Promoção da autoestima e da autoconfiança (e.g., elaborar um anúncio
de jornal, construção de um plano, perceber e aplicar as estratégias de
automotivação). É fundamental ensinar a pessoa a aceitar-se a si própria, ou
seja, compreender que pode ter facetas menos desejáveis perante as quais é
compreensível que os outros reajam, mas que também tem aspetos positivos e
desejáveis. Aceitar-se pressupõe que o indivíduo se reconhece perfeitamente
em determinadas facetas, mas não faz sobre elas juízos de valor ou toma
atitudes depreciativas. E se a pessoa tiver uma autoimagem positiva, vai ser
mais confiante. Para se ter confiança em si próprio é necessário gostar de si e
para inspirar confiança aos outros é necessário aprender a ter confiança em si
próprio.
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- Psicoeducação, ou seja, dar informações sobre os sintomas, as causas
e

as estratégias

de

intervenção

para as perturbações psicológicas.

Exemplificando, entregamos panfletos sobre o ciclo da ansiedade, os métodos
de estudo, a Cessação Tabágica, dicas para fomentar a autoestima e a
autoconfiança, entre outros.
- Apoio nas tarefas escolares e desenvolvimento de aptidões para a
aprendizagem escolar (e.g., consciência fonológica através de atividades
lúdicas como “Em busca da palavra” e “Cantar rimas…”). Em certos casos, é
muito importante trabalhar os métodos de estudo, ou seja, ensinar as crianças
a estudar, através da elaboração do horário de estudo, da realização de
resumos, fichas de trabalho e exemplos de testes, bem como fazer um treino
de leitura (atenta e expressiva).
- Realização de dinâmicas de grupo com as crianças e adolescentes
integrados nos ATL’s da Associação (e.g., cumprimento de regras, “O chapéu
dos medos”, “O Mestre”, “O feitiço virou contra o feiticeiro”). A utilização de
atividades de dinâmicas de grupo permite uma grande flexibilidade de
abordagens, programação e objetivos. Postas em prática com objetivos,
eficácia e entusiasmo, despertam sempre um grande interesse e podem
transformar-se no ponto de partida para o desenvolvimento de outras
atividades. O orientador deve utilizar a sua sensibilidade e conhecimento do
grupo para selecionar a atividade que melhor promova a dinâmica necessária à
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abordagem do tema a trabalhar. Antes do início da atividade, é necessário
definir claramente as regras, apresentando a atividade de forma espontânea,
informal, com recurso à imaginação e humor. Deve estimular-se o “espírito de
grupo” salvaguardando, no entanto, as características individuais de cada
elemento. Deve aproveitar-se ao máximo o potencial de cada grupo, permitindo
que todos os elementos aprendam e cresçam uns com os outros.
- Sensibilização para comportamentos adaptativos (e.g., reciclagem,
hábitos saudáveis, alimentação equilibrada). É necessário fazer com que as
crianças e os jovens reflitam sobre determinados comportamentos que têm,
percebendo se os mesmos possuem vantagens ou desvantagens para si e
para os outros.
- Advertência para comportamentos de risco (e.g., relações sexuais
desprotegidas, consumo de drogas e tabaco). Este trabalho costuma ser
realizado essencialmente com crianças e jovens, sendo que em alguns casos
pode ser necessário fazê-lo com adultos. Exemplificando, no Dia Nacional do
Não Fumador, fez-se uma atividade no ATL sobre os benefícios de deixar de
fumar, incentivando as crianças a nunca experimentarem e a falarem com os
pais

e

pessoas

conhecidas,

alertando-as

para

os

perigos

para

o

fumador/fumador passivo. As crianças elaboraram um cartaz para afixar no
ATL com um desenho alusivo ao tema e cada uma delas escreveu uma frase
sobre este assunto.
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- Realização de workshops interativos para as crianças dos ATL’s:
 Quero ser Melhor! (sobre competências interpessoais, hábitos
saudáveis e métodos de estudo);

 Vou ter bons hábitos de vida (sobre alimentação saudável,
cuidados de higiene e regras de boa educação);

 Diz

não

ao

Bullying

(sobre

comportamentos

agressivos,

consequências do bullying, pessoas a quem se pode pedir ajuda).
- Realização de atendimentos aos pais para esclarecimento de dúvidas
e indicação de estratégias educativas. Considera-se fundamental a técnica de
Psicologia estar sempre disponível para atender um pai, quando ele tem algum
problema que o preocupa relacionado com a criança. Por vezes, basta uma
rápida orientação para que a família se organize para a resolução eficaz do
problema ou dificuldade.
O trabalho em conjunto com os pais é essencial para a eficácia da
terapia com as crianças. Sabe-se que as crianças aprendem, principalmente,
por meio da imitação, por isso é extremamente importante que os pais tenham
consciência de que a maneira como se comportam certamente será o modelo
que os seus filhos terão para se comportar. É essencial que as ações e
atitudes dos pais sejam coerentes com o que dizem ser o correto aos seus
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filhos. Ensinar as crianças a relacionarem-se, compartilharem, terem boas
maneiras e empatia pode ser uma tarefa simples, se fizer parte da rotina diária
da família. A melhor maneira de transmitir essas habilidades aos filhos é
através do comportamento dos pais. Outra questão importante é que os pais
também

são

responsáveis

por

criar

oportunidades

para

que

os

comportamentos desejados ocorram e, também, por apontá-los quando
ocorrem, elogiando e dando atenção aos mesmos.
- Realização de atendimentos pontuais. Muitas vezes, as pessoas
dirigem-se ao Gabinete para esclarecer dúvidas, serem ajudadas a
compreenderem a correspondência recebida, bem como para ligarmos para os
Centros de Saúde/Hospitais para marcar consultas médicas. Por vezes, somos
nós que elaboramos as cartas de resposta para os diversos serviços
juntamente com as pessoas, pois muitas delas precisam de ajuda para se
expressarem melhor.
- Organização de atividades lúdicas para as várias faixas etárias (e.g.,
coordenação das Marchas Populares com participantes de todas as idades,
jogos tradicionais e jogos de mesa). A solidariedade intergeracional é um lema
sempre presente neste serviço, tendo verificado ao longo do tempo os
inúmeros benefícios da aplicação do mesmo.
- Desenvolvimento e colaboração em atividades de carácter social e
comunitário, como recolha e distribuição de alimentos, roupas e brinquedos.
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Muitas são as famílias carenciadas que procuram a ajuda da instituição, por
isso em várias alturas do ano é realizado este tipo de atividade.
- Realização de visitas domiciliárias em conjunto com a Assistente Social
para ver as condições da habitação, higiene e arrumação, pedir documentos
necessários à atualização dos processos e divulgar os serviços da instituição.
Este género de serviço de colaboração entre técnicos cria uma aproximação
muito positiva com os utentes da instituição, pois os mesmos sentem-se mais
apoiados. Em alguns casos específicos, fizemos visitas a pessoas com
doenças incapacitantes, que viram na nossa visita um apoio e uma atenção
importantes.
- Acompanhamento de utentes a diversos serviços, tais como a
consultas médicas e realização de exames. Alguns utentes precisam de
alguém que os acompanhe para ajudar na comunicação com o médico e para
trazer os recados/receitas para a enfermeira da instituição. Em outros casos,
nomeadamente do foro psiquiátrico, é necessário confrontar o médico
psiquiatra com algumas informações que o utente não transmite (e.g., casos de
Esquizofrenia Paranóide).
- Contacto com Educadores (Pré-Escolar), Professores (1º Ciclo) e
Professores e Diretores de Turma (2º e 3º Ciclos) para recolher informação
sobre os resultados escolares, o comportamento das crianças e adolescentes
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no contexto escolar, e o acompanhamento prestado pelos pais durante o ano
letivo.
- Realização de atividades para estimulação cognitiva das seguintes
áreas: linguagem, memória, cálculo e funções executivas. Realizou-se o bingo
dos sons, o jogo da memória, o jogo “O que está a mais?” e fizeram-se
labirintos. A maioria das atividades de estimulação é de carácter lúdico, com o
objetivo de trabalhar diversas áreas em simultâneo: física, cognitiva e social.
Várias investigações têm demonstrado que a estimulação cognitiva tem
consequências positivas no desempenho de pessoas com dificuldades
cognitivas. No caso concreto da população idosa, chegou-se à conclusão que a
estimulação cognitiva tem consequências positivas nas capacidades cognitivas
e na diminuição dos sintomas depressivos. Também têm revelado uma
melhoria significativa na qualidade de vida e nas habilidades funcionais em
idosos com demência.
- Visitas às salas de convívio, para conversar com os idosos e para
observar as dinâmicas de interação entre eles. Isto traz benefícios para a
avaliação e intervenção terapêutica de pessoas acompanhadas, sendo que
muitas vezes também é uma forma de tomarmos consciência de novos casos
que precisam de apoio psicológico.
- Visita com as crianças do ATL do Griné e do Caião aos idosos para
várias atividades lúdicas, a saber:
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 Troca de correspondência (cada criança tinha um amigo idoso a
quem escreveu uma carta e do qual obteve uma resposta). Esta
atividade foi extramente positiva, pois os idosos gostaram de
receber uma carta que era algo que já não acontecia há algum
tempo e ainda melhor feita por uma criança. Muitas das crianças
contactaram pela primeira vez com a realização de uma carta,
sendo que gostaram muito quando foram receber a resposta
pessoalmente ao Complexo Social.
 Realização de ginástica conjunta com relaxamento no final. Esta
atividade tornou-se mais interessante do que a ginástica isolada,
pois as crianças puxaram pelos idosos e eles divertiram-se mais.

 Jogos de cartas, dominó, bingo e outros de papel e lápis.
Fizeram-se grupos de crianças que rodaram pelas salas de
atividades a fazer os diferentes jogos. Alguns idosos também
saíram das suas salas para ir ao encontro das crianças, o que é
algo positivo.
- Visitas às salas da Creche, Pré-Escolar e ATL: observação dos
comportamentos e do relacionamento entre as crianças. Para além das
informações recolhidas através da observação, estas visitas possibilitam uma
interação com as crianças, a qual tem benefícios para a modificação do seu
comportamento (maior número de regras e interações positivas). Na Creche e
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Pré-Escolar, participámos em algumas aulas de expressão musical, dançando
e cantando com as crianças. A observação da forma como as crianças
interagem com a Professora de Música e umas com as outras foi muito
interessante, sendo necessário colaborar na imposição de regras e no
ensinamento da partilha dos instrumentos musicais. No ATL do Griné, realizouse a atividade “Meninos de todas as cores” que abordou a temática da
multiculturalidade, a qual foi muito importante para perceberem que,
independentemente das etnias e das culturas, todas as pessoas têm os
mesmos direitos. Esta atividade foi implementada especificamente neste ATL,
pois é nele que frequentam crianças de várias etnias.
- Colaboração em atividades desenvolvidas nos ATL’s para assinalar
dias comemorativos (e.g., Dia Mundial da Criança, Magusto, Dia Internacional
dos Direitos Humanos). A comemoração de dias específicos é muito boa para
organizar mentalmente o conceito de tempo nas crianças, abordar temáticas
pertinentes e motivá-las para tradições e costumes da Sociedade em que estão
inseridas.
- Colaboração com o SAFE (Serviço de Apoio à Formação e Emprego)
e o GIP (Gabinete de Inserção Profissional), que semanalmente enviam as
ofertas de trabalho em Aveiro e arredores, e ofertas para o estrangeiro, bem
como

formações.

Estas

ofertas

são

afixadas

no

Gabinete
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Atendimento/Acompanhamento Social e divulgadas aos utentes nas Consultas
e Atendimentos.
- Trabalho de parceria com instituições externas, como a CPCJ, a
Segurança Social, o Tribunal, a Direção Geral de Reinserção Social, a PSP, o
Centro de Respostas Integradas, o IEFP, os Hospitais e os Centros de Saúde.
Muitas vezes, é necessário elaborar relatórios psicológicos sobre os utentes
acompanhados na instituição ou fornecer informações solicitadas sobre os
moradores dos Bairros Sociais. Em alguns casos, foi necessário prestar
declarações relativamente a casos acompanhados, nomeadamente no Tribunal
e na PSP.
3.3.3.2 Atividades específicas do Serviço de Psicologia no Lar de Idosos
e Centro de Dia
Na intervenção com idosos, a psicoterapia deve possibilitar um
enquadramento que contextualize o trajeto de vida da pessoa e os seus
sucessivos desafios adaptativos, pois é fundamental abordar adequadamente a
vida psíquica do idoso que está a experienciar mudanças biológicas,
psicológicas e sociais impostas pelo envelhecimento.
Apesar das inúmeras reticências, as investigações indicam que as taxas
de sucesso em psicoterapia com pessoas idosas são idênticas às de qualquer
outro grupo etário, revelando-se eficazes na generalidade de problemas e
perturbações da idade avançada. A intervenção neste período, embora ainda
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condicionada pela presença de mitos, é perspetivada com otimismo pelos
autores. A psicoterapia, nesta faixa etária, não deve ser apenas concebida
como suporte a idosos simpáticos e dependentes, mas ser também tida como
um desafio para confrontar problemas sérios com um utente que pode ser
muito mais maduro do que o seu terapeuta. Assim, a psicoterapia na idade
avançada, por comparação com a intervenção noutras idades, embora
podendo ser diferente nos conteúdos abordados e na natureza da relação
terapêutica, é semelhante no que concerne aos objetivos, técnicas e processos
implicados.
A par da psicoterapia, assegurar a manutenção dos idosos em
ocupações, com uma abordagem estimulante e de qualidade, é de vital
importância para as pessoas nesta faixa etária, pois pode existir um elevado
número de acontecimentos físicos, emocionais, sociais e ambientais a afetar o
sujeito ao mesmo tempo, dificultando a preservação da sua independência. Os
estudos enfatizam que a realização de atividades minimiza os efeitos da
institucionalização, aumenta a autoestima e fomenta a participação social dos
idosos. As atividades sociais e lúdicas têm, conjuntamente, um efeito bastante
positivo no funcionamento cognitivo e são um fator de prevenção da
deterioração cognitiva.

80

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

3.3.3.3 Atividades específicas do Serviço de Psicologia na Creche e PréEscolar
As crianças e os adolescentes tornam-se clientes da terapia, quando os
seus esforços para se adaptarem são disruptivos, devido a desregulação
neurofisiológica, contextos nocivos ou que vão, de forma muito pobre, ao
encontro das suas necessidades, crenças irrealistas e estados emocionais que
causam sofrimento. Como resultado, muitas vezes, as crianças e os
adolescentes falham nos seus esforços para se adaptarem, necessitando de
ajuda psicoterapêutica.
As crianças frequentemente precisam de outras formas para expressar
os seus sentimentos que não a verbal, as quais incluem desenhar ou contar
histórias, fantasiar, imaginar e interpretar situações, usar bonecos, jogos,
pinturas, colagens, argila, massa plástica de modelagem, música, entre outros
instrumentos. Estes meios caracterizam uma situação natural para a criança e
um ambiente livre de censura para a exposição dos seus sentimentos.
Consideramos que estratégias lúdicas referem-se a jogos, brinquedos,
desenhos e livros de histórias, com algum objetivo específico na terapia.
Qualquer atividade pode ser considerada lúdica, uma vez que qualquer objeto
pode ser utilizado como brinquedo pela criança. Um pedaço de madeira pode
transformar-se num boneco, assim como um pedaço de folha, num barquinho.
Uma classe de estímulos pode ser denominada brinquedo, desde que na
presença desses estímulos a criança emita uma única resposta: brincar.
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3.3.4 Funcionamento
O Serviço de Psicologia foi assegurado pela Psicóloga da instituição. Às
terças-feiras realizou-se o atendimento no Bairro do Griné das 14:30 às 19:00
para moradores do Bairro do Griné e Cova do Ouro. Para o atendimento é
necessário marcação prévia das consultas, contudo em casos urgentes e
pontuais as pessoas foram atendidas sem marcação. As restantes atividades
deste serviço realizaram-se nos outros dias úteis da semana das 9:00 às 12:30
e das 14:30 às 19:00.

3.3.5 Caracterização dos Indivíduos Acompanhados
O Serviço de Psicologia é bastante procurado pelos utentes da ASAS,
pois retiram dele apoio e estratégias para lidar com as dificuldades que são
muitas e de várias naturezas. De facto, as pessoas apoiadas pela Instituição
estão

inseridas

em

famílias

caracterizadas

por

graves

dificuldades

socioeconómicas, nomeadamente condições de vida precárias, baixos
rendimentos e endividamentos, desemprego, ausência de qualificação
académica e profissional, comportamentos desviantes (toxicodependência,
alcoolismo e delinquência).
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A

nível

psicológico

nos

adultos,

verificam-se

maioritariamente

diagnósticos de depressão, ansiedade, perturbações da personalidade (e.g.,
antissocial, borderline) e demência (no caso dos idosos). Nas crianças,
observam-se limitações significativas em vários domínios da sua vida, como
dificuldades de comunicação, aprendizagem, hábitos e métodos de estudo,
autonomia,

controlo

comportamental,

relacionamento

interpessoal,

desmotivação, insucesso e abandono escolar.

3.3.6 Conclusão
O trabalho em bairros sociais é muito desafiante, sendo necessário lidar
com problemas de vária ordem. Existe falta de assiduidade às consultas,
mesmo quando a marcação foi por iniciativa da pessoa. Os conflitos entre os
moradores e o ambiente envolvente tornam mais difícil a atuação das técnicas.
Por vezes, durante a consulta de Psicologia há barulho no exterior do
Gabinete, sendo que fica mais difícil para as crianças se concentrarem.
Muitas vezes, os utentes dirigem-se a nós queixando-se de forma
agressiva, sem termos culpa das suas condições de vida precárias. São
pessoas muito impulsivas, o que as faz agir sem pensar e culpabilizar os outros
pelos seus problemas. Contudo, quando vêm à consulta, no geral são
respeitadores e cumprem as indicações dadas. Porém, fora do Gabinete têm
alguma dificuldade em transpor as aprendizagens efetuadas, sendo que se
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verifica uma modificação do comportamento muito lenta. Em alguns casos,
verificaram-se progressos na terapia, nomeadamente melhorias ao nível dos
sintomas de psicopatologia, comportamentos e atitudes.
É muito importante salientar que as pessoas referiram que é
fundamental estar um psicólogo nos Bairros Sociais, com disponibilidade para
os atender quando estão a vivenciar uma fase difícil das suas vidas e, muitas
vezes, não têm o apoio de mais ninguém, senão o das técnicas. De facto, na
generalidade dos casos, verifica-se uma grande falta de apoio social.
Para concluir, constatou-se que uma intervenção mais direta, junto dos
jovens e adultos dos bairros sociais mostra ser uma mais-valia para a
promoção do seu desenvolvimento pessoal e social. Conseguimos passar a
mensagem, na maioria dos casos, de que é fundamental ter comportamentos
adequados e integrados na Sociedade em que vivem. A intervenção no
Complexo Social também foi proveitosa, contudo ainda há muito trabalho a
efetuar junto dos idosos e das crianças.
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4. COMPLEXO SOCIAL ASAS SANTA JOANA
4.1 Departamento Infância
Cientes de que o departamento de infância deverá ser um lugar
atraente, um espaço estimulador de aprendizagens e de promoção do
envolvimento da família no processo educativo, estabelecendo, desta forma,
relações de colaboração com a comunidade, serve o presente relatório para
refletir e avaliar as atividades e iniciativas levadas a cabo durante o ano letivo
de 2014/2015, nas valências Creche e Pré-escolar.
Estas Respostas Sociais inserem-se na Associação de Solidariedade e
Ação Social de Santa Joana e destinam-se a receber diariamente 66 crianças
de Creche e 12 de Pré-Escolar de ambos os sexos, com idades compreendidas
entre os 4 meses e os seis anos. O objetivo geral consiste em proporcionar o
bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança
física, afetiva e emocional, durante a ausência parcial do seu meio familiar,
através de um atendimento individualizado, em todo o processo evolutivo das
crianças.
O departamento de infância da associação ASAS iniciou a sua atividade
em 15 de Fevereiro de 2013, funcionando entre as 7:30 e as 19:00 horas, todo
o ano, excetuando fins-de semana, feriados e outras datas consideradas pela
direção. A Creche tem capacidade para receber 66 crianças e o Pré-escolar 25,
sendo que no ano letivo 2014/2015, apresentamos a frequência de 66 crianças
na Creche e 12 no Pré-escolar.
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4.1.1 Descrição do espaço interior e exterior
É um espaço moderno acolhedor, pensado e construído visando o
melhor desenvolvimento das crianças que o frequentam. Beneficiando de luz
natural é composto por 7 salas de atividades auxiliadas por 4 salas de apoio,
devidamente equipadas com mobiliário colorido, lavável, resistente e adequado
às necessidades, atividades e rotinas das crianças.
A instituição possui também uma área exterior com pequenos espaços
verdes e um parque infantil, no qual as crianças podem brincar livremente e
realizar atividades ao ar livre.

4.1.2 Recursos humanos
De modo a assegurar o bom funcionamento da Creche e do Pré-escolar,
estas valências contaram com uma equipa constituída da seguinte forma:
Número funcionários

Categoria profissional

1

Diretora Técnica

5

Educadora de Infância

11

Auxiliar de Educação

Nota: O quadro refere apenas os recursos humanos afetos ao departamento de
infância, uma vez que os serviços de alimentação, lavandaria e manutenção
são comuns a outras valências da Instituição.
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4.1.3 Caraterização do grupo de crianças
Desde o início do ano letivo, a instituição contou com um número
crescente, embora variável, de crianças, sendo que, em dezembro de 2015, a
sua lotação estava praticamente completa. À data, a distribuição das crianças
por género e idade fez-se da seguinte forma:
PréCreche
escolar
4 a 12

12 a 24

24 a 36

3a6

Total

Género

meses

meses

meses

anos

Feminino

7

12

14

7

40

Masculino

9

13

11

5

38

Total

16

25

25

12

78

Distribuição das crianças por idade e por género

Analisando o quadro, constata-se que 40 das crianças eram do sexo
feminino e 38 do sexo masculino, o que faz com que o grupo fosse bastante
equilibrado quanto ao género e caraterísticas inerentes a cada um deles.
Embora se dê prioridade à admissão das crianças cujos pais residam ou
trabalhem na área do estabelecimento, verifica-se que a instituição acolheu
crianças provenientes de diferentes freguesias, tais como: Aveiro, Esgueira,
Aradas, São Bernardo, Cacia, uma vez que os pais trabalham na zona
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abrangida pela ASAS ou então têm familiares (avós) a residir também nesta
área.

4.1.4 Objetivos Gerais
A construção da autonomia intelectual da criança, a organização do
ambiente físico, a rotina diária, a interação adulto-criança, os instrumentos de
observação, planificação e avaliação, são os constituintes básicos que revelam
a intencionalidade educativa do que é abordado. É, portanto, segundo esta
estrutura que a criança deve ser vista, como sendo um sujeito em permanente
evolução e crescimento. O envolvimento da criança surge como uma noção
chave de educação experiencial.
Ao longo do ano letivo, e durante a realização das diversas atividades,
foram tidas em conta todas as áreas de conteúdo mencionadas nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar. Deste modo, visando a
execução de um trabalho construtivo, com o grupo de crianças, as atividades
realizadas assentaram nos seguintes princípios:
 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos no respeito
pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência
como membro da sociedade.
 Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens
múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização
estética e de compreensão do mundo.
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 Envolver as crianças num processo de aprendizagem ativa (as crianças
gerem e manipulam os materiais).
 Incentivar a participação das famílias no processo e estabelecer
relações de efetiva colaboração com a comunidade.
 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades
e promover a melhor orientação e encaminhamento da criança.
Em relação aos objetivos gerais, tendo em conta o tema do Projeto
Educativo da Instituição “À Descoberta do Mundo das Artes” e de acordo com
as linhas orientadoras definidas no mesmo, os princípios educativos que
adotámos na sala dizem respeito aos definidos no Projeto Educativo. Neste
sentido, os objetivos gerais centralizam-se no atendimento individualizado à
criança, com vista a proporcionar o seu desenvolvimento socioeducativo, indo
ao encontro das necessidades e interesses individuais.

4.1.5. Objetivos Específicos:

No que se refere aos objetivos específicos, delineámos alguns objetivos que
pretendíamos alcançar, nomeadamente:
a) Área de formação pessoal e social
• Reconhecer, nomear e apontar partes do seu corpo;
• Conhecer progressivamente o seu corpo e identificar os elementos mais
significativos;
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• Adquirir progressivamente hábitos e atitudes relacionados com a higiene
pessoal;
• Tomar iniciativa e colaborar com o adulto em atividades relacionadas com a
alimentação;
• Reconhecer-se no espelho e em fotografias;
• Estimular o valor de partilhar os brinquedos;
• Reconhecer e nomear pessoas que lhe são familiares;
• Reconhecer objetos pessoais;
• Demonstrar o que gosta e o que não gosta;
• Estimular os sentidos do olfato e do paladar;
• Reconhecer e dizer o seu nome;
• Compreender pedidos simples;
• Reconhecer e nomear diversos objetos e pessoas;
• Reconhecer laços de parentesco;
• Ajudar a arrumar;
• Participar por iniciativa própria.

b) Área de conhecimento do mundo
• Reconhecer e nomear imagens;
• Reconhecer ilustrações num livro, imagens, fotografia;
• Colar dentro de um espaço definido e limitado;
• Realizar jogos lógico-matemáticos: encaixe, tamanhos;
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• Estimular a capacidade de atenção, compreensão e raciocínio;
• Adquirir destreza na manipulação de brinquedos;
• Reconhecer alguns elementos próprios das estações do ano;
• Exploração de diferentes objetos;
• Conhecer os diferentes sons de alguns animais;
• Provar diferentes tipos de alimentos de diversos sabores;
• Escutar e cantar músicas infantis, natalícias ou de outras épocas do ano.

c) Área de expressão e comunicação
• Consolidar o conhecimento do esquema corporal;
• Consolidar os movimentos: andar, correr, saltar;
• Baixar-se/ levantar-se sem apoio;
• Desenvolver a motricidade fina;
• Iniciar a fase das garatujas;
• Desenvolver a compreensão de textos orais;
• Desenvolver o gosto pelas canções;
• Desenvolver o sentido de ritmo;
• Agarrar facilmente em objetos;
• Fazer desenhos em folhas de papel ou papel de cenário;
• Explorar os materiais para expressão plástica que forem fornecidos pelo
adulto (tintas, pincéis, canetas, lápis, plasticina, massa de moldar, barro);
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• Ouvir diferentes estilos de música, expressando-se e movimentando-se ao
som dos mesmos;
• Realizar pequenas ações através da mímica.

4.1.6. Atividades desenvolvidas
Berçário
Caraterização do grupo
O serviço prestado pelo berçário implicou o funcionamento de duas
salas de bebés, os quais ingressaram pela primeira vez na Creche.
Segundo observações feitas no dia-a-dia das crianças, pudemos
constatar que eram crianças calmas, ativas e bem-dispostas. Apesar da
diferença de meses, interagem uns com os outros (tiram brinquedos, palram), e
tentam sentir o outro pelo tacto. O grupo, ao longo do ano, mostrou-se atento a
tudo o que o rodeava, reagindo bem à presença dos adultos e dos pares.
Ao nível da relação berçário/família constatámos que os pais e familiares
das crianças adaptaram-se bem à equipa, o que contribuiu para um ambiente
harmonioso e seguro, quer para as crianças, quer para os adultos.

Objetivos gerais

92

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

 Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de
segurança afetiva e física, que contribua para o seu desenvolvimento
global;
 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas
suas

características

individuais,

incutindo

comportamentos

que

favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
 Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados e
responsabilidades em todo o processo evolutivo de cada criança;
 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas
características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam
aprendizagens significativas e diferenciadas;
 Proporcionar à criança um ambiente de estabilidade e segurança afetiva,
que seja própria ao desenvolvimento global e harmonioso de todas as
suas capacidades;
 Contribuir para uma boa integração no meio físico e social envolvente,
permitindo à criança oportunidade de observar e compreender o que se
passa à sua volta de forma a participar de maneira mais adequada;
 Desenvolver as capacidades de experimentação, comunicação e
criatividade;
 Incentivar a participação das famílias no processo educativo;
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Objetivos específicos
 Favorecer a exploração e a expressão corporal utilizando as diversas
linguagens, possibilitando a familiarização com a imagem do próprio
corpo;
 Permitir à criança desenvolver e aperfeiçoar o uso de seus sentidos;
 Incentivar o gosto por descobrir e produzir sons com o corpo;
 Reconhecer os sons, paladares, rotinas, pessoas;
 Estimular a sua postura nas várias etapas de desenvolvimento;
 Estimular a aquisição, coordenação e controlo de corpo;
 Estimular os sentidos;
 Descobrir o prazer de manusear e transformar diferentes objetos.
Assim de acordo com o tema escolhido, e com os objetivos definidos,
desenvolveram-se diversas atividades:

Mês

Tema

Atividades desenvolvidas

Setembro

 Adaptação/Integração

Adaptação ao berçário

 Outono
Outubro

 Dia

da

alimentação

(trabalhar

alimentação)

Novembro

a Realização de mobiles com
frutas

 Dia da música

Realização de maracas

 Dia do animal

Visita de um coelho

 S. Martinho (11 de Novembro)

Teatro

sobre

a

Maria
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Castanha (Berçário e sala 1/ 2
anos)
Dezembro

 O Natal

Canções de Natal

 A Família

Festa de Natal

Janeiro

 Dia de Reis

Construção de coroas de reis

Fevereiro

 Carnaval

Desfile de Carnaval

 Dia de S. Valentim

Miminho para levar para casa

 Dia do Pai

Prenda para o pai (convívio

 A Primavera

com pais e filhos)

Março

Realização

de

flores

e

pássaros com os bebés
Abril

 Celebrar a Páscoa

Realização de galinhas e ovos

Maio

 Dia da Mãe

Prenda para a mãe (convívio

 Dia da Família

com as mães e filhos)
Almoço convívio com os pais
e filhos

Junho

 Dia Mundial da Criança

Prenda dia da Criança

 Marchas

Atividade conjunta com os

 Festa de final de ano

pais

(bolinhas

atividade

de

sabão,

sensorial

gelatina)
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Participação nas marchas
Pequena

atuação

das

crianças em conjunto com os
pais no final lanche convívio
Julho

 O verão

Agosto

 Atividades livres

Mês de Setembro
 O ano letivo iniciou-se com um período de adaptação dos bebés à sala,
aos adultos e seus pares.
 Com a chegada do outono foram feitas algumas actividades relativas à
estação: folhinhas de outono com as mãos; cogumelos com os dedos.
Mês de Outubro
 Dia da alimentação: como a alimentação deles ainda era restrita,
opamos por apenas fazer actividades plásticas, tais como: móbil com
frutas em material reciclado.
 Dia da música: realização de maracas com copos de iogurte.
 Dia do animal: neste dia tivemos a presença de um Patinho, na qual os
bebés tocaram e observaram o que ele fazia.
 Dia das bruxas: realização de um fantasminha com os pés.
 Realizaram-se pequenas atividades como: fazer o jogo do “cu-cu”;
cantar canções; amachucar papel; brincar com bolas,…
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Mês de Novembro
 Festejou-se o dia de S. Martinho: realização de um teatro “a maria
castanha” com o berçário e a sala de um ano.
 Iniciaram-se as atividades de natal; como decoração do espaço: com
sinos; botas;
 Realizaram-se pequenas atividades como: mostrar imagens de animais
e fazer o respetivo som; fazer bolinhas de sabão.
Mês de Dezembro
 Preparação para a festa de natal: crianças e pais participaram
conjuntamente, todos vestidos de Pai Natal, realizando uma dança. No
final houve lanche convívio entre pais/ familiares, filhos e equipa.
 Realizaram-se pequenas atividades como: caixinhas de músicas (com
garrafas de plástico e boiões de iogurte).

Festa Natal: Participação dos pais
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Mês de Janeiro
 Comemoração do dia de reis: realização de uma coroa com os dedos
dos meninos
 Com a chegada da estação do inverno preparam-se actividades
variadas: boneco de neve com os pés; flocos de neve com os dedos;
guarda-chuvas com os dedos.
 Intercalando com as atividades de inverno fomos estimulando a criança
ao nível da audição; audição de gravações de animais; imitar sons de
animais; canções com gestos.
Mês de Fevereiro
 Com o carnaval à porta, teve-se que realizar os fatos para os nossos
bebes, indo de vaquinhas.
 Desfile de carnaval, onde todos participaram: pais, filhos, familiares, lar.
 Realizou-se também um palhaço com as mãos deles.
 Ainda neste mês, comemorou-se o dia dos namorados fazendo um
postal com as mãos deles em forma de coração.

Mês de Março
 No mês de Março celebrou-se a chegada da Primavera, onde foram
feitas flores com os pés.
 Dia 19 de Março celebrou-se o dia do Pai, oferecendo uma pequena
lembrança: um tapete para o rato, tendo a impressão do pé do bebe.
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Neste dia para além da entrega da lembrança houve um convívio com
os pais, filhos e equipa. Aqui realizaram uma atividade, decalque da mão
do pai e filho numa folha. No final ouve um lanche.
 Para além destas atividades proporcionamos ao grupo o brincar com
bolas e balões.

Dia do Pai

Mês de Abril
 Com a chegada da Pascoa pediu-se a colaboração de dois ovos e os
mais velhos confecionaram o bolo com a ajuda dos adultos, no final
cada criança levou um bolo para casa. Para além do bolo foi feito um
pequeno postal.
 Na sala foram feitos ovinhos em papel, tendo claro a participação dos
bebes.
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Mês de Maio
 Para o dia da Mãe, foi feita uma pequena lembrança: uma caneca com o
decalque dos dedos deles em forma de joaninhas. Também foi feito um
postal em forma de flor com a foto do filho. No dia ouve uma pequena
atividade, realização de uma flor. Após a atividade foi feito um lanche
convívio.

Dia da Mãe

 Foram feitas ainda atividades sensoriais: digitinta de iogurte; mexer em
massas coloridas.
Mês de Junho
 Comemoração do dia da Criança: atividade conjunta com os pais, onde
ao som da música de relaxamento, com mantas almofadas e outros
adereços, pais e filhos brincavam e realizaram pequenas actividades,
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como apanhar bolinhas de sabão, atividade sensorial com gelatina. No
final cada criança teve de presente uma maraca feita com copos de
iogurte.
 As marchas são também uma das festividades que todos os anos a
nossa instituição participa, desde bebes, pais, idosos e equipa. São
realizados os fatos para os participantes e os respetivos ensaios, para
no dia sermos os melhores.
 Ainda neste mês tivemos a nossa festa de final de ano, na qual
ocorreram atuações de cada sala. Visto os nossos meninos ainda serem
muito pequenos os pais também participaram. No final ouve um lanche
convívio.
Mês de Julho
 No mês de Julho as atividades predominantes foram relacionadas com o
verão: Realização de móbil: chinelos de praia; gelados.
 Comemorou-se o dia dos avós: ao longo da semana os avós que
quiseram contaram uma história na sala do seu neto. Esta foi uma
atividade conjunta com as restantes salas.
Mês de Agosto
 Exploração do tema do verão
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Conclusão
Ao longo do trabalho desenvolvido, procuramos, sempre, estabelecer
uma ligação entre a creche e as famílias de cada criança. As famílias puderam
acompanhar as atividades mediante a exposição dos mesmos e da própria
participação na sua realização.
A partir desta relação de cooperação, as atividades desenvolvidas ao
longo do ano e as rotinas estabelecidas, assumiram-se como parâmetros
essenciais para o bom desenvolvimento, tanto da criança, como do grupo.
Visando a realização harmoniosa das atividades, consideramos que
estas foram, de um modo geral, bem sucedidas.

Sala de 1 a 2 anos

Caraterização do grupo
O grupo com idades compreendidas entre os 12 e os 24 meses foi
dividido por 2 salas. De forma geral as crianças, embora apresentassem alguns
momentos de distração na realização das atividades, eram participativas,
interessadas e empenhadas na realização das tarefas. Eram crianças curiosas
e interagiam bem tanto com os seus pares como com os adultos.
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Atividades desenvolvidas
Ao longo do ano, realizou-se um conjunto de atividades cujos objetivos
foram estabelecidos em articulação com o projeto curricular de sala e o projeto
educativo da Associação.
 O ano letivo iniciou-se com o período de adaptação ao grupo, à sala e à
instituição em geral, sendo uma fase de aquisição de laços afetivos,
hábitos de cooperação e autonomia.
 Com a chegada do Outono, dinamizaram-se algumas atividades, tais
como a observação das caraterísticas ambientais da estação do ano, e
trabalhos realizados nas diferentes áreas de expressão envolvendo
materiais próprios da época.
 Também se comemorou o Dia Mundial da Alimentação com a finalidade
de reconhecer a importância da alimentação para a saúde e bem-estar e
de conhecer e aplicar regras de higiene alimentar.
 O Dia de S. Martinho foi assinalado com o magusto.

Magusto
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 Comemorou-se o Dia Nacional do Pijama. Neste dia diferente, todas as
crianças e funcionários da Instituição vieram de pijama para a escola,
partilhando entre si vivências familiares, promovendo uma escola de
valores em que a solidariedade e a família são objetivos principais.
 A chegada do Natal clarifica a ideia de que todos os intervenientes do
processo educativo formam uma equipa que, em conjunto, apoia o
desenvolvimento da criança. Foi também em conjunto que se vivenciou
esta

época,

fomentando

valores

de

solidariedade,

partilha

e

colaboração, as quais se manifestaram através da decoração do
espaço, e na festa de Natal que culminou com um lanche-convívio.
 A chegada do Inverno trouxe novas experiências e aprendizagens, não
só a exploração das características da estação do ano, mas também o
significado do Dia de Reis, no qual se fomentaram valores de união e
partilha.
 A época carnavalesca proporciona momentos de diversão, animação e
convívio. O Carnaval foi assinalado com a participação no desfile de
Carnaval, na perspetiva de que a criança desempenha um papel ativo
na sua interação com as famílias. Neste desfile, realizado dentro da
Instituição, houve a participação das famílias. Realizou-se também uma
festa de Carnaval, na terça-feira de Carnaval, em que as crianças
vieram disfarçadas de casa e participaram na festa carnavalesca da
Instituição.
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 A Primavera serviu de partida para o desabrochar de novas e diferentes
situações educativas que contaram com o forte envolvimento das
nossas crianças. Esta estação do ano sensibilizou para a necessidade
de observar e preservar a natureza, dinamizando diversas atividades no
âmbito da educação ambiental que permitiram o desenvolvimento da
capacidade de atenção e observação das crianças, o trabalho em grupo,
atitudes de cooperação, e o respeito pelo ambiente em geral. Fizeramse várias experiências com diversos elementos (plantas, água…).
 Ao longo do ano letivo, trabalhou-se a literatura infantil, com o intuito de
desenvolver nas crianças, competências de comunicação oral, promover
o gosto pela leitura, desenvolver a curiosidade e o prazer de aprender.
 O Dia do Pai e o Dia da Mãe foram comemorados através da elaboração
de lembranças como forma de representação simbólica do seu afeto,
expressando sentimentos sobre a figura paterna e materna, e
valorizando o papel da família na vida das crianças. Para comemorar
estes dias, realizaram-se tardes-convívio entre pais e filhos.
 Na Páscoa as crianças tornaram-se verdadeiros cozinheiros e fizeram o
folar da Páscoa.
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Páscoa – Amassar de folares

 O Dia Mundial da Criança é um dia realmente especial, assim, foi
comemorado de forma especial: uma festa com dança, música, jogos e
muita alegria com a participação e empenho das famílias.
 Também a Festa Final de Ano foi bastante animada com atuações de
cada sala, música, ginástica e um jantar convívio (sardinhada),
contando-se com a participação das famílias. O papel dos pais como
primeiros educadores das crianças, é crucial, não só no contexto
familiar, mas também no contexto educativo. Só uma relação de
complementaridade entre a família, o meio envolvente e o espaço
escolar permite adotar atitudes coerentes a nível de ideias e valores.
Para além destas atividades gerais, outras surgiram ao longo do ano, assim
como se trabalhou em conjunto com a sala dos 2/ 3 anos, um projeto que
iniciado neste ano letivo: Clube Sensorial da ASAS de Santa Joana – A
aventura dos 5 sentidos na creche.
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O Plano Anual de Atividades integrou e abrangeu todas as áreas do
conhecimento e do desenvolvimento, de modo a permitir que a criança se
relacione consigo própria, com os outros e com o mundo.

Conclusão
No relatório, tivemos em consideração os processos desenvolvidos, as
aprendizagens feitas pelo grupo e consequentemente a prática dos
intervenientes no processo educativo. O Educador e toda a comunidade
educativa foram responsáveis pela intervenção pedagógica na sala e nas
atividades conjuntas, pois planificaram tendo em conta o seu grupo de crianças
e o seu meio social e familiar.
Pelo exposto, considera-se que o ano correu bem, tendo sido desenvolvidas
as atividades planeadas. Assim sendo, a avaliação do ano letivo 2014/2015 é
positiva, no que respeita ao desenvolvimento social, cognitivo e pessoal das
crianças que frequentaram esta sala.

Sala dos 2 anos
Caraterização do grupo
Na generalidade, o grupo era ativo e energético, bastante entusiasta em
descobrir o que o rodeia. É a brincar sozinho ou em grupo, que a criança
aprende, liberta tensões, canaliza conflitos, convive e partilha atividades e
interesses.
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A nível de aquisições e aprendizagens, o grupo manifestava interesse e
vontade

de

explorar.

Esta

curiosidade

ajudou-os

a

progredir

nas

aprendizagens. Eram crianças bem-dispostas, alegres, comunicativas, bastante
afetuosas e procuravam a companhia do adulto. Contudo, eram também, um
grupo agitado, distraindo-se com facilidade, o que implicava uma maior
dificuldade em seguir as regras da sala.
O grupo fez o treino dos esfíncteres, à exceção da hora do sono, no início
da primavera e correu bastante bem, no geral.

Atividades desenvolvidas
Com o início do ano letivo, é necessário criar momentos de diversão,
conforto, segurança e confiança para que as crianças se adaptem à nova sala,
ao grupo e seus elementos novos, aos adultos da equipa que podem, ou não,
ser já seus conhecidos, à escola, à equipa educativa que a irá acompanhar ao
longo de mais um ano letivo. Sendo assim, foi nosso objetivo promover a
adaptação das crianças às regras, espaços, amigos e adultos assim como criar
laços de afeto entre adulto-criança e criança-criança.
Ao longo do ano letivo foram realizadas as seguintes atividades:

Dia do caracol
Esta atividade foi apenas realizada na sala de 2 anos da valência da
creche. Trouxemos alguns caracóis para a sala e após exploração dos mesmos
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realizamos uma corrida de caracóis. Foi um momento bastante sensorial e rico
para este grupo que ficou delirante com esta atividade surpresa.

Atividades alusivas ao outono
Com a chegada do outono a curiosidade das crianças sobre as
mudanças no ambiente que as rodeiam é de valorizar e incitar. Foi nosso
objetivo oferecer-lhes possibilidades para observar as mudanças que esta
estação do ano acarreta, fomentando o desenvolver de noções espáciotemporais; do sentido da visão e da distinção de várias cores.
Durante estes meses de outono foram realizadas, na sala dos 2 anos,
várias atividades individuais e de grande grupo que permitiram desenvolver e
estimular a criança e o seu desenvolvimento global.

Dia da música
Como forma de festejar o dia da música, o grupo foi convidado fazer
música através do recurso a tachos e panelas. Para esta atividade sensorial e
rítmica, recorremos aos utensílios da cozinha da instituição e proporcionamos
um momento de música alegre e “barulhenta”. O grupo experimentou os sons
produzidos por estes “instrumentos” e criou a sua própria melodia.
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Dia da alimentação
Uma das atividades propostas para a comemoração do dia da
alimentação teve de ser reestruturada, passando assim de uma ida à frutaria
para a criação de uma mini frutaria, junto dos nossos idosos do centro de dia e
do lar.
Este momento foi igualmente enriquecedor, pois permitiu um convívio
inter-geracional e uma partilha de saberes entre miúdos e graúdos, tornando-se
uma mais valia para todos.
O grupo foi chamado a manusear, cheirar, sentir os frutos e legumes
constituintes do cabaz podendo sentir as suas texturas e caraterísticas.
Sabendo da importância do envolvimento das famílias nas atividades da
escola, solicitamos a colaboração dos mesmos trazendo uma peça de fruta
que, posteriormente, foi confecionada de forma a elaborar uma rica e saborosa
salada de fruta.
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Em conjunto com a valência do pré-escolar, foi planificada a narração da
história “A lagarta comilona” e todas as crianças assistiram com curiosidade e
agrado.

Pão por Deus
Esta atividade visou a confeção de uns docinhos que foram entregues, à
posteriori, aos nossos idosos, difundindo assim conceitos como partilha,
solidariedade, generosidade, afeto…

São Martinho
Ao longo da semana foram realizadas várias atividades alusivas a esta
temática, alicerçadas nas variadas áreas de conteúdo: domínio da expressão
plástica; da expressão motora, da expressão musical e da linguagem oral e
abordagem à escrita. Estas atividades visaram, portanto, o estimular,
aperfeiçoar e desenvolver de competências diversas do grupo.
Em conjunto com a valência do pré-escolar e a colaboração dos pais
que nos trouxeram uma «mão cheia» de castanhas, realizamos uma
degustação de castanhas assadas durante o momento do lanche da tarde.
Como havíamos construído um cartucho para as castanhas, todos puderam
levar para partilha com as famílias, o seu cartucho recheado de castanhas
assadas.
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Da maneira a reviver a lenda de São Martinho, a equipa educativa da
creche e do pré-escolar preparou uma manhã de promoção do domínio da
expressão dramática dando vida a um teatro de sombras com a narrativa da
lenda.

Dia do pijama
Como já vem sendo habitual a nível nacional, também este ano a ASAS
se juntou à comemoração do dia nacional do pijama integrando as valências da
creche e do pré-escolar.
Visando trabalhar a problemática de que toda a criança tem direito a
uma família e, conforme sugestão da associação Mundos de Vida –
responsável pela iniciativa - foram realizadas várias atividades de introdução e
desenvolvimento da temática.
Foram enviados os mealheiros cujo intuito era angariar fundos para
envio para a Mundos de Vida, agregados a uma breve resenha de todo o
projeto do dia do pijama. O grupo foi convidado a vir vestido de casa com o seu
pijama e a trazer o seu peluche favorito. Nesse dia, 20 de Novembro, foram
realizadas atividades de cariz livre e dinâmico de forma a proporcionar
momentos de convívio e diversão entre todas as crianças.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.
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Dia do Pijama

Natal / Festa de natal
O grupo foi convidado a realizar várias atividades de expressão plástica,
que eles tanto gostam visando a temática do nosso projeto “a arte de pintar”.
Todas estas atividades de plástica foram importantes para o desenvolvimento
de variadas competências artísticas e para o desenvolver da criatividade
individual, tendo sido fundamentais para a decoração da instituição: corredores
e sala.
Ao longo de toda a época festiva foram enriquecidos os laços de
amizade e os valores da partilha e da solidariedade, valorizando também, as
tradições desta quadra.
A festa de Natal, que ocorreu na instituição, englobou todos os grupos
das várias valências, em que cada uma das turmas programou e ensaiou uma
atuação alusiva à temática. Os familiares dos nossos utentes foram convidados
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a assistir à festa de natal e a participar num lanche partilhado, logo após o
término da mesma. Foi uma comemoração onde se sentiu muito empenho e
dedicação quer por parte da equipa educativa quer por parte das crianças.

Dia de reis
Como forma de comemorar esta tradição que encerra a época natalícia,
as crianças da creche e do pré-escolar confecionaram, por sala, um bolo rei.
Nesta atividade tiveram oportunidade de contactar e manusear os ingredientes,
fazer contagens, seriações, pesagens e envolve-los numa massa deliciosa, na
qual, depois de levedar, foram colocados os frutos secos. Na tarde do dia de
reis, a instituição promoveu um chá convívio onde cada pai/encarregado de
educação e seu respetivo educando puderam provar o bolo e beber uma
chávena de chá. Foi uma atividade bastante apreciada por todos e que, mais
uma vez, visou o englobar das famílias nas dinâmicas do grupo e da instituição.

Dia do amigo
Este dia foi vivido em toda a instituição (creche, pré, lar e centro de dia)
mediante uma troca de correspondência. O cupido (adulto figurante) andou
pela instituição a distribuir cartas que cada grupo escreveu endereçadas a
várias pessoas ou grupos. No nosso caso, escrevemos um postal para os
utentes do lar e do centro de dia. Também escrevemos pequenas mensagens
entre nós (desenhos na maioria dos casos) que trocamos entre colegas.
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Vivenciamos assim um dos mais belos sentimentos do ser humano, o
valor da amizade.

Carnaval
O tema seleccionado, para celebrar o carnaval foi os animais. Cada um
dos grupos escolheu um animal para representar e elaborar os seus fatos e
adereços para o desfile, realizado na sexta-feira de carnaval.
A sala do pré-escolar escolheu representar-se através da figura da
coruja, simbolizando assim, conhecimento e sabedoria. Elaboramos umas
capas em plástico com penas, uma máscara de coruja, através de material de
desperdício e fizemos uma máscara também de coruja para os pais poderem
desfilar com os seus filhos.
O grupo participou ativamente na elaboração dos seus disfarces de
carnaval e das máscaras para os seus pais.
Como já referido, todos os pais foram ouvidos sobre o melhor horário
para a realização do desfile de carnaval e, na sua grande maioria, indicaram o
horário da manhã para este decorrer. Foi uma manhã vivida com bastante
alegria com imensa adesão por parte das famílias, neste momento de folia.
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Desfile de Carnaval

Dia do pai
Como forma de celebrar o dia do pai, promovemos uma tarde animada
de convívio e partilha entre pais e filhos e presenteamos os pais com um mimo
feito pelos seus filhos.
Fizeram um lindo desenho caraterizando o pai que, posteriormente, foi
convertido num belo puzzle para ser montado em parceria. Na tarde do dia do
pai, foram colocados à disposição, variados materiais de pintura para serem
utilizados em conjunto por pais e filhos na decoração de uma peça de puzzle.
Cada sala tinha um puzzle e cada criança e respetivo pai a sua peça. No final,
cada sala expôs o seu puzzle com todas as peças decoradas por pais e filhos.
No final da atividade do dia do pai, todos foram convidados a lanchar e a
disfrutar o momento.
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Dia da árvore / chegada da primavera
Com a chegada da primavera, criamos momentos para observar as
mudanças que esta estação traz, desenvolvendo o sentido da visão e
distinguindo as várias cores do meio ambiente. Fizemos várias atividades como
forma de trabalhar a estação e abordar as várias áreas de conteúdo, descritas
nas orientações curriculares para a educação pré-escolar.
Em conjunto com a sala do pré-escolar, elaboramos alguns adereços
caraterizando a primavera e promovemos uma manhã recreativa onde todos
puderam desfilar e mostrar os seus acessórios primaveris. Foi um momento
muito animado e rico em interação entre os pares, em partilha e em jogo
simbólico.
No dia da árvore, juntamos todas as crianças da creche, do pré-escolar
e os utentes do lar e centro de dia e fomos plantar duas árvores, como forma
de preservar e respeitar o meio ambiente. Plantamos uma árvore no interior da
instituição e outra na zona exterior envolvente ao ASAS. As crianças tiveram
oportunidade de escavar a terra com um sacho, tapar a árvore com terra e
regar, acompanhando todo o processo da plantação e sendo agente ativo da
mesma.
O grupo realizou, por fim, um cartaz sequencial onde explicaram todos
os passos do processo de plantação da árvore. Este cartaz ficou afixado na
sala.
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Dia mundial da água
Em conversa com o grupo, abordamos a importância da água para as
nossas vidas e como poderemos fazer para economizar este bem tão precioso.
Realizamos uma experiência sobre o flutuar e não flutuar e sobre a densidade
da água. Foram feitas também algumas atividades de experimentação
sensorial.
O grupo levou para casa uns frascos com água e purpurinas, resultante
da experiência realizada na sala.

Dia mundial do teatro
Em parceria com a docente coadjuvante de expressão musical,
realizamos uma manhã teatral e convidamos os nossos grupos de creche a vir
à nossa sala assistir a uma peça de teatro.
A peça de teatro falava sobre os animais e os seus sons e o grupo ia
interagindo com as personagens no decorrer da história musicada. No final da
peça, as crianças puderam recriá-la de forma livre.
Foi uma manhã muito interessante que promoveu o gosto pelo teatro, o
desenvolver da linguagem, a experimentação dos jogos musicados.
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Páscoa
Promover as tradições, elaborando atividades relacionadas com o tema
foi assim que foram planeadas as atividades relacionadas com a comemoração
da Páscoa.
Além de todas as atividades de sala alusivas a este tema, o grupo, em
conjunto com a valência do pré-escolar, confecionou pequenos folares para
levar para casa e degustar com os seus familiares. Pedimos aos pais para
trazerem um ovo cozido e um ovo cru que usamos na confeção do folar de
cada um.
Também realizamos a tradicional caça ao ovo onde miúdos (creche e
pré-escolar) e graúdos (idosos) puderam explorar o jardim na caça ao ovo,
saboreando e partilhando os seus achados no final.

Páscoa – Caça ao Ovo
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Dia da saúde
O dia da saúde foi celebrado de uma forma bem singela mas igualmente
enriquecedora.
Alguns dos nossos idosos vieram até à nossa sala, onde se juntou
também o grupo do pré-escolar, e falaram-nos acerca do nosso coração
trazendo dois estetoscópios com os quais pudemos escutar o bater do coração.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.

Dia mundial do livro
Para abordar o dia mundial do livro, planificamos a elaboração de um
livro gigante recreando uma história apreciada por todas as crianças - os 3
porquinhos. Dividimos tarefas entre todas as salas e todos os grupos tiveram a
sua participação na elaboração do livro e das personagens.
Nesse dia, reunimos todas as crianças da instituição e foi narrada a
história dos 3 porquinhos e estes foram convidados a interagir no decorrer da
narração, sendo que as personagens eram amovíveis e de fácil manuseio.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.
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Dia da mãe
O dia da mãe comemorou-se, na instituição, com a realização de um
presente para oferecer a todas as mães e com uma tarde partilhada onde mães
e filhos tiveram oportunidade de passar bons momentos de atividade, convívio
e partilha.
As crianças realizaram vários trabalhos de expressão plástica e de
linguagem oral e abordagem à escrita (através de um poema dedicado à mãe)
que foram expostos na sala como forma de partilhar, com toda a comunidade
educativa, as suas aquisições e as suas obras.
Fizeram um trabalho de pintura digital onde reproduziram figuras
variadas que, posteriormente, foi convertido numa linda caneca. Na tarde do
dia da mãe, foram colocados à disposição, variados materiais de pintura e de
desperdício onde mães e filhos foram convidados a decorar uma borboleta que,
depois, foi afixada em cada uma das salas correspondentes.
No final da atividade do dia da mãe, todos foram convidados a lanchar
com as suas mães e a disfrutar o momento.

Dia mundial da família
O dia da família foi celebrado em grande pois todos os pais tiveram
oportunidade de vir almoçar com os seus filhos à nossa instituição, partilhando
momentos de convívio afeto e verdadeiro amor.
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A instituição, através das suas crianças, convidou todos os pais que
quisessem e pudessem a vir até à ASAS à hora de almoço, partilhar esta
refeição com os seus filhos. Foi uma espécie de almoço volante onde todos
puderam almoçar, conviver e divertir-se.
Foi uma atividade muito bem recebida.

Dia da família

Dia da criança
O dia da criança é sempre esperado com grande ansiedade. Este ano,
como já tem sido prática da instituição, os pais também foram convidados a
participar.
Assim sendo, programamos uma manhã de jogos, pintura, música e
surpresas.
A equipa educativa preparou esta manhã com muita dedicação e
empenho. As crianças e seus pais tiveram à disposição dois grandes painéis
para pintura livre, pinceis e tintas variadas. Havia música de fundo convidativa
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às danças de roda, dinamizaram-se vários jogos com as crianças, houve
espaço para atividade livre, uma vez que estávamos na parte exterior da
instituição (recreio) e, por fim, como que a cereja no topo do bolo, houve um
momento de “babycolor”. Para o “babycolor” solicitamos que pais e crianças
viessem com roupas brancas e que se pudessem estragar. Recorrendo a tintas
próprias para o efeito e, portanto, não tóxicas; fomos dividindo por todos
pequenas porções de tinta que foram atirando uns aos outros criando uma
maré de cor e muita, mas mesmo muita, alegria.
No final do dia, cada criança levou para casa um pequeno miminho.

Marchas populares
As marchas populares são vividas com grande intensidade. É tradição
local que todas as escolas participem nas marchas populares promovidas pela
junta de freguesia de Santa Joana, aquando dos fins de semana dos santos
populares.
Para principiar o preparar das marchas, houve que escolher um tema
que nos caracterizasse. Em colaboração com a docente coadjuvante de
expressão musical e, inserido nas temáticas tratadas nas aulas desta atividade
extracurricular, decidimos ir de espantalhos, uma vez que a grande temática
era “no reino encantado”.
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Assim sendo, fomos trabalhando a canção mais afincadamente no
decorrer das sessões de música e fomos elaborando os fatos para as marchas
e todos os acessórios necessários.
Os nossos arcos de início e fim de marcha também simbolizaram o tema
que representávamos.
Importa também referir que todos os pais foram convidados a participar
nesta atividade indo marchar juntamente com os seus filhos. A adesão, no
geral, foi extremamente boa e enriquecedora pois tornou esta nossa marcha
bem mais rica e possibilitou que muitas crianças participassem também, pois
até os que tinham, ainda, algumas dificuldades de locomoção, desfilaram ao
colo dos seus pais.
Ao longo de várias semanas foram realizados vários ensaios com pais e
filhos, construindo uma coreografia simples mas muito bonita que mereceu
muitos comentários positivos por parte da assistência, no dia das marchas.

Festa final de ano
Como não poderia deixar de ser, a festa final de ano simbolizou o
culminar de mais um ano letivo, um ano de aprendizagens, experiências, choro,
risos, alegrias, conquistas.
Esta festa englobou as valências da creche e do pré-escolar, uma breve
resenha do que foi abordado nas sessões de música e de ginástica e uma
atuação entre pais e filhos.
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Cada sala ensaiou uma coreografia animada para apresentar e também
o fez com as docentes de expressão musical e expressão motora,
separadamente.
Foi enviado a todas as famílias um convite para produzirem fatos com
material reciclado de forma a organizarmos um desfile de moda reciclada, no
final da festa. Para grande espanto nosso, os pais tiveram uma adesão
bastante positiva e presentearam-nos com fatos lindíssimos e muito originais.
Para terminar a festa foi entregue, a cada criança, um cd com todas as fotos
tiradas durante o ano letivo e um diploma de mérito.
O final de tarde terminou com belo arraial onde todos puderam saborear
a bela da febra e da sardinha assada e conviver mais descontraidamente com
amigos, familiares e equipa.

Semana dos avós
Em reunião de equipa chegou-se à conclusão que este dia, o dia dos
avós, poderia ser vivido de uma forma intensa e que os avós poderiam vir à
ASAS partilhar saberes com as nossas crianças.
Desta forma, programamos uma semana dos avós convidando todos os
avós a poderem vir até à sala do seu neto partilhar experiências, jogos,
canções, receitas, contar histórias, em suma, o que eles quisessem.
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Os avós aderiram bem à iniciativa e todos aqueles que não tinham
compromissos laborais, ofereceram parte do seu tempo ao grupo, que tanto
aprendeu com esta experiência.
No final da semana, foram oferecidos a todos os avós um diploma de
melhor avô e melhor avó.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.
Além das atividades constituintes do plano anual de atividades, comum
entre todas as valências, as salas da creche (1 e 2 anos) puseram em prática
um mini projeto sensorial intitulado “o mundo das sensações – vamos aprender
com os sentidos.” As crianças em idade de creche (o aos 3 anos) aprendem
através da sua própria experiência. Elas escolhem, exploram, manipulam,
transformam,

fazem

experiências,

aprendem

através

da

imitação

e

experimentação.
Um

ambiente

sensorial

rico

funciona

como

um

contexto

de

autoestimulação para a criança, despertando a sua atenção, curiosidade,
interesse e busca pela novidade. Assim, recorrendo aos nossos 5 sentidos,
pretendemos observar, tocar, cheirar, explorar a natureza e criar variadas
atividades que envolvam tudo isto, permitindo a exploração e descoberta do
mundo envolvente.
Resumidamente, foram estes os nossos objetivos para o mini projeto
sensorial:
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 Proporcionar oportunidades de exploração do mundo que as rodeia,
através de experiências diversificadas e significativas.
 Libertar a criança para explorar sensitivamente e aprender nessa
exploração.
 Contribuir e estimular o desenvolvimento de todas as capacidades da
criança fomentando interações, atividades e experiências em espaços e
ambientes naturais.
 Incentivar a criança para novas aprendizagens significativas.
 Fomentar

um

desenvolvimento

maior
de

grau

de

autonomia

tendo

indivíduos

adaptados

e

em

vista

o

progressivamente

independentes.
 Proporcionar verdadeiros momentos de crescimento nas diferentes
áreas de desenvolvimento.

Conclusão
Foi nossa preocupação criar oportunidades para o grupo crescer, pelo
experienciar de todo o tipo de oportunidades e interações possíveis nos
espaços da creche. A criança desta faixa etária carateriza-se pelo
desenvolvimento do seu sentido de identidade, pela afirmação da sua
personalidade, independência e autonomia. Cabe, então, a toda a equipa
educativa estabelecer e delimitar as estratégias e atividades que irão ao
encontro dos interesses e necessidades do grupo. Para o desenvolvimento
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global da criança, e tendo em conta o contexto social em que se insere, toda a
ação pedagógica deve exercer uma função estrutural e construtiva funcionando
como produto e agente de transformação do meio.
Ao longo deste ano letivo, foram diversas as atividades propostas e
realizadas na creche e em parceria com todas as salas da valência e também
com os colegas do pré-escolar, assim como os docentes coadjuvantes, foram
chamados a intervir e a participar ativamente no processo educativo deste
grupo.
Em termos de avaliação geral, podemos afirmar que o ano letivo correu
bem e que as atividades propostas, pela equipa, foram realizadas e planeadas
com sucesso e com intencionalidade educativa. A participação ativa das
famílias também é algo que devemos realçar como elemento promotor de todo
o sucesso do processo de ensino e aprendizagem e é de louvar o crescente
interesse que estas demonstram pelas atividades da instituição.
De igual modo, foi relevante o papel ativo das docentes coadjuvantes de
expressão musical e expressão motora, pois estavam sempre disponíveis para
colaborar nas atividades promovidas pela instituição ou sempre que solicitadas
pela docente da sala

Pré-escolar
O ano letivo de 2014/2015 fica marcado, nas páginas desta instituição,
como sendo o ano de arranque do pré-escolar passando assim, a possuir mais
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uma resposta social para o bem servir da comunidade. Com a aprovação da lei
de bases do sistema educativo, pretendeu reforçar-se a participação dos pais,
das famílias, da comunidade no dia-a-dia e projetos do jardim-de-infância.
As orientações curriculares para a educação pré-escolar, defendem que
a família e a instituição são dois contextos sociais e que ambos tem o seu
papel na educação da criança devendo, assim, existir uma relação entre os
dois sistemas. É com intencionalidade educativa que todas as atividades
realizadas nesta instituição tem, sempre que possível, a participação dos pais
das crianças e/ou das suas famílias. É trabalhando com toda a comunidade
educativa, promovendo uma convergência de conhecimentos e partilha de
saberes, que se cresce enquanto criança, enquanto adulto, enquanto equipa,
enquanto instituição.
Cabe ao educador, em conjunto com toda a equipa educativa,
estabelecer e delimitar as estratégias/atividades que irão ao encontro dos
interesses e necessidades do grupo. Para o desenvolvimento global da criança,
situada num contexto social, toda a ação pedagógica deve exercer uma função
estrutural e construtiva funcionando como produto e agente de transformação
do meio.
É objetivo do presente relatório avaliar e refletir sobre as atividades
propostas, planeadas e realizadas, em toda a valência do pré-escolar, ao longo
do ano letivo. Para além da reflexão sobre a intervenção pedagógica
desenvolvida, serão também apontadas as dificuldades e constrangimentos
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que dificultaram a concretização de algumas das atividades propostas no início
do ano letivo.

Objetivos gerais e específicos
O plano anual de atividades foi realizado em conjunto com todas as
valências da ASAS com o objetivo de promover/estimular o desenvolvimento
de todas as competências da criança / grupo e, sempre que possível, integrar
momentos de convívio e partilha com os pais e com os idosos. Foram tidas em
conta todas as áreas de conteúdo mencionadas nas orientações curriculares
para a educação pré-escolar.
A realização das atividades objetivaram o envolvimento da criança, uma
vez que este, no seu próprio processo de desenvolvimento, surge como uma
noção chave de educação experiencial, já que o envolvimento da criança é
vivido como o melhor meio de apreciar a qualidade de educação.
Para atingir este objetivo é preciso ter em conta os pilares que o sustentam:
 Promover o bem-estar emocional e a implicação através de um ambiente
enriquecedor (espaço, materiais, atividades atrativas).
 Livre iniciativa da criança – é necessário dar liberdade para que a
criança escolha as atividades que quer realizar, estas não são dirigidas
pelo adulto, embora haja momentos que são necessário respeitar:
rotinas, arrumação, higiene… .
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 Diálogo experiencial – que inclui o estabelecimento de regras de
funcionamento do grupo, isto é que cada uma e todas elas tenham
liberdade individual.
Para que esta aprendizagem ocorra é necessário que as crianças tenham
contacto direto com os materiais diversificados e que as atividades sejam
também promotoras de aprendizagem ativas / significativas.
Desta forma, foram estes os objetivos do projeto curricular de turma que
deram origem a muitas das atividades propostas no plano anual de atividades:
 Valorizar de forma incisiva a componente do domínio das expressões:
plástica, musical, dramática e motora.
 Compreender a arte no processo histórico, como fundamento da
memória cultural, importante na formação da criança.
 Desenvolver a capacidade de comunicação verbal - oral e escrita.
 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita.
 Valorizar o livro e a leitura como fonte de prazer e informação.
 Promover a cultura artística.
 Fomentar o domínio de habilidades recreativas e a capacidade criadora.
 Promover uma maior interação e articulação da escola com o meio
envolvente, proporcionando um contacto frequente com a realidade
exterior à escola.
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Caracterização do grupo
Este primeiro grupo de crianças do pré-escolar era um grupo
homogéneo (em idade e em termos de desenvolvimento sendo que todas
tinham 3 anos de idade.
Era um grupo relativamente fácil de trabalhar, embora com muitas
dificuldades de concentração / atenção. Devido ao reduzido número de
crianças que constituíam o grupo, sentia-se, notoriamente, sempre que faltava
algum elemento.

Atividades desenvolvidas
As atividades de início de ano visaram, essencialmente, a readaptação
às rotinas assim como a realização de brincadeiras livres no espaço interior e
exterior. Deste modo, foi nosso objetivo promover a adaptação das crianças às
regras, espaços, amigos e adultos assim como criar laços de afeto entre
adulto-criança e criança-criança. Um grande número de atividades, descritas a
baixo, foi realizado em colaboração com a sala dos 2 a 3 anos.

Dia do caracol
Esta atividade foi apenas realizada na sala de 2 anos da valência da
creche. Com o grupo do pré-escolar foi realizado um pequeno momento de
conversa/diálogo onde foram abordadas questões relativas à proteção do meio
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ambiente e à possibilidade de realizar pequenos percursos sem recorrer ao
veículo automóvel.

Atividades alusivas ao outono
Com a chegada do outono a curiosidade das crianças sobre as
mudanças no ambiente que as rodeiam é de valorizar e incitar. Foi nosso
objetivo oferecer-lhes possibilidades para observar as mudanças que esta
estação do ano acarreta, fomentando o desenvolver de noções espáciotemporais; do sentido da visão e da distinção de várias cores.
Durante estes meses de outono foram realizadas várias e variadas
atividades individuais e de grande grupo, na sala do pré-escolar, que
permitiram desenvolver e estimular a criança e o seu desenvolvimento global.

Dia da música
Como forma de festejar o dia da música, o grupo foi convidado a
construir alguns instrumentos recorrendo a material de desperdício e a
experimentar os variados instrumentos musicais existentes na instituição.
Foi um dia de experimentação musical, de criação e execução de ritmos
variados, de brincadeira e partilha, estimulando o sentido de pertença a um
grupo, a imaginação e criatividade.
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Dia da alimentação
Uma das atividades propostas para a comemoração do dia da
alimentação teve de ser reestruturada passando, assim de uma ida à frutaria,
para a criação de uma mini frutaria junto dos nossos idosos do centro de dia e
do lar.
Este momento foi igualmente enriquecedor, pois permitiu um convívio
inter-geracional e uma partilha de saberes entre miúdos e graúdos, tornando-se
uma mais valia para todos.
O grupo foi chamado a identificar os frutos e legumes constituintes do
cabaz podendo sentir as suas texturas e características.
Sabendo da importância do envolvimento das famílias nas atividades da
escola, solicitamos a colaboração dos mesmos trazendo uma peça de fruta
que, posteriormente, foi confecionada de forma à elaboração de uma rica e
saborosa salada de frutas. O grupo esteve presente e participativo durante a
confeção da mesma, podendo trabalhar vários conceitos matemáticos e
sensoriais advindos desta atividade.
Em conjunto com a valência, foi planificada a narração da história “A
lagarta comilona” e todas as crianças assistiram com curiosidade e agrado.

134

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

Pão por Deus
Esta atividade visou a confeção de uns docinhos que foram entregues, à
posteriori, aos nossos idosos difundindo assim conceitos como partilha,
solidariedade, generosidade, afeto…

São Martinho
Ao longo da semana foram realizadas várias atividades alusivas a esta
temática, alicerçadas nas variadas áreas de conteúdo: domínio da expressão
plástica; da expressão motora, da expressão musical e da linguagem oral e
abordagem à escrita. Estas atividades visaram, portanto, o estimular,
aperfeiçoar e desenvolver de competências diversas do grupo.
Em conjunto com a valência da creche e a preciosa colaboração dos
pais que nos trouxeram uma mão cheia de castanhas, realizamos uma
degustação de castanhas assadas durante o momento do lanche da tarde. O
grupo passou por vários momentos, entre a hesitação do provar até ao
deliciarem-se com o sabor das castanhas assadas.
Como havíamos construído um cartucho para as castanhas, todos
puderam levar para partilha com as famílias, o seu cartucho recheado de
castanhas assadas.
Da maneira a reviver a lenda de São Martinho, a equipa educativa da
creche e do pré-escolar preparou uma manhã de promoção do domínio da
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expressão dramática dando vida a uma teatro de sombras com a narrativa da
lenda.

Dia do pijama
Como já vem sendo habitual a nível nacional, também este ano a ASAS
se juntou à comemoração do dia nacional do pijama integrando as valências da
creche e do pré-escolar.
Visando trabalhar a problemática de que toda a criança tem direito a
uma família e, conforme sugestão da associação Mundos de Vida –
responsável pela iniciativa - foram realizadas várias atividades de introdução e
desenvolvimento da temática.
Foram enviados os mealheiros cujo intuito era angariar fundos para
envio para a Mundos de Vida, agregados a uma breve resenha de todo o
projeto do dia do pijama. O grupo foi convidado a vir vestido de casa com o seu
pijama e a trazer o seu peluche favorito. Nesse dia, 20 de Novembro, forma
realizadas atividades de cariz livre e dinâmico de forma a proporcionar
momentos de convívio e diversão entre todas as crianças.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.
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Natal / Festa de natal
Foi nosso objetivo oferecer ao grupo diversas oportunidades de
experimentar, reconhecer, identificar, modelar, desenhar, colorir, completar,
construir vários símbolos alusivos à festividade do natal, recorrendo, para isso,
às técnicas de expressão plástica já dominadas. Todas estas atividades de
plástica foram importantes para o desenvolvimento das competências artísticas
e para o desenvolver da criatividade individual tendo sido fundamentais para a
decoração da instituição: corredores e sala.
Ao longo de toda esta época festiva foram enriquecidos os laços de
amizade e os valores da partilha e da solidariedade, valorizando também, as
tradições desta quadra.
O grupo escreveu a tão afamada carta ao pai natal (dos CTT) solicitando
o presente desejado e obtendo, em Janeiro, uma resposta individual que tanto
os alegrou e surpreendeu, fomentando assim a magia de natal.
A festa de Natal, que aconteceu aqui na instituição, englobou todos os
grupos de todas as valências e em que cada uma das turmas programou e
ensaiou uma atuação alusiva à temática. Todos os familiares dos nossos
utentes foram convidados a assistir à nossa festa de natal e a participar num
lanche partilhado, logo após o término da mesma. Foi uma comemoração onde
se sentiu muito empenho e dedicação quer por parte da equipa educativa quer
por parte das crianças.
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Festa de Natal

Dia de reis
Como forma de comemorar esta tradição que encerra a época natalícia,
as crianças da creche e do pré-escolar confecionaram, por sala, um bolo rei
onde tiveram oportunidade de contactar e manusear os ingredientes, fazer
contagens, seriações, pesagens e envolve-los numa massa deliciosa onde,
depois de levedar foram colocados os frutos secos. Na tarde do dia de reis, a
instituição promoveu um chá convívio onde cada pai/encarregado de educação
e seu respetivo educando puderam provar o bolo rei e beber uma chávena de
chá. Foi uma atividade bastante apreciada por todos e que, mais uma vez,
visou o englobar das famílias nas dinâmicas do grupo e da instituição.
Como já vem sido tradicional, o grupo do pré-escolar elaborou as suas
próprias coroas de reis e as suas maracas que acompanharam assim a canção
das janeiras ensaiada na sala. Foram trabalhados vários conceitos de
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matemática na realização da coroa e das maracas e também postas em prática
algumas técnicas de expressão plástica dominadas por todos.

Dia do amigo
Este dia foi vivido em toda a instituição (creche, pré, lar e centro de dia)
com uma troca de correspondência. O cupido (adulto figurante) andou pela
instituição a distribuir cartas que cada grupo escreveu endereçadas a várias
pessoas ou grupos. No nosso caso, escrevemos um postal para os utentes do
lar e do centro de dia. Também escrevemos pequenas mensagens entre nós
(desenhos na maioria dos casos) que trocamos entre colegas.
Vivenciamos assim um dos mais belos sentimentos do ser humano, o
valor da amizade

Carnaval
O tema escolhido para este ano celebrarmos o carnaval foi: os animais.
Cada um dos grupos escolheu um animal para representar e elaborar os seus
fatos e adereços para o desfile realizado na sexta-feira de carnaval.
A sala do pré-escolar escolheu representar-se através da figura da
coruja, simbolizando assim, conhecimento e sabedoria. Elaboramos umas
capas em plástico com penas, uma máscara de coruja, através de material de
desperdício e fizemos uma máscara também de coruja para os pais poderem
desfilar com os seus filhos.
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O grupo participou ativamente na elaboração dos seus disfarces de
carnaval e das máscaras para os seus pais.
Como já foi referido, todos os pais foram ouvidos sobre o melhor horário
para a realização do desfile de carnaval e, na sua grande maioria, indicaram o
horário da manhã para este decorrer. Foi uma manhã vivida com bastante
alegria e onde houve imensa adesão por parte das famílias neste momento de
folia.

Dia do pai
O dia do pai foi celebrado na instituição com a realização de um
presente para ofertar todos os pais e com uma tarde partilhada onde pais e
filhos tiveram oportunidade de passar bons momentos de atividade, convívio e
partilha.
As crianças realizaram vários trabalhos de expressão plástica e de
linguagem oral e abordagem à escrita (através de pictograma alusivo ao dia)
que foram expondo pela sala e junto dos cabides como forma de compartilhar
com toda a comunidade educativa as suas aquisições e as suas obras.
Fizeram um lindo desenho caracterizando o pai que, posteriormente, foi
convertido num belo puzzle para ser montado em parceria. Na tarde do dia do
pai, foram colocados à disposição, variados materiais de pintura que os pais e
seus filhos, puderam usar para colorir uma peça de um puzzle. Cada sala tinha
um puzzle e cada criança e seu pai a sua peça. No final, cada sala expos o seu
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puzzle com todas as peças decoradas por pais e filhos. No final da atividade do
dia do pai, todos foram convidados a lanchar com os seus pais e a disfrutar o
momento.

Dia da árvore / chegada da primavera
Com a chegada da primavera, criamos momentos para observar as
mudanças que esta estação traz, desenvolvendo o sentido da visão e
distinguindo as várias cores do meio ambiente. Fizemos várias atividades como
forma de trabalhar a estação e abordar as várias áreas de conteúdo, descritas
nas orientações curriculares para a educação pré-escolar.
Em conjunto com a sala dos 2 anos, da valência da creche, elaboramos
uns acessórios simbolizando a primavera e promovemos uma manhã
recreativa onde todos puderam desfilar e mostrar os seus adereços primaveris.
Foi um momento muito animado e rico em interação entre os pares, em partilha
e em jogo simbólico.
No dia da árvore, juntamos todas as crianças da creche, do pré-escolar
e os utentes do lar e centro de dia e fomos plantar duas árvores, como forma
de preservar e respeitar o meio ambiente. Plantamos uma árvore no interior da
instituição e outra na zona exterior envolvente ao ASAS. As crianças tiveram
oportunidade de escavar a terra com uma sacho, tapar a árvore com terra e
regar, acompanhando todo o processo da plantação e sendo agente ativo da
mesma.
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O grupo realizou, por fim, um cartaz sequencial onde explicaram todos
os passos do processo de plantação da árvore. Este cartaz ficou afixado na
sala.

Dia mundial da água
Em conversa com o grupo, abordamos a importância da água para as
nossas vidas e como poderemos fazer para economizar este bem tão precioso.
Realizamos uma experiência sobre o flutuar e não flutuar e sobre a densidade
da água. Foram feitas também algumas atividades de experimentação
sensorial.
O grupo levou para casa uns frascos com água e purpurinas resultantes
da experiência realizada na sala.

Dia mundial do teatro
Em parceria com a docente coadjuvante de expressão musical,
realizamos uma manhã teatral e convidamos os nossos grupos de creche a vir
à nossa sala assistir a uma peça de teatro.
A peça de teatro falava sobre os animais e os seus sons e o grupo ia
interagindo com as personagens no decorrer da história musicada. No final da
peça, as crianças puderam recriá-la de forma livre.
Foi uma manhã muito interessante que promoveu o gosto pelo teatro, o
desenvolver da linguagem, a experimentação dos jogos musicados.
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Páscoa
Promover as tradições, elaborando atividades relacionadas com o tema
foi assim que foram planeadas as atividades relacionadas com a comemoração
da Páscoa.
Além de todas as atividades de sala alusivas a este tema, o grupo, em
conjunto com a valência da creche, confecionaram pequenos folares que
levaram para casa para degustar com os seus familiares.
Para o folar, e de uma forma bem simbólica, pedimos aos pais para
trazerem um ovo cozido e um ovo cru. A alegria das crianças em poderem
colaborar nas atividades do grupo foi bem visível e de extrema importância.
Também realizamos a tradicional caça ao ovo onde miúdos (creche e
pré-escolar) e graúdos (idosos) puderam explorar o jardim na casa ao ovo,
saboreando e partilhando os seus achados no final.

Dia da saúde
O dia da saúde foi celebrado de uma forma bem singela mas igualmente
enriquecedora.
Alguns dos nossos idosos vieram até à sala dos 2 anos, onde juntamos
o grupo da pré com o grupo dos 2 anos, e falaram-nos acerca do nosso
coração e trouxeram dois estetoscópios com os quais pudemos escutar o bater
do nosso coração.
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Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.

Dia mundial do livro
Para abordar o dia mundial do livro, planificamos a elaboração de um
livro gigante recreando uma história apreciada por todas as crianças - os 3
porquinhos. Dividimos tarefas entre todas as salas e todos os grupos tiveram a
sua participação na elaboração do livro e das personagens.
Nesse dia, reunimos todas as crianças da instituição e foi narrada a
história dos 3 porquinhos e estes foram convidados a interagir no decorrer da
narração, sendo que as personagens eram amovíveis e de fácil manuseio.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.

Dia da mãe
O dia da mãe comemorou-se, na instituição, com a realização de um
presente para oferecer a todas as mães e com uma tarde partilhada onde mães
e filhos tiveram oportunidade de passar bons momentos de atividade, convívio
e partilha.
As crianças realizaram vários trabalhos de expressão plástica e de
linguagem oral e abordagem à escrita (através de um poema dedicado à mãe)
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que foram expostos na sala como forma de partilhar com toda a comunidade
educativa as suas aquisições e as suas obras.
Fizeram um trabalho de pintura digital onde reproduziram figuras
variadas que, posteriormente, foi convertido numa linda caneca. Na tarde do
dia da mãe, foram colocados à disposição, variados materiais de pintura e de
desperdício onde mães e filhos foram convidados a decorar uma borboleta que,
depois, foi afixada em cada uma das salas correspondentes.
No final da atividade do dia da mãe, todos foram convidados a lanchar
com as suas mães e a disfrutar o momento.

Dia da Mãe

Dia mundial da família
O dia da família foi celebrado em grande pois todos os pais tiveram
oportunidade de vir almoçar com os seus filhos à nossa instituição, partilhando
momentos de convívio afeto e verdadeiro amor.
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A instituição, através das suas crianças, convidou todos os pais que
quisessem e pudessem a vir até à ASAS à hora de almoço, partilhar esta
refeição com os seus filhos. Foi uma espécie de almoço volante onde todos
puderam almoçar, conviver e divertir-se.
Foi uma atividade muito bem recebida por todos.

Dia da criança
O dia da criança é sempre esperado com grande ansiedade por todos.
Este ano, como já tem sido prática da instituição, os pais também foram
convidados a participar.
Assim sendo, programamos uma manhã de jogos, pintura, música e
surpresas.
A equipa educativa preparou esta manhã com muita dedicação e
empenho. As crianças e seus pais tiveram à disposição dois grandes painéis
para pintura livre, pinceis e tintas variadas. Havia música de fundo convidativa
às danças de roda, dinamizaram-se vários jogos com as crianças, houve
espaço para atividade livre, uma vez que estávamos na parte exterior da
instituição (recreio) e, por fim, como que a cereja no topo do bolo, houve um
momento de “babycolor”. Para o “babycolor” solicitamos que pais e crianças
viessem com roupas brancas e que se pudessem estragar, recorrendo a tintas
próprias par ao efeito e, portanto, não tóxicas; fomos dividindo por todos
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pequenas porções de tinta que foram atirando uns aos outros criando uma
maré de cor e muita mas mesmo muita alegria.
No final do dia, cada criança levou para casa um pequeno miminho.

Dia Mundial da Criança – Color Baby

Marchas populares
As marchas populares são vividas com grande intensidade. É tradição
local que todas as escolas participem nas marchas populares promovidas pela
junta de freguesia de Santa Joana aquando dos fins de semana dos santos
populares.
Para principiar o preparar das marchas, houve que escolher um tema
que nos caracterizasse. Em colaboração com a docente coadjuvante de
expressão musical e, inserido nas temáticas tratadas nas aulas desta atividade
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extracurricular, decidimos ir de espantalhos, uma vez que a grande temática
era “no reino encantado”.
Assim sendo, fomos trabalhando a canção mais afincadamente no
decorrer das sessões de música e fomos elaborando os fatos para as marchas
e todos os acessórios necessários. Os nossos arcos de início e fim de marcha
também simbolizaram o tema que representávamos.
Importa também referir que todos os pais foram convidados a participar
nesta atividade indo marchar juntamente com os seus filhos. A adesão, no
geral, foi extremamente boa e enriquecedora pois tornou esta nossa marcha
bem mais rica e possibilitou que muitas crianças participassem também, pois
até os que tinham, ainda, algumas dificuldades de locomoção, desfilaram ao
colo dos seus pais.
Ao longo de várias semanas foram realizados vários ensaios com pais e
filhos, construindo uma coreografia simples mas muito bonita que mereceu
muitos comentários positivos por parte da assistência, no dia das marchas.

Marchas Populares
148

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

Festa final de ano
Como não poderia deixar de ser, a festa final de ano simbolizou o
culminar de mais um ano letivo, um ano de aprendizagens, experiências, choro,
risos, alegrias, conquistas.
Esta festa englobou as valências da creche e do pré-escolar, uma breve
resenha do que foi abordado nas sessões de música e de ginástica e uma
atuação entre pais e filhos.
Cada sala ensaiou uma coreografia animada para apresentar e também
o fez com as docentes de expressão musical e expressão motora,
separadamente.
Foi enviado a todas as famílias um convite para produzirem fatos com
material reciclado de forma a organizarmos um desfile de moda reciclada, no
final da festa. Para grande espanto nosso, os pais tiveram uma adesão
bastante positiva e presentearam-nos com fatos lindíssimos e muito originais.
Para terminar a festa foi entregue, a cada criança, um cd com todas as
fotos tiradas durante o ano letivo e um diploma de mérito.
O final de tarde terminou com belo arraial onde todos puderam saborear
a bela da febra e da sardinha assada e conviver mais descontraidamente com
amigos, familiares e equipa.
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Semana dos avós
Em reunião de equipa chegou-se à conclusão que este dia, o dia dos
avós, poderia ser vivido de uma forma intensa e que os avós poderiam vir à
ASAS partilhar saberes com as nossas crianças.
Desta forma, planeamos uma semana dos avós convidando todos os
avós a poderem vir até à sala do seu neto partilhar experiências, jogos,
canções, receitas, contar histórias, em suma, o que eles quisessem.
Os avós aderiram bem à iniciativa e todos aqueles que não tinham
compromissos laborais, ofereceram parte do seu tempo ao grupo que tanto
aprendeu com esta experiência.
No final da semana, foram oferecidos a todos os avós um diploma de
melhor avô e melhor avó.
Esta atividade surgiu de interesse comum pois não era parte integrante
do plano anual de atividades.
Conclusão
Ao longo deste ano letivo, foram várias e variadas as actividades
dinamizadas na valência de pré-escolar, em que todos os elementos desta
valência, assim como os docentes coadjuvantes, foram chamados a intervir e a
participar ativamente no processo educativo deste grupo. Em traços gerais, o
trabalho em equipa realizado durante este ano foi positivo e saudável para o
grupo em si. Conforme está previsto na prática educativa e pedagógica em
jardim-de-infância, fomos chamando, também, as famílias a sentirem-se parte
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integrante e colaborante do processo educativo das crianças. Sempre que
solicitadas, as famílias colaboraram nas atividades e nas propostas realizadas.
É de notar que, ao longo deste ano letivo, houve várias atividades em que as
famílias tiveram que colaborar com trabalho trazido de casa, mas também
foram chamadas a vir à ASAS e a participar nas atividades promovidas pela
valência. Neste seguimento, a avaliação é positiva face à participação deste
parceiro educativo no processo de ensino-aprendizagem e no desenrolar do
projeto curricular de turma.

4.2 DEPARTAMENTO IDOSOS

“A velhice é um simples preconceito aritmético, e todos nós seriamos mais
jovens se não tivéssemos o péssimo hábito de contar os anos que vivemos.”
Dantas, Júlio
Ao longo do ano de 2015 no departamento dos idosos existiram serviços
com uma enorme relevância nos cuidados a ter com os idosos nomeadamente:

Fisioterapia
Em parceria com a Fisiomanual a nossa instituição continua a
disponibilizar o serviço de fisioterapia. Existe uma sala equipada com todos os
equipamentos específicos para a realização desta actividade. Especialistas
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desta empresa disponibilizam-se a vir fazer sessões aos nossos idosos de 2 a
3 vezes por semana.

Gabinete médico
Relativamente a ao gabinete médico podemos dizer que continuamos a
trabalhar com uma médica que se desloca à nossa instituição uma vez por
semana ou mais (quando necessário) para avaliação dos utentes. Nestas
avaliações os utentes são avaliados desde: ajustes de medicação, medição
das tensões arteriais, controle de diabetes, controle de feridas e realização de
pensos, entre outros processos. Esta médica trabalha em conjunto com a
nossa enfermeira. A nossa enfermeira transmite todas as informações
necessárias, que ocorrem durante a sua ausência, à médica.

Enfermagem
Quanto ao departamento de enfermagem, continuamos a trabalhar com
uma enfermeira a tempo inteiro que está encarregue de observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas; aferir sinais vitais; preparação e administração de
medicação, realização de pensos e controle de tensões arteriais e controle de
diabetes; vigilância relativamente a feridas; formação às colaboradoras quanto
a posicionamentos; acompanhamento a consultas e exames, entre outros
trabalhos.
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Verificamos, que o envelhecimento acontece pelo aumento da
esperança média de vida e pela redução da taxa de fecundidade e natalidade.
Ambos os factores levam à redução da população activa e jovem do País. É
sabido que o envelhecimento está a propagar-se no território português, mas
também em toda a Europa, basta prestarmos atenção à comunicação social.
Rapidamente, conseguimos enumerar algumas causas: melhor assistência
médica; melhoria das condições higiénico-sanitárias; evolução científica e
tecnológica;

nova

visão

sobre

o

significado

de

qualidade

de

vida;

desenvolvimento do planeamento familiar, etc.

Pensar

no

futuro

para

os

idosos,

significa

pensar

em

instituições/recursos humanos que possibilitem dar apoio a todos os níveis da
vida da pessoa, contribuindo para a sua qualidade de vida. Contudo, não é só
com as infra-estruturas que nos devemos preocupar, prestar um serviço de
qualidade, tendo como inquietação manter o idoso activo, fazê-lo perceber que
é importante viver os o resto dos seus dias com qualidade, com os seus
saberes e capacidades, é algo tão importante como fazer a higiene pessoal
numa instituição.

O envelhecimento é um processo natural e biológico de todo o ser
humano, pois desde que nascemos começamos a envelhecer.

“O ser humano envelhece porque é um processo universal inerente a
todos os seres vivos; é um processo normal, que faz parte da vida de qualquer
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ser humano. Envelhecimento é diferente de velhice dado que o envelhecimento
começa assim que somos gerados, a velhice dado que o envelhecimento
começa assim que somos gerados, a velhice e os seus sinais e sintomas
físicos e mentais só se manifestam de forma clara a partir de determinada
idade.” (Fernandes, 2005: 7)
Se por um lado não devemos dizer que uma pessoa é velha pela idade
que tem, e sim, devemos ter em conta aquilo que a pessoa realmente é,
existem sinais visíveis que nos indicam que determinada pessoa é idosa.
Algumas dessas características, assim consideradas sobretudo quando
articuladas entre si são as seguintes:

 Dificuldades de visão e audição (os sentidos deixam de estar tão
“apurados”);
 As reacções e respostas mais lentas;
 A postura torna-se mais curva;
 Os ossos enfraquecem;
 Uma vez que o aspecto física do idoso está mais fraco, poderão
surgir mais facilmente determinadas doenças, do que em etapas
anteriores da sua vida;
 Maior dificuldade em respirar, logo cansa-se com facilidade;
 Acentuação das rugas;
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 A pessoa idosa observa mais do que fala, normalmente necessita
de ser estimulada para o fazer;
 Maior dificuldade em se adaptar a mudanças na sua vida.

Continuamos a verificar a ausência por parte dos familiares nas visitas
diárias, sendo que muitas vezes são os amigos que substituem essa
componente familiar ou então os próprios colaboradores. Verificamos muitas
vezes essas ausências em datas importantes como os aniversários deles, no
Natal, sendo que nesta época que se diz ser de reunião familiar, é para eles
mais um dia passado na Instituição uma vez que a maior parte fica. Tentamos
proporcionar-lhes um dia diferente com tudo a que têm direito nesta época, tais
como a consoada, os doces de natal mas acima de tudo a reunião familiar a
qual é feita com as colaboradoras da ERPI.

Sem dúvida que o idoso tem uma forma de encarar a vida diferente
daquela que tinha anteriormente nas etapas da sua vida. É natural que agora
considere que está na fase final da vida, e conjugando as dificuldades físicas e
por vezes às escassas relações sociais, ele formule as ideias já mencionadas.
O importante é que familiares, amigos, vizinhos e colaboradores (caso esteja
institucionalizado), contribuam para que o idoso se sinta uma pessoa útil e que
encare esta etapa, onde pode e deve recordar o passado, frisando as
experiências mais importantes, transmitindo para as gerações mais novas os
seus saberes e capacidades
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Concluímos então que trabalhar com idosos é complexo não
propriamente pelas dificuldades motoras, mas sim pelas alterações emocionais
e psíquicas. Contudo os técnicos têm que mudar estes estereótipos e combater
estas limitações e tratando-os sempre de maneira adequada à idade e à sua
patologia. Os técnicos deverão:

1. “Respeitar a individualidades de cada um, evitando as generalizações;

2. Não infantilizá-los;

3. Não tratá-los como incapazes;

4. Não tratá-los como doentes;

5. Oferecer-lhes cuidados específicos para a sua faixa etária;

6. Preservar a sua independência e autonomia;

7. Ajudá-los a desenvolver aptidões;

8. Ter paciência, pois seu tempo é outro, são mais lentos;

9. Trabalhar suas perdas e seus ganhos;

10. Promover muita estimulação biopsicossocial.” (Zimerman, 2006: 47)

Os objetivos da Instituição na Resposta Social de ERPI foram:
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e/ou de saúde, não permita resposta alternativa;
básicas do utente;
-estar físico, mental, emocional, social e moral,
promovendo a sua qualidade de vida;

Neste momento a Instituição tem capacidade para 32 utentes e todas as
vagas estão preenchidas.
São objetivos do Centro de Dia:

proporcionando-lhe todos os serviços indispensáveis para o seu bem-estar, de
forma a promover a sua adaptação e integração no meio ambiente envolvente;
sfaçam as necessidades básicas;

outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento.
Neste momento o SAD tem capacidade para 36 utentes tendo as vagas
sido preenchidas ao longo do ano de 2015.
Assim, o SAD representou uma mais-valia no cuidar de uma pessoa
idosa, e o melhor de tudo é que, para o receber, o idoso não precisa sair do
conforto do seu lar, o que por si só constitui também uma excelente alternativa
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aos lares. Além disso foi também uma boa alternativa para a família que por
vezes não tem possibilidade de assegurar/ cuidar do idoso a tempo inteiro, ou
para quem deseja que a pessoa seja cuidada em casa. É sem dúvida uma
resposta de qualidade de vida, no conforto do próprio lar.

4.2.1 Actividades

No decorrer do ano de 2015 foram várias as actividades realizadas no
departamento dos idosos. Estas actividades tiveram vários objetivos, mas os
mais importantes foram e são, essencialmente tornar os dias dos nossos
idosos dias mais felizes, onde se possam sentir úteis na sociedade.
Informática
Quanto à informática esta actividade foi levada desde o início do ano até
ao verão (mês de Julho) por dois estagiários da Escola Secundária Homem
Cristo com supervisão da animadora sociocultural. Esta actividade realizava-se
às segundas e sextas feiras de cada semana. Nestas aulas tínhamos cerca de
20 participantes que aprenderam as competências básicas da utilização de um
computador: como aceder à internet; jogos online e jogos de colorir; jogos de
atenção, memória e ainda a criação de facebook, onde muitos dos utentes
puderam comunicar, através desta rede social, com familiares que se
encontram no estrangeiro.
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Os materiais utilizados são: computador e rato.

Objetivos:
 Desenvolver o interesse pela informática;
 Desenvolver habilidade de criatividade;
 Desenvolver autonomia na utilização das ferramentas da informática
compreendendo a sua abrangência para pesquisas e jogos didácticos.

Alfabetização
A alfabetização de um indivíduo promove sua socialização, já que possibilita
o estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros, acesso a
bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. A
alfabetização é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do
desenvolvimento da sociedade como um todo.
A actividade de alfabetização foi dirigida pela animadora sociocultural com o
apoio dos estagiários da Escola Secundária Homem Cristo e do Colégio D.
José I. Esta actividade contou com cerca de 30 participantes, onde puderam
aprender o básico desde o alfabeto e aprender a escrevê-lo e outros puderam
aperfeiçoar os conhecimentos que já tinham. Mais de metade destes
participantes são analfabetos, logo a actividade tornou-se muito produtiva no
decorrer do tempo e denotaram-se evoluções em muitos dos participantes.
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Esta actividade passou por objetivos como: reconhecer a ortografia das
palavras, desenvolver a compreensão da leitura, aperfeiçoar a escrita.
Os materiais que são utilizados no atelier de escrita são os seguintes:
Papel, material de escrita, livros de leitura.

Objetivos:



Promover a cidadania;



Ajudar na socialização e autoestima através da aprendizagem;



Promover a Alfabetização;



Disponibilizar o acesso ao conhecimento e a cultura;



Atender a necessidade de cada educando, levando em conta a
diversidade e os interesses.

Teatro
A expressão dramática é uma prática que põe em acção o
desenvolvimento do indivíduo aferido na sua totalidade, favorecendo, através
de actividades lúdicas, o desenvolvimento de uma aprendizagem global
(cognitiva, afectiva, sensorial, motora e estética).
Esta actividade permitiu aos nossos utentes dar “ASAS” à imaginação
estimulando a memória, a comunicação, criatividade, boa disposição e a
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interacção do grupo. Esta actividade é realizada mensalmente (2 vezes) onde a
participação passa por todos os utentes de lar e de centro de dia. É uma
actividade que tem bastante sucesso, pois todos se divertem e onde o “faz de
conta” os domina de forma muito espontânea. É importante mencionar que,
para além desta actividade os utentes realizam quinzenalmente jogos de
expressão dramática que passam por esta vertente teatral também.
Os materiais utilizados para a actividade do teatro são: roupas que a
instituição foi produzindo para outras actividades, acessórios existentes para o
efeito que nos foram doando.

Objetivos:



Dominar progressivamente a expressividade do corpo e da voz;



Trabalhar a concentração e atenção;



Estimular o relacionamento interpessoal;



Estimular a criatividade;



Compreender jogos de comunicação verbal e não verbal.

Oficina de trabalhos manuais
Os objetivos da oficina de trabalhos manuais são proporcionar ao
participante o contacto com diferentes técnicas usando materiais básicos (cola
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colorida, tinta têmpera, papel crepom, cartolina e outros) e recicláveis (caixa
diversas, garrafas, restos de tecido, jornal...).
Os trabalhos manuais são realizados com muita frequência e de acordo
com as épocas festivas e estações do ano. Nestas actividades os participantes
põem mãos à obra deixando a sua marca em trabalhos que são expostos pelas
salas de actividades e pela própria instituição colorindo todos os espaços. É
uma actividade bem sucedida, pois os utentes adoram pintar, recortar, colorir e,
a parte favorita deles é verem os seus trabalhos expostos para todos sentindose úteis e muito orgulhosos daquilo que concretizam. É à volta de uma mesa
que desenvolvem assim a motricidade, capacidade de concentração, destreza
manual, criando-se assim momentos de intercâmbio afectivo, convivência e
sentimentos de pertença grupal.
Os materiais utilizados nos trabalhos manuais são: materiais reciclados
desde garrafas, pacotes de iogurtes, papel reciclado, rolhas, capsulas de café,
cartão, entre outros; tintas; cartolinas; goma eva; papel crepe; papel celofane,
entre outros.

Objetivos:
 Desenvolver a coordenação motora;
 Desenvolver a atenção, concentração e raciocínio lógico;
 Desenvolver a criatividade e imaginação;
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 Desenvolver a auto-estima.

Jogos lúdico-recreativos
Jogos recreativos são jogos lúdicos ou jogos populares que têm como
objetivo divertir os jogadores. Recreativo é algo que dá prazer ou diverte.
Através dos jogos lúdico-recreativos os utentes celebraram os dias
comemorativos e têm a oportunidade de desenvolver a aprendizagem,
construção da cidadania e a interacção necessária à formação pessoal,
minimizando ou retardando efeitos negativos do processo natural do
envelhecimento. Estes jogos passam por jogos de estimulação cognitiva como:
o jogo da memória; bingo; damas; cartas; “o que mudou em mim”- um jogo de
expressão dramática onde um utente sai da sala com certos objectos e entra
com outros e os restantes tentam adivinhar o que mudou; jogo do boccia; jogo
da garrafa – onde é colocado um fio enrolado à garrafa e o objetivo é enrolar o
fio até a garrafa ficar envolvida por esse fio trabalhando a destreza manual e
promovendo a competição de forma saudável; jogo do quem é quem; jogo das
cadeiras; jogo da mímica; bingo sonoro (envolve sons dos animais, sons de
objectos, sons da natureza e outros onde os participantes têm que descobrir
qual o som que estão a ouvir). Estes jogos envolviam a maioria dos nossos
utentes. São caracterizados por serem jogos simples onde a grande maioria
consegue participar. Nestes jogos os utentes desenvolvem a sua capacidade
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de concentração, a memória e criam-se momentos de diversão e de
competição saudável.
Os materiais utilizados nos jogos lúdico.-recreativos são: jogo de cartas,
dominó, jogo das damas, jogo da memória, bingo, bingo sonoro, jogo do
bowling com garrafas, balões, entre outros.

Objetivos:
 Integração e socialização dos utentes na comunidade institucional e na
sociedade
 Desenvolver a motricidade/ capacidade motora
 Desenvolver aspectos psico-sociais
 Promover o divertimento
 Promover o espírito de equipa

Música
No cérebro, a música age estimulando regiões ligadas a concentração,
processamento de informações e produção de sentido. Isto porque os
estímulos sonoros agem nas áreas temporais do cérebro e que são incumbidas
pela decodificação do comportamento musical.
A realização de instrumentos musicais não foi feito, mas a música esteve
sempre connosco presente em bailes que foram realizados no decurso do ano,
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em festas como a festa de Natal, onde os idosos apresentaram uma dança e
em actividades do dia a dia, pois há muitos que gostam de ouvir música
enquanto trabalham.
Os materiais utilizados para a actividade da música são: rádio ou
televisão; CD’s de músicas populares.

Objetivos:
 Promover o relaxamento;
 Ajuda no relacionamento entre pessoas;
 Aumenta a concentração e raciocínio lógico;
 Dependendo do ritmo eleva ou diminui a energia muscular;
 Ajuda no tratamento de problemas respiratórios;
 Reduz a fadiga no dia a dia;
 Aumenta as atividades psicomotoras;
 Ajuda no tratamento de hipertensos;
 Previne doenças cardiovasculares.

Ginástica
Está cientificamente comprovado que ter um estilo de vida ativo é muito
benéfico para a saúde, autoestima, bem estar, equilíbrio emocional e
principalmente para retardar o envelhecimento. É por estes e tantos outros
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fatores que as atividades físicas são tão recomendadas por médicos
independente da idade da pessoa. Também é comprovado que depois de certa
idade o corpo já não é mais o mesmo, por isso incluir ginástica nas rotinas é de
extrema importância para seguir e ter uma vida saudável na terceira idade.
A actividade da ginástica é feita todas as semanas (terças e quintas
feiras) em colaboração com o CCD (Centro de Cultura e Desporto de Santa
Joana), onde contamos com a presença de uma professora de ginástica que
trabalha a mobilidade dos mais autónomos aos mais dependentes. Os
exercícios são planeados e aplicados de acordo com as limitações dos nossos
utentes para que todos possam ser estimulados fisicamente. É nesta actividade
que também se enquadra a dança no final das sessões como um momento de
descontracção e divertimentos, trabalhando a mobilidade e coordenação.
Os materiais que são utilizados nas aulas são os seguintes: Bolas,
Cordas, Garrafas de plástico, cadeiras, elásticos, paus, tecidos, tapete e
bicicleta, entre outros.

Objetivos:
 Manutenção da massa magra (músculos) torna o idoso apto a realizar
tarefas diárias que exigem maior intensidade de força, tais como: subir
escadas, carregar objetos, sentar e levantar de alturas relativamente
baixas;
 Evitar o desenvolvimento de doenças;
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 Prevenção de doenças como: osteoporose, diabetes, varizes;
 Fator psicológico: desenvolve a auto estima

Encontros intra e interinstitucionais e geracionais
No decorrer do ano 2015 foram várias as atividadades intra geracionais
que realizámos. Os meninos da creche participaram em diversas atividades
nos dias festivos em conjunto com os idosos como: carnaval, páscoa, marchas
populares, Halloween, natal, etc. Estas atividades têm sempre o envolvimento
dos idosos e dos meninos da creche promovendo a intergeracionalidade. Uma
das vantagens do convívio entre os mais novos e as pessoas idosas é o facto
destas se sentirem mais jovens, úteis e com valor. O idoso precisa de ter
contacto com os mais novos, precisa de atenção, pois é essencial na
(re)construção da identidade do idoso e da criança. Assim, a pessoa idosa
sente-se importante para alguém que o valoriza, passando a ter no convívio
com as crianças a possibilidade de recordar, através do que conta e da
brincadeira que este convívio traz.
Contámos ainda com a presença do coro sénior de Santa Joana (3
vezes durante o ano) que nos veio apresentar múscias e canções que os mais
velhos conhecem. Todos cantaram e dançaram ao som de canções da sua
época. Como forma de agradecimento e de forma a promover a partilha, a
amizade e o convívio organizámos em todas as visitas, um lanche partilhado.
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Objetivos:

 Fomentar o sentimento de pertença a um grupo melhorando as relações
intra e interpessoais;
 Estimular a memória e despertar os sentidos e as sensações;
 Elevar a auto-estima proporcionando momentos de prazer, tranquilidade
e criatividade; Proporcionar o bem-estar, convívio e confraternização
entre utentes, famílias, funcionários, voluntários e comunidade;
 Promover o encontro intergeracional e a partilha das diversas
experiências e saberes;
 Possibilitar a relação de todos criando uma corrente afectiva;
 Reconhecer a importância e a necessidade de viver num ambiente
saudável.

Visitas culturais/recreativas
Em

2015

foram

realizadas

algumas

visitas

de

carácter

cultural/recreativo, onde os idosos tiveram a oportunidade de descobrir novos
espaços e contactar com outras realidades. Estas visitas foram promovendo o
divertimento, o bem-estar marcando assim os dias festivos do ano. Também
tiveram a oportunidade de em passeio visitar uma exposição de animais
marítimos em Ílhavo, bem como a ida à Rádio Soberania, muito conhecida pela
população mais velha. Entre passeios no parque, piqueniques, sessões de
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fisioterapia ao ar livre, passeios à beira mar, os nossos mais graúdos puderam
desfrutar de momentos relaxantes e de confraternização.

Objetivos:
 Promover o contato com o exterior;
 Contrariar o desenraizamento social dos idosos;
 Incrementar a participação activa dos idosos;
 Promover o convívio.

Objetivos gerais:
O plano de actividades teve como finalidade a melhoria da qualidade de
vida e bem estar dos utentes, tendo como objetivos gerais:

 Promoção de sentimentos de bem-estar e felicidade;
 Desenvolvimento da motricidade fina e grossa;
 Aumento da realização pessoal e participação;
 Fomentar a partilha de conhecimentos;
 Promoção de um estilo de vida saudável;
 Desenvolver as capacidades ao nível do equilíbrio sócio emocional, das
relações interpessoais e inserção no meio sociocultural;
 Promover a inovação e as novas descobertas;
 Valorizar a formação nesta fase da vida;
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 Proporcionar uma vida mais harmoniosa atrativa e dinâmica e valorizar
as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso aumentando
a sua auto-estima e auto-confiança.

PLANO DE ATIVIDADES DE 2015
MÊS DE JANEIRO
 Dia 6 de Janeiro
No dia de reis, conforme o plano foram realizadas coroas de reis pelos
idosos, para que pudessem ir a rigor à creche cantar a “música das janeiras”
que foi previamente ensaiada. No decorrer do dia também eles recordaram
através de imagens projectadas, a história que marcou esta data festiva. Juntos
com a creche festejaram este dia com muita cantoria e animação batendo às
portas de cada sala, como outrora se fazia pelas ruas. Os meninos, também
eles retribuíram mostrando os seus dotes musicais com músicas que animaram
toda a nossa instituição.

 Decorações de inverno
No decurso do mês de janeiro, os idosos dedicaram-se às decorações de
inverno deixando as salas de actividades e a instituição repletas de trabalhos
alusivos a esta estação. A nossa árvore que se encontra na entrada com
fotografias de cada um dos utentes foi preenchida com flocos e bonecos de
neve, deixando-a cheia de cor. Os idosos gostaram muito de se dedicar a estas
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decorações, pois adoram trabalhos manuais e sentem-se orgulhosos os
trabalhos que realizam serem expostos e elogiados por todos os que visitam a
nossa instituição.

 Dia Internacional do obrigado
No dia 12 de Janeiro comemorámos o dia do obrigado. Durante este dia os
nossos idosos criaram num papel imagens referentes àquilo por que se
sentiam gratos. O resultado foi muito interessante, pois todos participaram
mesmo os mais dependentes com a ajuda da nossa animadora e dos nossos
estagiários. Com estas imagens criou-se um vídeo partilhando assim as
opiniões reproduzidas em desenhos. A animadora também teve uma palavra
nesta acção escrevendo uma carta simples a agradecer aos idosos o facto de,
mesmo nos dias mais difíceis lhe trazerem tantas alegrias e lhe transmitirem
tantos conhecimentos e sabedoria.

 Dia mundial do mágico
No dia 29 de janeiro celebrámos o dia mundial do mágico. Os estagiários do
colégio D. José I quiserem celebrar este dia trazendo consigo alguns truques
na “manga”. Vestindo a cartola e a capa negra, animaram os nossos utentes
com vários truques de magia que os deixaram perplexos e cheios de
curiosidade. Foi uma tarde muito divertida cheia de magia onde todos
assistiram a esta actuação.
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Este mês foi muito produtivo na medida em que a grande maioria dos
idosos estiveram envolvidos nas actividades, pois quando se trata de trabalhos
manuais, todos conseguem fazer algo, dentro das suas capacidades.
Tentamos assim envolver todos os nossos utentes para que se sintam úteis, se
divirtam e tenham gosto em frequentar esta casa, que também é a deles.
Fizemos sim uma acção de suporte básico de vida realizada pela enfermeira.

Acção de Suporte Básico de Vida
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MÊS DE FEVEREIRO
 Dia mundial da luta contra o cancro
No dia 4 de fevereiro não se assinalou o dia mundial da luta contra o cancro
na medida em que achámos por bem celebrar os dias felizes e, visto que o
nosso objectivo é tornar os dias dos nossos utentes mais felizes decidimos não
focar este tema, pois é para alguns, muito delicado.

 Dia mundial da rádio
No dia 12 de fevereiro assinalámos o dia mundial da rádio com uma visita à
rádio soberania. Para esta actividade só participaram cerca de 20 pessoas,
pois foi o número que os responsáveis da rádio nos exigiram devido às
pequenas

instalações.

Nesta

visita

os

idosos

puderam

perceber

o

funcionamento do dia a dia de uma rádio. Para surpresa falaram em directo
para os restantes utentes que não puderam estar presentes na visita
dedicando-lhes uma canção.

 Carnaval
Foi no dia 13 que celebrámos o carnaval. Com o tema “os animais”, os
nossos mais velhos mascararam-se se aves e desfilaram em conjuntos com os
mais pequenos pelo largo na instituição. No desfile pais das crianças e
familiares dos nossos utentes puderam também juntar-se a esta actividade. Os
acessórios e máscaras foram feitos, recortados e pintados pelos próprios
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utentes. O desfile envolveu os utentes, desde os mais autónomos aos mais
dependentes. Todos saíram lá fora com a ajuda dos colaboradores, para que
que ninguém ficasse de fora.

 Dia dos namorados
No dia 13 de fevereiro celebrámos assim o dia dos namorados. Neste dia
todos escolheram uma pessoa a quem queriam escrever, porque muito mais do
que ser o dia dos namorados, trata-se de festejar a amizade. Posto isto,
criaram-se postais coloridos e com muitos enfeites. Da parte da tarde o
“cupido”- animadora sociocultural vestiu-se a rigor para trazer às salas de estar
as cartas escritas que foram colocando na caixa de correio, também criada por
eles. Com música a entoar e serpentinas em forma de coração marcámos
assim o dia de São Valentim.

O segundo mês do ano teve muitos acontecimentos desde o carnaval que é
uma grande festa para a instituição ao dia dos namorados. Podemos concluir
dizendo que as actividades que foram realizadas tiveram muito sucesso na
medida em que envolveram sempre todos os idosos e foram actividades que
trouxeram muita cor e muita alegria para todos os que frequentam esta
instituição.
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Visita à Rádio Soberania e Dia dos Namorados

MÊS DE MARCO

 Dia da igualdade salarial
O dia da igualdade salarial (6 de março) foi marcado através de uma
actividade simples, onde se conseguiu deixar os idosos a reflectir acerca deste
tema. Realizámos um vídeo onde os idosos puderam partilhar algumas ideias e
contar-nos como era antigamente, que papel a mulher e o homem tinham. Este
vídeo foi publicado numa das nossas redes sociais – facebook de forma a fazer
os nossos seguidores reflectirem sobre os papéis que antigamente ambos os
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sexos desempenhavam e as mudanças mais marcantes que se denotam nos
dias de hoje.

 Dia Internacional da mulher
No dia internacional da mulher, celebrado no dia 9 de março, as nossas
mulheres tiveram direito a uma sessão de beleza. Assim foram mimadas com
massagens, cabelos arranjados e uma sessão de maquilhagem. Quanto aos
homens, estes dedicaram-se a fazer uma pequena lembrança que consistiu na
realização de uma flor feita com papel crepe e paus de espetada, onde foi
colocada uma mensagem de valorização ao sexo feminino. Esta lembrança foi
oferecida na hora do lanche pelos homens.

 Dia do pai
Assinalámos o dia do pai com uma lembrança feita por todos. Esta
lembrança consistiu numa pequena caixa em cartolina colorida pelos idosos.
Nesta caixa foram colocadas bolachas de canela, feitas pelos nossos idosos
em formato de coração. Estas lembranças foram distribuídas por todos os
pais/homens da instituição.

 Equinócio da primavera/dia da felicidade
Decidimos assinalar a nova estação e a ela juntar o dia da felicidade saindo
à rua para colher flores no jardim que pudessem colorir a nossa instituição. Ao
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longo deste dia e da semana seguinte, foram realizados vários trabalhos
alusivos à primavera de forma a colorir as salas de actividades, o hall de
entrada e ainda a nossa árvore. Trabalhos como pintura de flores, frasquinhos
coloridos para a colocação de velas, mobile de primavera, entre outros deram
assim alegria à nossa casa.

 Dia mundial da árvore
No dia 20 deste mês, como já tem sido habitual, plantámos uma árvore, em
conjunto com os mais pequenos. Os mais velhos ajudaram os mais graúdos,
demostrando a funcionalidade da inchada, da pá, do regador. As crianças,
muito atentas após a explicação puseram mãos à obra e juntos demos vida a
uma árvore.

 Dia mundial da poesia
No dia 21 de março não foram apresentados os vários poetas, como
tínhamos previsto, pois pensámos numa actividade mais interessante e do
agrado de todos. Comemorámos o dia mundial da poesia, uma actividade que
contou também com a participação dos meninos da creche. Nesta actividade
três idosos foram até à creche recitar 2 poemas. A partir desses poemas as
crianças tiveram que reproduzir o que ouviram em desenho. Estes desenhos
foram expostos juntamente com a poesia nos placards da instituição.
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 Dia mundial da água
Decidimos assinalar esta data com uma explicação acerca do que é o ciclo
da água e do seu processo através de imagens projectadas. Todos os idosos
participaram e estiveram muito atentos à informação que foi transmitida.

 Dia mundial do teatro
No dia mundial do teatro não conseguimos dar a conhecer aos nossos
idosos um teatro. Contactámos o teatro Aveirense, mas este não estava
disponível para nos receber, pois encontravam-se a preparar uma peça de
teatro. Podíamos assistir à peça, mas para além de ter um custo um pouco
alto, ia ser apresentada à noite. Posto isto, criámos o nosso próprio teatro onde
os nossos idosos se fantasiaram e puseram à prova os seus dotes artísticos.
Os que não participaram assistiram à participação dos restantes.

O mês de março foi um mês cheio de actividades diferentes e bastante
lúdicas. Todos contribuíram para que cada dia fosse especial. Foram sobretudo
actividades que lhes permitiram o conhecimento de alguns temas e, o mais
importante de tudo, a diversão.
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Comemoração do dia da árvore e visita à feira de março

MÊS DE ABRIL
 Páscoa
 Nos primeiros dias do mês os idosos dedicaram-se a algumas
decorações criando assim centros de mesa que envolviam a pintura de
ovos, e a concretização de cestas em folhas de jornal.

 Dia mundial da saúde e da actividade física
Assinalámos estes dois dias com muita ginástica a movimentos. Nos dias 6
e 7 deslocámo-nos à Universidade de Aveiro por convite do departamento de
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saúde para os nossos idosos participarem em sessões de ginástica/fisioterapia.
Grande parte dos idosos puderam participar, mesmo os semi-dependentes,
pois as actividades foram pensadas para os vários níveis de dependência. Esta
actividade foi realizada na universidade por um professor de ginástica e um
fisioterapeuta.

 Dia internacional do café
No dia internacional do café (dia 14) os idosos quiseram deixar uma “marca”
pelas salas de actividades. Pegando em borras de café pintaram desenhos
com tinta feita com borras de café. O cheirinho característico a café encheu a
nossa instituição e os idosos adoraram.

 Passeio pela feira de março
No dia 15 de março levámos os nossos idosos até à feira tradicional e mais
conhecida de Aveiro. No passeio tiveram oportunidade de visitar os pavilhões e
o parque de diversões. Por fim sentaram-se à mesa e desfrutaram das famosas
“farturas do armando”.

 Dia mundial da voz
No dia 16 de abril celebrámos o dia mundial da voz. Os idosos realizaram
microfones com rolos de papel higiénico e jornal. Durante a tarde, foi feito um
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karaoke e as salas foram invadidas por músicas tradicionais. Todos os idosos
puderam participar cantando as suas músicas preferidas.

 Dia mundial do livro
No dia 23 de abril marcámos o dia mundial do livro, não com uma visita a
uma biblioteca como estava programado, mas sim com a realização de um
livro. Este livro foi feito desde a raiz pelos idosos. Nele constam as actividades
mais relevantes através de fotos e de uma história inventada por eles. A visita
não foi realizada, pois as condições da biblioteca, onde tínhamos programado a
visita não iam funcionar para levar os nossos idosos. O livro ficou exposto na
recepção para que todos os que visitam a nossa instituição possam ver o
nosso trabalho.

 Dia da liberdade
No dia 24 de abril celebrámos o dia da liberdade através da realização de
cravos com mensagens marcantes da época. Estes cravos foram distribuídos a
alguns moradores do largo da instituição pelos idosos, de forma a sensibilizálos da importância da liberdade. Da parte da tarde fizemos uma sessão de
cinema com o filme “os capitães de abril”.

 Dia mundial do sorriso
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Neste dia, celebrado a 28, realizou-se a sessão de risoterapia, como estava
programado. Muitos acharam estranho inicialmente, mas acabaram por gostar
e aderiram bem a esta actividade.

 Dia mundial da dança
No dia 29 festejámos o dia mundial da dança com o baile realizado na
nossa instituição. Decorámos a sala de actividades a rigor com decorações
bastante coloridas, improvisando a nossa própria discoteca. Não fomos a
nenhuma danceteria, pois por motivos logísticos não foi possível.
Durante este mês várias actividades foram realizadas. Os idosos adoraram
ter ido até à feira de março para passear e comer as famosas farturas. Quanto
às restantes actividades adoraram a criatividade do dia mundial do sorriso, pois
nunca tinham experimentado esta actividade. O dia do livro também foi muito
interessante para eles, pois tiveram que pôr à prova a sua criatividade através
das fotografias das actividades que foram realizando. Com o filme “os capitães
de abril”, esta data o 25 de abril que lhes trouxe algumas memórias que os
levou a conversarem sobre o tema.
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Amassar dos folares, Visita à Universidade de Aveiro

MÊS DE MAIO
 Dia da mãe
No dia 4 de maio festejámos o dia da mãe com um vídeo onde os idosos
recordaram as suas mães, recordando o papel que tinham, o carinho que lhes
davam e como eram tão suas amigas. O vídeo tornou-se emocionante e foi
publicado no nosso facebook. Também fizemos uns biscoitos para partilhar
com todos à hora do lanche.
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 Cerimónias da nossa senhora de Fátima
Durante os dias 12 e 13 os idosos assistiram às cerimónias da nossa
senhora de Fátima pela televisão. Praticamente todos fizeram questão de
assistir, pois a grande maioria são católicos.

 Dia internacional da família
No dia internacional da família celebrado dia 15 de maio, foi realizado um
lanche/convívio, onde os familiares dos nossos utentes foram convidados a
passar a tarde na companhia dos seus. Para animar, os idosos apresentaram
uma dança com a música “We are Family”, conhecida de muitos. Os familiares
colaboraram no lanche com um doce ou um salgado e a instituição
disponibilizou também doces feitos pelos idosos no atelier de culinária e
sumos.

 Dia europeu dos vizinhos
No dia europeu dos vizinhos os idosos saíram à rua para bater à porta dos
vizinhos, pessoas que moram perto da nossa instituição, onde levaram consigo
um cesto cheio de flores, em papel crepe elaboradas por eles.

No decorrer deste mês o dia internacional da família e o dia europeu dos
vizinhos marcaram o mês de maio, tornando-o num mês de convívio e
confraternização.
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Fotos de algumas actividades do mês

MÊS DE JUNHO
 Dia mundial da criança
No dia mundial da criança os idosos juntaram-se aos mais novos para celebrar
esta data assistindo à actividade das crianças de nome “color child”, onde tintas
de pó foram lançadas e coloriram o céu, o chão, as caras e as roupas dos mais
novos.
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 Dia internacional do piquenique (dia 18)
No dia 18 comemorámos este dia com um piquenique no parque D. Pedro
situado no centro de Aveiro. No parque os idosos puderam passear, jogar
bowling e desfrutar então de um piquenique.

 Marchas de São João
Os nossos idosos no dia 20 participaram nas marchas populares da
freguesia de Santa Joana. Com o tema “ASAS no reino encantado” toda a
equipa e os nossos utentes reuniram-se durante cerca de 3 semanas, para a
confecção dos fatos. Costuraram os fatos vestindo-se de capuchinhos
vermelhos. Nem todos participaram na coreografia do desfile, mas puderam
assistir.

 Dia de São João (dia 24)
No dia de São João os idosos realizaram pequenos manjericos realizados
com materiais recicláveis, de forma a enfeitar as salas e a instituição com
provérbios alusivos ao dia. Neste dia desfrutaram do almoço típico da época,
uma boa sardinha com broa.

- O mês de junho foi muito dinâmico na medida em que a actividade das
marchas envolvem muito trabalho, dedicação e o envolvimento de todos.
Apresentar a nossa marcha à comunidade de Santa Joana, que assiste a este
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evento, é para todos muito gratificante, pois através da coreografia, cenário,
vestuário damos a conhecer a nossa instituição e o nosso espírito de equipa.

Visita do Coro Sénior da Freguesia, Realização das roupas para as Marchas, Participação nas
Marchas da Freguesia
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MÊS DE JULHO
 Dia mundial dos avós
No dia 24 de julho comemorou-se o dia mundial dos avós onde, tal como no
dia da família, foi realizado um lanche/convívio, onde os familiares e netos dos
nossos utentes foram convidados a passar a tarde na nossa instituição. Os
familiares colaboraram no lanche com um doce ou um salgado e a instituição
disponibilizou também doces feitos pelos idosos no atelier de culinária e
sumos.

 Festa de final de ano
A festa de final de ano foi dedicada somente às crianças. Por motivos
logísticos os idosos não assistiram à festa programada para as crianças.

O mês de julho foi marcado essencialmente, pelo dia mundial dos avós. Um
dia festivo, que envolveu os familiares e netos dos nossos utentes. Através
destes lanches partilhados promove-se o convívio intergeracional que é muito
importante na transmissão de valores.

MÊS DE AGOSTO
 Dia mundial da fotografia
No dia 19 celebrámos o dia mundial da fotografia. Neste dia demos a
conhecer aos idosos as funcionalidades mais básicas de uma máquina
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fotográfica. Durante a tarde vários idosos foram à rua e aproveitaram o dia
solarengo para tirar fotografias (pessoas flores, plantas, etc).

Estas

fotografias coloriram as paredes da nossa instituição.

 Dia de praia
No dia 28 deste mês os idosos passaram uma manhã diferente.
Deslocaram-se até à praia da Barra. Não fizeram praia, mas passearam pelo
paredão à beira mar.

 Acção de sensibilização
Nos dias 6, 21 e 27 de agosto tivemos a oportunidade de receber o agente
Figueiredo da PSP que nos veio alertar com os seguintes temas: Prevenção de
Burlas, Segurança e Violência Doméstica.

- O mês do verão foi marcado por alguma actividades interessantes, bem como
o passeio pela praia que os fez respirar as boas energias que a brisa do mar
oferece. As acções de sensibilização do agente Figueiredo foram de extrema
importância, visto que as temáticas se enquadram nesta faixa etária. Os idosos
ouviram atentamente as recomendações e histórias reais que o agente contou
que os deixou mais alerta sobre os possíveis perigos que possam surgir.
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Convívio no Parque da Cidade

MÊS DE SETEMBRO
 Dia nacional do bombeiro profissional
No dia 14 de Setembro programámos uma visita aos bombeiros novos de
Aveiro. Nesta visita os idosos tiveram a oportunidade de visitar as instalações,
perceber qual o papel de um bombeiro e quais as suas tarefas em situações de
alerta. Como forma de agradecimento, os nossos idosos fizeram um chapéu de
bombeiro em material reciclável para lembrança.
190

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

 Dia mundial do coração
A actividade deste dia não foi realizada, uma vez que a enfermeira não
teve oportunidade para programar a palestra.

O mês de Setembro foi marcado pela saída aos bombeiros novos de
aveiro. Os idosos adoraram a visita e tiveram oportunidade de conhecer os
procedimentos quando há chamadas de emergência, bem como as instalações
e os transportes.

Visita aos Bombeiros Novos de Aveiro

MÊS DE OUTUBRO
 Dia mundial da música e dia internacional do idoso
No primeiro dia do mês festejámos o dia mundial da música. Os nossos
idosos concretizaram instrumentos musicais com material reciclado. De forma a
assinalar o dia internacional do idoso, fizeram a festa com um baile realizado
numa das salas de actividades.
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 Desfolhada
No dia 15 celebrámos esta época que é a da desfolhada. Idosos e crianças
juntaram-se lá fora no jardim e desfolharam as espigas de milho.

 Dia mundial da alimentação
No dia 16 celebrámos o dia da alimentação com a concretização de uma
“frutaria” improvisada na nossa sala de actividades. Com a sala decorada,
dispusemos de caixas que continham desde frutos a legumes. O objectivo era
que as crianças fossem os nossos clientes e que os idosos soubessem vender
os seus produtos, dando a conhecer os seus nomes e os seus benefícios. As
crianças puderam mexer nos produtos, repetir os seus nomes e dizer as suas
cores e ouvir como se deve fazer uma alimentação saudável e equilibrada.

 Dia nacional dos castelos
No dia 7 deste mês decidimos, como tínhamos muitos materiais reciclados,
fazer um castelo para decorar o nosso hall de entrada. O castelo foi construído
pelos idosos e colorido também.

 Dia mundial dos correios
No dia 9 para celebrar o dia mundial dos correios escrevemos uma carta de
agradecimento aos CTT.
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 Halloween (dia 30)
No dia de Halloween em conjunto com as crianças os idosos prepararam
as abóboras para a confecção das papas de abóbora. As abóboras foram
aproveitadas para fazer as “caveiras” com velas por dentro de forma a decorar
o nosso hall de entrada, bem como as salas de actividades. Os idosos deram a
receita das papas de abóbora e estas foram confeccionadas pelos próprios
para se distribuir ao lanche. Durante a tarde bruxas e fantasmas deram “vida”
no nosso baile organizado na sala de actividades, onde todos os idosos
participaram e assim desfrutaram assim de uma tarde muito animada na
companhia de boa música.

O mês de outubro foi marcado por muitas actividades que marcaram dias
festivos, nestas actividades todos os idosos tiveram oportunidade de participar
e de dar o seu contributo. O dia mundial da alimentação foi diferente na medida
em que tivemos a participação das nossas crianças. A transmissão de
memórias e experiências permite que cada geração compreenda a sua
linguagem e a simbologia diminuindo os conflitos. O convívio intergeracional é
de extrema importância nesta faixa etária, permitindo que as pessoas idosas se
sintam socialmente incluídas e valorizadas. Relativamente ao Halloween, esta
actividade tem vindo a realizar-se desde a abertura do complexo. É um dia
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festivo que envolve sempre a presença de papas de abóbora para o lanche e a
preparação da abóbora que é o legume mais conhecido e cobiçado da época.

MÊS DE NOVEMBRO
 Dia mundial do cinema
No dia 5 de novembro celebrámos o dia mundial do cinema com uma
sessão de cinema com direito a pipocas e entrada só com bilhete elaborado
pelos idosos.

 São martinho
No dia 11 deste mês comemoraram o são martinho. Durante este dia os
idosos cortaram as castanhas para serem servidas ao lanche e tiveram ainda
direito a um copo com um bocadinho de jeropiga para recordar os velhos
tempos.

 Dia mundial da diabetes (14)
A actividade do dia mundial da diabetes não foi realizada, pois a enfermeira
não teve oportunidade para planear a acção.
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 Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis
Durante este mês as ementas foram realizadas com os idosos promovendo
hábitos saudáveis e conversando sempre acerca dos alimentos nutritivos e
essenciais para a nossa saúde.

 Dia mundial do origami
No dia mundial do origami (dia 11) a nossa animadora deu a conhecer a
técnica do origami aos nossos idosos. Com papel colorido os idosos criaram
desde animais, corações e outras formas que deram forma e cor às nossas
salas de actividades. Uma técnica óptima para trabalhar a motricidade.

 Dia nacional do mar
No dia nacional do mar (dia 16) tivemos a oportunidade de ir conhecer uma
exposição de animais marinho no museu marítimo de ílhavo. Através da
exposição os idosos puderam conhecer diferentes tipos de animais marinhos,
bem como as suas características. Aproveitámos esta visita para fazer o nosso
lanche junto ao rio no jardim odinot situado em ílhavo também

 Dia nacional do pijama (20)
No dia 20 celebrámos o dia do pijama. Neste dia todos os idosos e
colaboradores trabalharam de forma muito confortável. Todos desceram de
pijama e divertiram-se imenso vendo-se uns aos outros assim vestidos. Os
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meninos da creche vieram desfilar mostrando os seus pijamas aos mais
graúdos e foram tiradas fotografias em grupo que foram expostas no nosso
placard.

 Dia mundial da televisão (20)
Um dos estagiários da Escola Secundária Homem Cristo planeou para este
dia a realização de uma televisão com materiais reciclados. Esta televisão foi
pintada, decorada e construída pelos idosos. Posteriormente foi exposta no
nosso hall de entrada marcando assim esta data de certa forma especial, pois
ainda hoje em dia, encontramo-nos dependentes deste meio de comunicação.

O penúltimo mês do ano foi repleto de actividades. No dia do cinema os
idosos adoraram toda a decoração da sala de actividades. Foi uma simulação
de um cinema, onde só entravam as pessoas que tivessem bilhete. Este bilhete
foi elaborado pelos idosos, logo todos quiserem participar para ter direito a
entrar no “cinema” e ter direito às famosas e saborosas pipocas. No São
Martinho mantém-se a tradição das castanhas e da jeropiga. Um dia feliz que
os transporta para o tempo de quando eram mais jovens e se juntavam à
lareira a cortar castanhas. O dia mundial do origami foi uma actividade
diferente, pois os idosos desconheciam esta técnica e adoraram ver que se
podem fazer imensas coisas e formas com papel. O dia mundial do mar foi
marcado pela visita ao museu marítimo de ílhavo. Devido às condições
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impostas pelo museu, apenas 15 idosos tiveram a oportunidade de ir à visita.
Após a visita os participantes tiveram que explicar o que viram aos restantes
idosos, através de fotografias que foram tirando no decorrer da visita. O dia
nacional do pijama também tem vindo a tornar-se tradição. Os idosos animam
as salas com os seus pijamas mais coloridos. É realizado um desfile, onde as
crianças também participam. A actividade do dia mundial da televisão foi
pensada por um dos nossos estagiários. Os idosos adoraram trabalhar com
materiais reciclados e o resultado final ficou exposto no nosso hall de entrada.
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Dia do Pijama, São Martinho e o Halloween

MÊS DE DEZEMBRO
 Decorações de natal
Durante este mês desenvolveram-se decorações de natal. Todas as
decorações foram construídas pelos idosos desde corte, pintura e colagens.
Com elas decorámos toda a nossa instituição desde as saladas de actividades,
hall de entrada e cozinha. Foi na primeira semana que também fizemos em
conjunto a nossa árvore de natal que fica colocada no hall de entrada.
Desenhos alusivos à época foram pintados e coloriram os nossos placards.
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 Festa de natal
No dia 12 de dezembro celebrámos a nossa festa de natal. Esta festa foi
realizada na nossa instituição para todas as valências. Nesta festa são
apresentadas várias actuações. Na creche cada sala apresenta uma música ou
uma peça de teatro, por fim os nossos idosos também sobem ao palco para
apresentar algo que foram preparando no decorrer do mês. É uma festa onde
familiares e amigos podem participar. No final um lanche partilhado é realizado
no nosso refeitório para que todos possam conviver e entrar no espírito
natalício que é o de partilha e amizade.

 Natal
Na noite de natal a nossa instituição para aqueles cá passam a consoada
faz questão de manter o espírito natalício dando a consoada como se
estivessem nas suas casas. Podem saborear o tradicional bacalhau cozido
com legumes, e ainda deliciarem-se com as sobremesas desde rabanadas,
frutos secos e o típico bolo-rei.

A nossa festa de natal é o ponto alto desta época festiva. Até ao dia da
festa há muito trabalho a fazer. Todos trabalham para que a instituição fique
decorada de acordo com a época. Para além das decorações todos trabalham
nas suas actuações, vestuário, música, adereços, para serem apresentados na
festa. É uma época de entreajuda entre colaboradores e utentes, criando assim
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um ambiente muito familiar e de amizade, que marca o natal. Na festa todos
participam, dos mais dependentes aos mais autónomos. A festa é realizada na
“nossa casa” e todos os familiares e amigos são convidados a participar neste,
que para nós é o grande evento.

Festa de Natal

Colocamos abaixo o link dos vídeos que foram realizados e partilhados no facebook:

Dia da mãe
https://www.youtube.com/watch?v=WiUbBIRWpsM
Dia mundial da saúde
https://www.youtube.com/watch?v=eUv0238EBTY
Dia da justiça
https://www.youtube.com/watch?v=Lxqkx6EWgbU

Makeover
https://www.youtube.com/watch?v=nxqohf_h1w0
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S.valentim
https://www.youtube.com/watch?v=Qt2WwGnnooQ
Homenagem às vítimas do atentado “Charlie”
https://www.youtube.com/watch?v=u074JV7yF4M
Viva o cristiano Ronaldo!
https://www.youtube.com/watch?v=Yr-dJfWcDvU
Desejos de Natal
https://www.youtube.com/watch?v=nklTste9oDY

4.2.2 Parcerias:

A nível de parcerias continuamos a trabalhar com as seguintes:
- Câmara Municipal de Aveiro
- Junta de Freguesia de Santa Joana
- Centro de Emprego de Aveiro
- Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana
- Hospital Infante D. Pedro em Aveiro
- Fisiomanual
- Colégio D. José I
- Escola Secundária Homem Cristo
É fundamental que existam contactos nos dias que correm, visto que
somos uma instituição social é necessário que se estabeleçam estes contactos
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de forma a oferecer-nos apoio. Também é importante para as instituições, pois
é uma forma das empresas beneficiarem da publicidade prestada pelas IPSS e
vêem a sua responsabilidade social reconhecida e valorizada.

5 - Protocolo “ Iniciativa para o Investimento e o Emprego”

Ao longo do ano de 2015 apostamos na inserção de beneficiários
integrados através das medidas Contratos Emprego inserção e Contratos
Emprego Inserção+, bem como das medidas Estágios Emprego/Estágios
Profissionais e Medidas Estímulos.
Os beneficiários integrados nestes projectos, num total de 32 Contratos
Emprego Inserção e Inserção +, 5 Medidas Estímulos e 2 Estágios
Profissionais, foram quase todos integrados nos quadros da Associação após o
términos dos mesmos, uma vez que é objectivo desta Associação ter quadros
de excelência nas diferentes Respostas Sociais/Serviços.
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6. ACTIVIDADES DOS ATL´S

6.1- ATL do Griné e ATL do Caião

6.1.1 Introdução
A ocupação dos tempos livres é uma necessidade dos pais, sendo vista
como um complemento educativo, que deverá reforçar o processo de
socialização da criança e das suas aprendizagens paralelamente à escola. É
fundamental incentivar as crianças a fazerem os trabalhos de casa e a motiválas para o estudo.
O ATL é um espaço educativo destinado a crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 14 anos que frequentem a Escola do Ensino
Básico. É acolhedor, estimulante e desafiante, para que as crianças se sintam
bem, brincando e dando asas à sua imaginação.
No ano de 2015, o ATL pretendeu proporcionar a cada criança o
enriquecimento

do

seu

tempo

livre,

permitindo

melhorar

os

seus

conhecimentos e potencialidades. Houve oportunidade para criar, experimentar
e expressar, sempre auxiliando o desenvolvimento da criança, em estreita
ligação com a família e a comunidade.
Dentro

de

proporcionamos

um
uma

projeto
vasta

de
gama

animação
de

sociocultural

atividades,

estruturado,

considerando

as

características dos grupos e tendo como base o maior respeito por cada
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pessoa. Tivemos em atenção a idade e as características de cada criança na
preparação do plano semanal de atividades, tendo sempre como referência a
identidade social, afetiva e cultural de cada uma delas.
Demos primazia ao envolvimento e à satisfação das crianças e
adolescentes, mais do que à existência de um produto excelente. A nossa
preocupação foi que as crianças tivessem prazer em conviver com regras. De
facto, o principal objetivo das atividades no ATL foi a inclusão social, através da
aprendizagem de diversas modalidades de saber, identificação de aptidões,
enriquecimento cultural, cívico e lúdico, acompanhamento do desenvolvimento
social e proteção das crianças mais desprotegidas socialmente.
Deste modo, todos os dias, as crianças percorrem as várias salas do ATL, que
estão organizadas em sete áreas, cada uma com atividades específicas: a área
Polivalente engloba todo tipo de atividades plásticas (pintura de dedo, pincel e
aguarela, digitintas, modelagem, recortes, picotagem, desenho, decalques,
construções plásticas, barros); a área de Expressão Motora com jogos de
encaixe e de construções, legos, material para desenvolvimento de destreza
fina e grossa, entre outros; a área de Expressão Dramática com um conjunto
variado de material para utilizar na construção de teatros, representações da
vida quotidiana, dramatizações e fantoches; a área de Multimédia, que inclui
material de exploração musical (instrumentos variados, material audiovisual
como rádio, leitor CD/DVD, televisão, computador e impressora); a área da
Leitura, que é um espaço para ler e contar histórias, onde está incluída a
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Biblioteca com os seus livros de variadas temáticas, enciclopédias e dicionários
simples/ilustrados; a área Escolar para realização das atividades escolares
(e.g., trabalhos de casa, preparação para os testes, elaboração de trabalhos
individuais para apresentar); e a área Desportiva para realização de atividades
desportivas de diferentes modalidades (e.g., futebol, basquetebol, dança). Em
alguns dias, a criança escolheu a atividade que queria fazer (atividade livre),
em outros houve atividades programadas e preparadas com antecedência, as
quais vamos referir mais à frente.

6.1.2 Contextualização
O ATL do Griné encontra-se localizado no Bairro do Griné, destinado às
crianças e adolescentes residentes na Quinta do Griné e Cova do Ouro da
freguesia de Santa Joana. O ATL do Caião está localizado no Bairro do Caião,
que acolhe, maioritariamente, crianças que moram nesse bairro. As nossas
crianças frequentam a Escola dos Areais, a Escola do Solposto, o Colégio D.
José I, a Escola Aires Barbosa e a Escola de S. Bernardo.
Ambos os ATL’s estão inseridos em bairros sociais problemáticos, sendo
que as crianças convivem diariamente com a violência verbal, psicológica e
física exercida no seio familiar, o que se reflete nos seus comportamentos
desadequados com os colegas e com os técnicos. As famílias, no geral, têm
baixos rendimentos e uma má gestão económica, que dificulta o acesso a bens
que as outras crianças da mesma idade têm, o que deixa algumas crianças
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tristes e com sentimento de inferioridade. Em alguns casos, a família valoriza
mais a aquisição de equipamentos eletrónicos (e.g., tablets) do que roupa,
alimentação adequada e material escolar ou didático. Várias famílias são de
etnia cigana, o que cria algumas barreiras de relacionamento, as quais temos
tentado ultrapassar através do contacto muito próximo dos técnicos com os
pais. Também se denota nestas famílias um grande desinteresse pela escola, o
que em muitos casos cria condições para o insucesso escolar e o abandono
precoce da escola. Desta forma, o ATL tem uma tarefa muito importante que é
motivar a criança para o estudo e valorizar as suas aprendizagens, mostrando
à família o seu desenvolvimento.

6.1.3 Objetivos
Os ATL’s da ASAS tiveram vários objetivos ao longo do ano de 2015, os
quais passamos a mencionar, de seguida:
 Desenvolver a capacidade de comunicação verbal, oral e escrita;
 Incentivar o gosto pela leitura/escrita, valorizando o livro e a leitura
como fonte de prazer e informação;
 Promover valores pessoais e interpessoais;
 Sensibilizar as crianças para a multiculturalidade, no sentido de
aceitarem, compreenderem e respeitarem as pessoas de outras culturas;
 Promover a Educação para a cidadania;
 Fomentar a capacidade de imaginação e criatividade;
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 Promover o sentido de organização e concentração;
 Desenvolver a autoconfiança e a autonomia;
 Incutir sentido de responsabilidade e desenvolver a capacidade de
tomada de decisões e escolhas adaptativas;
 Proporcionar a aquisição de novas aprendizagens;
 Sensibilizar para datas importantes, valorizando hábitos, tradições e
costumes;
 Contribuir para o desenvolvimento da prática da atividade física e do
desporto;
 Promover o desenvolvimento psicossocial;
 Envolver os pais no processo educativo.

6.1.4 Estratégias utilizadas
 Ensinámos regras, através de diálogos e de jogos;
 Demos apoio individualizado;
 Motivámos através de atividades atrativas;
 Proporcionámos a socialização;
 Valorizámos a livre iniciativa das crianças;
 Fomentámos a autoconfiança e a autonomia;
 Incentivámos a participação ativa dos pais.
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6.1.5 Parcerias
A implementação das ações desenvolvidas no ATL teve a colaboração
de várias entidades públicas e particulares, tais como: a Câmara Municipal de
Aveiro, o Instituto Português da Juventude, a Casa Municipal da Juventude, a
Junta de Freguesia de Santa Joana, a Polícia de Segurança Pública de Aveiro
e o Cinema Nós de Aveiro. Estas ações tiveram como objetivo promover o
desenvolvimento social e cultural em atividades lúdico-pedagógicas.

6.1.6 Atividades desenvolvidas
O ATL pôs em prática o seu plano de atividades específicas para o ano
de 2015, de acordo com dias festivos e épocas do ano especiais, sendo que as
passamos a apresentar de seguida.

 Estação do Ano: Inverno (janeiro)
Realizámos atividades plásticas;
Promovemos conversas sobre os hábitos que se fazem nesta estação
do ano.

 Comemoração do Dia de Reis (6 de janeiro)
Cantámos as Janeiras;
Lanche especial com bolo-rei e chocolates;
Brincámos aos Reis com coroas elaboradas pelas crianças.
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 Dia dos Namorados (14 de fevereiro)
Lemos a história de S. Valentim;
Elaborámos uma prenda para oferecer ao/à namorado/a ou a um/a
amigo/a.
 Carnaval (fevereiro)
Elaborámos um disfarce de Carnaval com o tema da reciclagem
(ecopontos);
Fizemos um desfile no Complexo Social para os idosos da ERPI e do
Centro de Dia e oferecemos uma máscara feita pelas crianças aos idosos;
Jogo com adivinhas sobre o Carnaval.

 Dia do Pai (19 de março)
Conversámos sobre o papel do pai na família;
Realizámos um postal e uma prenda para oferecer ao pai.

 Estação do Ano: Primavera (março)
Realizámos decorações para a sala (quadros com flores pintadas à
mão).
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 Dia da Árvore (21 de março)
Realizámos sementeiras que foram cuidadas pelas crianças ao longo do
ano;
Sensibilizámos para a importância de cuidar da Natureza para bem da
nossa saúde.

 Páscoa (abril)
Realizámos uma prenda para dar aos padrinhos;
Elaborámos decorações alusivas à época para enfeitar a sala, bem
como o Gabinete Atendimento/Acompanhamento Social.

 Dia da Mãe (4 de maio)
Refletimos sobre o papel da mãe na família;
Elaborámos um postal e uma prenda para dar à mãe.
 Dia da Família (15 de maio)
Educámos para os diferentes tipos de famílias;
Elaborámos um postal para oferecer aos pais;
Fizemos um lanche convívio com as crianças e os pais.

 Estação do Ano: Verão (junho)
Promovemos uma conversa sobre as atividades que as crianças mais
gostam de fazer no Verão;
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Decorámos a sala com trabalhos relativos a esta estação do ano;
Jogo do “molha” com balões de água.

 Dia Mundial da Criança (1 de junho)
Festa no ATL com as seguintes animações:
Pinturas faciais;
Músicas e danças multiculturais;
Sessão de fotos;
Lanche especial com direito a uma lembrança (doces).

 Santos Populares (junho)
Participámos no desfile de Marchas Populares organizado pela Junta de
Freguesia de Santa Joana;
Elaborámos os arcos utilizados pela Marcha das crianças, as roupas e
as flores para oferecer ao público.

 Dia Mundial dos Avós (26 de julho)
Refletimos sobre a importância da geração idosa;
Elaborámos uma prenda para oferecer aos avós.
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 Atividades ao ar livre (julho)
Jogos de futebol, corrida e ginástica no Campo Desportivo do Caião;
Lançamento de papagaios coloridos;
Caminhada até ao Parque de Santa Joana;
Picnic em espaços verdes;
Jogos tradicionais no Parque de Santa Joana.

 Dia Internacional da Amizade (20 de julho)
Festa com animações musicais, danças e jogos, em que todas as
crianças participaram. Os pais vieram ao ATL assistir às atividades, o que foi
uma motivação extra para as crianças.
Lanche partilhado (todas as crianças trouxeram bolos, doces, sumos,…).

 Atividades em cooperação com o Serviço de Psicologia (agosto)
Bingo dos sons;
Workshops interativos;
Dinâmicas de grupo.

 Preparação para o regresso à escola (setembro)
Realização de trabalhos escolares (cópias, ditados, tabuadas e fichas de
trabalho).
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Promoção da leitura expressiva;
Criação das capas de trabalhos.

 Estação do ano: Outono (setembro)
Alerta para a mudança das condições climatéricas e para a necessidade
de usar agasalhos;
Realização de um painel com uma árvore outonal com folhas feitas a
partir das mãos das crianças. Em cada semana, foram acrescentados novos
elementos (ouriços, animais, flores).
Sopa de letras sobre esta estação do ano.

 Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro)
Transmitimos informações sobre os alimentos saudáveis e prejudiciais;
Construímos uma roda dos alimentos através de recortes e colagens de
revistas e panfletos promocionais;
Participação das crianças na execução de uma salada de fruta.

 Halloween (31 de outubro)
Realizámos desenhos e decoração da sala com adereços;
Fomos pedir doçura ou travessura às casas vizinhas do ATL.
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 S. Martinho (11 de novembro)
Exploração dos costumes da época e da lenda de S. Martinho, através
da visualização de um vídeo e da realização de trabalhos manuais;
Adivinhas e completamento de provérbios relativos ao Magusto;
Festa do Magusto, onde assámos e comemos castanhas.

 Dia do Não Fumador (17 de novembro)
Visualização de um PowerPoint sobre as consequências de fumar com
imagens e os benefícios de deixar de fumar para que todos fizessem uma
reflexão sobre o tema e aprendessem informações importantes;
Elaboração de um cartaz, em que todas as crianças escreveram uma
frase e pintaram um desenho alusivo ao tema.

 Atelier de Culinária (novembro e dezembro)
Confeção

de

bolachas

dos

Açores,

queijadinhas

e

doces

de

chuchu/framboesa para venda. Os objetivos foram proporcionar uma atividade
em que as crianças aprendessem a cozinhar, o que gostam muito de fazer e
promover o espírito de trabalho para angariar dinheiro para utilizar numa
atividade com custos (ida ao Cinema).
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 Natal (dezembro)
Decorámos o espaço com a árvore de Natal, presépio, luzes, fitas e
outros enfeites elaborados pelas crianças;
Elaboração de prenda de Natal para os pais (postal decorado com
enfeites de Natal).

 Banca de Rifas (dezembro)
Realização em cada ATL de uma banquinha com diversos artigos de
decoração, bijuteria, brinquedos e outros para angariação de fundos de forma a
podermos proporcionar alguns miminhos às crianças do ATL.

 Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro)
Realização de um jogo em que, a partir das imagens, as crianças
adivinharam os direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos. No final, fizemos o paralelismo com os direitos e deveres das
crianças no ATL. O balanço desta atividade foi positivo, pois as crianças foram
participativas e estiveram entusiasmadas na realização da mesma.
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 Festa de Natal (24 de dezembro)
As crianças e adolescentes dos dois ATL’s juntaram-se no ATL do Caião
para apresentar animações que prepararam. O ATL Griné dançou um mix com
músicas de Natal e o ATL Caião fez um espetáculo com truques de magia e
cantou uma música de Natal. Depois, as crianças brincaram juntas e
lancharam.

 Ida ao Cinema (30 de dezembro)
As crianças foram ver “O Príncipezinho” na sessão da tarde e levaram o
seu lanche para fazer um picnic no Fórum Aveiro. Todos gostaram muito desta
atividade, sendo a primeira vez que algumas das crianças foram ao cinema.
Ao longo deste ano, houve uma restruturação dos espaços do ATL com
uma nova decoração e a introdução de brinquedos, jogos e livros. Estas
mudanças

foram

muito

importantes

para

as

crianças,

que

ficaram

entusiasmadas para explorar novas atividades.
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7. Impacto das Acções Desenvolvidas

Ao nível específico e temático, analisemos os seguintes parâmetros:

Educação:
Continuou a existir uma boa articulação com as entidades parceiras a nível
da educação e a nível da Creche e Pré-escolar conseguiu-se uma boa
articulação com os Encarregados de Educação com o objectivo de se
concretizar todas as actividades que constavam no plano de actividades.

- Saúde:

A este nível verificamos que cada vez mais os pais se preocupam com a
saúde dos seus filhos, procurando ajuda médica sempre que necessário,
cumprindo também com o plano nacional de vacinação e com as idas às
consultas programadas.
A nível dos idosos têm existido um maior cuidado, recorrendo-se sempre
que se justifica, às consultas médicas com a médica da ASAS e sempre
que necessário ao Hospital de Aveiro ou à Unidade de Saúde Familiar de
Santa Joana, sendo que estes são sempre recursos tidos em último caso,
porque temos tentado resolver sempre as questões de saúde internamente.
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Notamos que cada vez mais os utentes vão ficando mais dependentes
situação própria da idade e que por muitos cuidados médicos que se tenha
não se consegue minimizar as consequências da idade.
Notamos também que alguns dos idosos começam a passar por alguns
períodos acamados, tendo-se conseguido a sua reabilitação através de
sessões de fisioterapia a qual tem melhorado muito a sua qualidade de
vida.
Com esta medida temos verificado que a saúde dos utentes anda mais
controlada e conseguimos aliviar um pouco as famílias na aquisição de
receituário.

8. Recursos

No decorrer do ano de 2015 o quadro de pessoal aumentou
consideravelmente mas não foi conseguir-se um quadro de excelência, uma
vez que é sempre muito difícil arranjar colaboradores interessados em
trabalhar nas diferentes áreas que compõem a ASAS.
Quando confrontados com as diferentes Respostas Sociais existentes e
com os diferentes horários, uma vez que funcionamos 365 dias por ano e
24 horas por dia, dependendo do serviço/Resposta Social, mostram sempre
um grande desagrado preferindo estar em casa a depender de subsídios.

218

Relatório Actividades 2015

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA

9. De forma Contínua
De forma contínua pretendemos continuar a desenvolver o trabalho até
aqui alcançado e o qual tem permitido que haja uma grande procura pelos
serviços prestados pela ASAS.
Diariamente temos novas inscrições e muitas vezes utentes a quererem
frequentar as nossas instalações/serviços.
Pretendemos continuar a trabalhar com os Manuais da Qualidade da
Segurança Social por forma a agilizar o serviço e também com vista a uma
melhoria contínua.
É também nosso objectivo colaborar com as famílias apoiadas pelo
Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social, as quais muitas vezes
não conseguem cumprir com as suas obrigações mensais, passando pelo
pagamento de bens e serviços e pela aquisição de bens essenciais. Tentamos
dota-las de ferramentas necessárias para que sozinhas consigam alcançar os
seus objectivos e ultrapassar as fases mais difíceis que vão tendo ao longo da
sua vida.
Continuar a estimular idosos e crianças para que consigam ultrapassar
as barreiras que vão encontrando ao longo da vida.
Cimentar os protocolos existentes com diferentes entidades.
Pretendemos continuar a intervir em situações consideradas de risco
como o absentismo escolar, alcoolismo, toxicodependência, crianças em risco,
entre outras situações.
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Realizar

visitas

domiciliárias

com

vista

a

aferir

as

condições

habitacionais e as problemáticas existentes nos agregados as quais muitas
vezes não são expostas nos atendimentos realizados ao longo do ano.

10.CONCLUSÃO

É fundamental preparar as crianças, proporcionando-lhes atividades
diversas e de qualidade para que possam tornar-se verdadeiros exploradores,
seres independentes e autónomos, capazes de agir e decidir sobre o complexo
mundo que os rodeia, pois qualquer atividade que não seja de grande
qualidade, representa uma oportunidade “falhada” de oferecer às crianças um
bom início para o resto das suas vidas. É com base nestes princípios que se
basearam as atividades na creche e pré-escolar, sempre de acordo com o
projeto pedagógico realizado no início do ano letivo e tendo como base as
orientações curriculares e as suas três áreas de conteúdo: área da formação
pessoal e social, área de conhecimento do mundo e área de expressão e
comunicação. Em contexto de sala os projetos educativos foram elaborados e
desenvolvidos de modo a fomentar o desenvolvimento global das crianças,
para que cresçam física e mentalmente saudáveis e acima de tudo felizes.
Assim, como balanço de final de ano, consideramos que este é
significativamente positivo, uma vez que avaliamos como alcançados os
objetivos que nos propusemos atingir. Importa também referir o estabelecer,
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com as famílias, de uma relação de confiança e cooperação, o que facilitou a
dinamização de algumas atividades, assim como um melhor acompanhamento
por parte dos pais. Realizámos diversas atividades com os idosos, que
proporcionaram momentos de partilha repletos de afeto e alegria. Ao longo do
ano letivo pudemos, ainda, contar com a colaboração dos professores de
música e dança, que, além de ministrarem as suas próprias aulas, auxiliaram
sempre que solicitado, na realização de outras atividades.
Em suma, pode-se mencionar que todos os intervenientes (crianças,
funcionários, famílias) relacionados com esta fase de infância, demonstraram
entusiasmo e agrado perante o trabalho desenvolvido.
No que concerne aos idosos durante o ano de 2015 e olhando para o
plano de actividade podemos afirmar que a maioria das actividades foram
realizadas. Poucas foram as que não se realizaram e as que não foram
remetem-se a pequenas acções de sensibilização acerca de alguns temas. O
mais positivo de tudo é que para além das actividades que estavam
estabelecidas no plano, conseguimos realizar mais do que estas. Celebrámos
dias comemorativos que se tornaram originais, divertidos e diferentes para os
nossos idosos. Puderam desfrutar de dias diferentes que nem sabiam que
existiam. A nosso ver, estas actividades que foram realizadas para além do
plano compensaram e muito as que não foram cumpridas.
Quanto aos participantes, todos os idosos participaram nas actividades,
uns mais do que outros, consoante as suas limitações. As actividades foram
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sempre

adaptadas

a

cada

grau

de

dependência:

autónomos,

semi

dependentes e dependentes. Houve sempre preocupação por parte da equipa
de realizar diversas actividades para que todos pudessem participar e deixar o
seu contributo. Mesmo os idosos mais difíceis foram incentivados a participar e
acabaram por interagir com os restantes sentindo-se bem e integrados.
Relativamente aos estagiários foi gratificante a sua colaboração durante
o ano. Apoiaram muito a animadora sociocultural, trazendo consigo ideias para
novos e futuros projectos. É importante na faixa etária dos mais velhos ter a
presença de gente jovem e dinâmica que trazem consigo um sorriso na cara e
boas energias. Os nossos idosos precisam de ser animados e de se sentirem
úteis, acarinhados e amados. Iremos certamente, continuar a receber
estagiários de várias áreas, pois é uma mais valia para nós, enquanto
instituição e para os nossos idosos.
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Relatório de Gestão – 2015

Mapas de Gestão e Contas

Outras áreas de informação, designadamente as de valorização das acções
e sua quantificação, estão contidas nas peças específicas de prestação de
contas e nos seus anexos, bem como nos mapas oficiais de Balanço,
Demonstração de resultados, balancetes e no Anexo ao Balanço e à
Demonstração de Resultados e nos mapas por Respostas Sociais.

Proposta à Assembleia-Geral

A Direcção apresenta à apreciação da Assembleia-geral de associados
a seguinte proposta sobre as Contas do exercício de 2015, constantes das
peças contabilísticas juntas.
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