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Introdução: 
 

A planificação de atividades de animação sociocultural no Centro Social e Paroquial Nossa Sra. da Ponte – França, tem 

por objetivo a participação ativa dos clientes e a ocupação dos seus tempos livres, para que se sintam valorizados, úteis 

e tenham prazer na sua realização, entusiasmando-se pela participação e consciencializando-se do importante 

contributo que pode adicionar a cada atividade realizada. Para assim desmanchar a ideia generalizada existente de que 

os idosos não são ativos e dada a sua idade não aportam utilidade.  

O planeamento e realização de atividades visa harmonizar o ambiente vivido pelos idosos proporcionando uma vida 

ativa com momentos lúdicos, criativos, interativos; melhorando as relações e a comunicação entre todos e o aumento da 

auto-estima. 

Assim pretende-se que cada cliente se insira ativamente, não só no centro mas que a sua participação se oriente sobre a 

comunidade desenvolvendo portanto a autonomia pessoal do cliente. 

Deste modo, em paralelismo com o Plano anual de atividades já calendarizado, iremos desenvolver com periocidade 

semanal um Programa de Intervenção nas seguintes áreas: 

 

 Atividades: 

 

 Espiritual e Religiosa 

 Desportiva 

 Sensorial 

 Cultural 

 Lúdica/Recreativa 

 Intelectuais/ Informativas 

 Sociais  

 Quotidianas 

 Saúde e Bem-Estar



 
 

 
 

Plano Anual de Atividades 2015 

 
Mês Dia Atividade Local Objetivos Indicadores Recursos 

Março Integração na Instituição  

 

 

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

  

 Dia do Pai (19 de Março) - Elaboração de lembrança 

alusiva ao dia  

 

Csp-França 

-Relembrar hábitos e 

costumes 

-Partilha de afetos 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, feltro, eva, 

cola, tesouras, tintas, etc 

 Entrada da Primavera e 

Dia Internacional da 

Felicidade (20 de Março) 

-Decoração de Primavera 

-Plantação de algumas flores 

 

 

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, feltro, eva, 

cola, tesouras, tintas, 

marcadores, etc 

-Sementes, terra, água, 

garrafões 

 Dia Mundial da Árvore e 

Dia da Poesia (21 de 

Março) 

-Debate sobre a importância 

da Natureza 

-Recitação de poemas 

 

Csp-França 

-Fomentar o espírito critico 

-Promover a participação e 

a comunicação 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Imagens sobre a natureza 

-Papel e canetas 

 

 Dia Mundial da Água (22 

de Março) 

Sensibilização 

-Importância da água 

-Realização de trabalhos para 

expor 

 

 

Csp-França 

-Promover comunicação e a 

participação ativa 

-Fomentar hábitos 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador e projetor 

-Cartolinas, feltro, eva, 

cola, tesouras, tintas, 

marcadores, etc 

 Dia Mundial do Teatro (27 

de Março) 

-Representação de uma peça 

de teatro ou ida ao teatro 

Csp-França/ 

 

Teatro 

Municipal  

 

-Promover a participação 

ativa 

-Desenvolver a criatividade 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Roupas, acessórios, texto, 

papel de cenário, 

cartolinas, feltro, eva, cola, 

tesouras, tintas, marcadores 

/ transporte 

 

 Dia Nacional dos Centros 

Históricos (28 de Março) 

-Passeio na praça da sé de 

Bragança 

 

Bragança 

-Promover o bem-estar e 

convívio 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Transporte 

-Colaboradores para o 

acompanhamento dos 

idosos 

Abril Dia dos Enganos (1 de 

Abril) 

- Dia dedicado às partidas 

-Realização de uma “caixa de 

susto” 

 

 

Csp-França 

-Promover convívio 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Partilha de hábitos, 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolina, arame, tesouras, 

rolos de papel, cola 

 



 
 

 
 

costumes e vivências 

 Folar Transmontano -Confecção de folar da Páscoa   

Csp-França 

-Partilha de hábitos e 

costumes e vivências  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Farinha, manteiga, ovos, 

fermento, azeite, carnes, 

tabuleiros, etc. 

 Comemoração da Páscoa 

(5 de Abril) 

-Realização de lembrança de 

Páscoa 

-Decoração alusiva à época 

 

Csp-França 

-Partilha de hábitos e 

costumes 

-Promover o convívio 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, cola, tesouras, 

fitas, rafia 

 Dia Mundial da Atividade 

Física (6 de Abril) 

-Realização de exercícios 

físicos 

 

Csp-França 

- Promover o convívio e a 

participação ativa  

-Promover saúde e bem-

estar  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Técnico de desporto  

 Dia Mundial da Saúde (7 

de Abril) 

-Ação de sensibilização para a 

saúde  

 

Csp-França 

- Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Promover saúde e bem-

estar 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador, projetor 

 Dia do Beijo (13 de Abril) -Oferta de Beijos  

Csp-França 

-Promover convívio 

- Promover a participação 

ativa e a comunicação 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

 Dia Mundial da Voz (16 de 

Abril) 

-Audição e cântico das 

canções favoritas dos utentes 

 

Csp-França 

-Desenvolver e estimular as 

capacidades artísticas  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador e colunas 

 Dia Mundial da Terra (22 

de Abril) 

-Observação das flores 

plantadas anteriormente 

-Arranjos florais  

 

Csp-França 

-Estimular a destreza e a 

motricidade fina 

-Promover o bem-estar e a 

comunicação 

- Desenvolver as 

capacidades artísticas e 

criatividade 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, feltro, eva, 

cola, tesouras, tintas, 

marcadores, purpurinas, etc 

 Dia Mundial do Livro (23 

de Abril) 

-Concurso literário 

-Leitura aos utentes de 

excertos de livros 

 

Csp-França 

-Promover a participação e 

comunicação 

-Partilha de conhecimentos 

e saberes 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Livros, colaboração dos 

interessados em participar 

 Dia da Liberdade (25 de 

Abril) 

-Decoração alusiva ao dia 

-Visionamento de um filme 

 

Csp-França 

-Partilha de hábitos e 

vivências 

-Promover a participação e 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Materiais de expressão 

plástica  

-Computador, televisão e 



 
 

 
 

comunicação colunas 

 Dia Mundial do Sorriso 

(28 de Abril) 

-Partilha de Sorrisos  

Csp-França 

-Promover convívio 

- Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

 Dia Mundial da Dança (29 

de Abril) 

-realização de baile convívio 

com a Comunidade 

 

Csp-França 

-Promover o convívio 

-Partilha de vivências e 

costumes 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador, colunas 

Maio Dia da Mãe, Dia do Sol e 

Dia Internacional da 

Liberdade de Imprensa (3 

de Maio) 

-Realização de lembranças 

-Passeio ao sol 

 

Csp-França 

-Promover o convívio e 

hábitos quotidianos 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, cola, tesouras, 

etc 

 

 

 Aparição de Nossa 

Senhora de Fátima aos três 

pastorinhos (13 de Maio) 

-Visionamento de filme  

Csp-França 

-Recordar hábitos e 

costumes 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador, televisão 

 Dia Internacional da 

Família (15 de Maio) 

-Lanche convívio familiar 

 

Csp-França -Partilha de afetos 

-Promover o convívio e o 

bem-estar 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

Colaboração dos 

interessados em participar 

 Dia Mundial da 

Hipertensão e Dia Mundial 

da Internet (17 de Maio) 

-Ação de sensibilização e 

esclarecimento  

-Pesquisa na internet 

 

 

Csp-França 

- Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Promover saúde e bem-

estar 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador e projetor 

 Dia Internacional da luta 

contra a Obesidade (23 de 

Maio) 

-Palestra de sensibilização e 

esclarecimento  

Csp-França -Proporcionar saúde e bem-

estar  

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Promover hábitos 

saudáveis 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Técnicos de saúde 

-Computador, projetor 

 

 Dia Europeu dos Vizinhos 

(26 de Maio) 

-Dinâmica de grupo  

Csp-França 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas e marcadores 

Junho Dia Mundial da Criança (1 

de Junho) 

-Encontro intergeracional  

-Lembrança para as crianças 

 

Csp-França 

-Estimular a comunicação e 

a partilha de afetos 

-Partilha de hábitos e 

vivências 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Materiais de expressão 

plástica  

 

 Dia Mundial do Ambiente 

(5 de Junho) 

-Visita ao jardim 

 

 

Csp-França 

-Promover hábitos do 

quotidiano 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

-colaborares no 

acompanhamento dos 



 
 

 
 

-Estimular o convívio e 

bem-estar  

utentes idosos 

-Transporte  

 Dia de Portugal (10 de 

Junho) 

-Realização de bandeiras 

decorativas 

 

Csp-França 

-Estimular a destreza e a 

motricidade fina 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Materiais de expressão 

plástica  

 

 Dia Mundial do Dador de 

Sangue (14 de Junho) 

- Debate da importância da 

existência de dadores de 

sangue 

 

Csp-França 

-Valorização da ajuda ao 

próximo  

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

Julho Dia Mundial dos Avós (29 

de Julho) 

-Convívio familiar  

Csp-França 

-Valorização do papel dos 

avós 

-Promover aproximação 

familiar 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Colaboração dos 

familiares 

 Dia Internacional do 

Amigo (30 de Julho) 

-“A Amizade é...” Diálogo 

sobre o tema 

 

Csp-França 

-Partilha de sentimentos 

-Promover o convívio e a 

entreajuda   

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

Agosto Dia Mundial da Fotografia. 

(19 de Agosto) 

-Fotografar os utentes  

Csp-França 

-Estimular a autoconfiança 

e o gosto por si próprio    

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Máquina fotográfica  

-Papel de cenário e 

materiais de expressão 

plástica  

Setembro Dia Nacional do Bombeiro 

(19 de Setembro) 

-Diálogo sobre a importância 

do bombeiro e o seu papel 

-Demostração 

 

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa e comunicação 

-Aquisição de 

conhecimentos e saberes  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

-Corporação dos 

bombeiros voluntários de 

Bragança 

  

 Dia Internacional da Paz e 

Dia Mundial da Doença de 

Alzheimer (21 de 

Setembro) 

-Diálogo sobe a importância 

da existência da Paz 

-Ação de Sensibilização sobre 

a doença 

 

 

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Promover hábitos 

saudáveis 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador e projetor 

 Dia Mundial do Coração e 

Dia do Ex-Fumador (26 de 

Setembro) 

-Ação de Sensibilização de 

hábitos saudades  

 

 

Csp-França 

-Proporcionar saúde e bem-

estar  

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Promover hábitos 

saudáveis  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Computador e projetor 

-Materiais de expressão 

plástica 

 

Outubro Dia Internacional do Idoso 

e Dia Mundial da Música 

-Debate sobre o papel do 

idoso na sociedade 

 

Csp-França 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

-Materiais recicláveis 

 -Materiais de expressão 



 
 

 
 

(1 de Outubro) -Elaboração de instrumentos 

musicais 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Fomentar o espírito crítico 

-Promover momento de 

descontração e divertimento 

utentes plástica 

  

 Dia Mundial do Animal e 

do Veterinário (4 de 

Outubro) 

- Debate sobre os animais e a 

importância do veterinário 

-convívio com um animal 

 

Csp-França 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

-Aquisição de um peixe 

 

 

 Implantação da República 

(5 de Outubro) 

-Debate sobre a Implantação 

da República 

-Visionamento de filme 

 

Csp-França 

- Orientação no tempo e no 

espaço 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Computador, televisão, 

colunas 

 Dia Mundial da Saúde 

Mental (10 de Outubro) 

-Jogo da memória  

Csp-França 

-Proporcionar saúde e bem-

estar  

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Materiais de expressão 

plástica 

 Dia Mundial da 

Alimentação (16 de 

Outubro) 

 Ação de sensibilização de 

hábitos alimentares saudáveis  

 

 

Csp-França 

-Promover hábitos saudades 

-Proporcionar saúde e bem-

estar  

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Computador, projetor 

 Dia das Bruxas (31 de 

Outubro) 

-Comemoração do dia das 

bruxas 

 

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa, a comunicação e o 

convívio 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

-velas, aboboras, etc 

Novembro Dia de Todos os Santos (1 

de Novembro) 

-Missa em honra dos fiéis 

defuntos 

 

Csp-França 

-Relembrar hábitos e 

costumes do quotidiano dos 

utentes 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

 Dia Mundial do Cinema (5 

de Novembro) 

-Visualização de um filme  

Csp-França 

-Desenvolver a criatividade 

-Promover convívio e 

momento descontraído  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

Televisão, colunas, filme 

 Dia de S. Martinho (11 de 

Novembro) 

-Comemoração do magusto  

Csp-França 

-Promover convívio e 

momento descontraído 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Castanhas, assador 



 
 

 
 

 Dia Mundial da Diabetes 

(14 de Novembro) 

- Ação de sensibilização  

Csp-França 

- Promover o bem-estar, a 

comunicação e hábitos 

saudáveis  

-Promover a participação 

ativa e a comunicação  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Técnicos de saúde 

-Computador, projetor 

 Dia Mundial do Não 

Fumador (17 de 

Novembro) 

-Debate sobre os malefícios do 

tabaco 

Csp-França -Promover a participação 

ativa e a comunicação  

- Promover o bem-estar e a 

hábitos saudáveis  

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

-Computador, projetor 

 Dia Internacional do 

Homem (19 de Novembro) 

-Realização de lembranças Csp-França -Estimular a destreza e a 

motricidade fina 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Cartolinas, tesouras, cola 

 Dia Mundial da Televisão 

(21 de Novembro) 

-Debate sobre a televisão na 

vida dos idosos e o seu 

aparecimento 

Csp-França -Promover o convívio 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação  

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Imagens alusivas ao tema 

 Dia Mundial da Ciência 

(24 de Novembro) 

-Realização de experiências  

Csp-França 

-Desenvolver a criatividade 

-Proporcionar novas 

descobertas 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Materiais alusivos ao 

tema 

Dezembro Restauração da 

Independência (1 de 

Dezembro) 

-Dinâmica de grupo Csp-França - Orientação no tempo e no 

espaço 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Materiais de expressão 

plástica 

 Dia da Bolacha (4 de 

Dezembro) 

-Elaboração e decoração de 

bolachas 

 

 

Csp-França 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

-Desenvolver a criatividade 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

-Ingredientes de receita 

-Utensílios de cozinha 

-Colaboradoras da cozinha 

 Dia Internacional do 

Voluntariado (5 de 

Dezembro) 

-Debate sobre o tema   

Csp-França 

-Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

 

 Dia Internacional dos 

Direitos Humanos (10 de 

- Ação de sensibilização dos 

direitos humanos e o respeito 

Csp-França -Partilha de hábitos, 

costumes e vivências 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

-Computador, projetor 



 
 

 
 

Dezembro) pelo outro -Promover a participação 

ativa e a comunicação 

-Fomentação do espírito 

crítico 

utentes 

 Entrada do Inverno (21 de 

Dezembro) 

-Elaboração de Flocos de 

Neve 

-Decoração alusiva à época 

 

Csp-França 

-Desenvolver a criatividade 

-Estimular a destreza e a 

motricidade fina 

 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Materiais de expressão 

plástica 

 Natal (25 de Dezembro) -Decoração do espaço 

-Realização de Postais de 

Natal 

-Preparação de Festa de Natal 

Csp-França -Partilha de hábitos, 

costumes e vivências de 

cada um 

-Estimular a destreza e a 

motricidade fina  

-Desenvolver a criatividade 

-Números de participantes 

-Grau de satisfação dos 

utentes 

- Materiais de expressão 

plástica 

 

 Ao longo do ano serão realizadas atividades lúdico-recreativas, culturais, sociais intelectuais, formativas, religiosas/ espirituais, desportivas e 

quotidianas a definir em plano semanal. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Área/Atividades Tipo Atelieres/ Identificação da Atividade Objetivos Resultados 

 
 
 Espiritual e Religiosa 

 
-Atelier Espiritual 

-Promover atividades de cariz religioso 
-Possibilitar ao cliente a participação em 
momentos de índole espiritual  
-Promover ao cliente manter hábitos 
religiosos 

-Satisfação dos nossos Clientes 

 
 
 
 Desportiva 

 
-Atelier da Atividade Física 

-Promoção de hábitos e prática de 
atividade física 
-Promoção de hábitos saudáveis  
-Combate do sedentarismo 
-Estimular a coordenação motora, 
flexibilidade e o movimento. 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Melhoria da motricidade fina 

 
 
 Sensorial 

-Atelier Aromático  -Estimular os sentidos, tacto, audição e 
olfacto 
-Estimular a noção da forma de objetos 
-Promover a qualidade de vida e o bem-
estar dos clientes 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Percepção de alguns objectos, 
sons, etc 

-Atelier dos Sabores 

-Atelier Sonoro 

-Atelier dos Objetos 

-Atelier de Relaxamento 

 
 
 Cultural 

-Atelier Teatral -Promover o dinamismo cultural 
-Estimular a criatividade 
-Orientar o cliente no tempo e no espaço 
-Orientar o cliente sobre atualidade 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Partilha de conhecimentos e 
saberes 

-Atelier Musical 

-Atelier do Cinema 

-Atelier Literário  

 
 
 
 
 Lúdica/Recreativa 

-Atelier do Baile 
-Estimular os gostos e os interesses do 
cliente 
-Divertir e ocupar o tempo livre do 
cliente 
-Promover o convívio 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Convívio  

-Atelier da Expressão Plástica 

-Atelier dos Jogos 

-Atelier dos Diálogos Temáticos 



 
 

 
 

 

A Animadora Sociocultural 

 

Jéssica Medeiros 

 

-Atelier Culinário 
-Divulgar os conhecimentos, artes e 
saberes 

-Manter e melhorar a acuidade 
cognitiva 
- Divertimento 

 
 
 
 
 Intelectuais/ Informativas 

-Atelier Informativo 
-Sensibilizar o cliente para temáticas 
diversificadas 
-Proporcionar novos conhecimentos 
e/ou aprofundar saberes 
-Aumentar a atividade cerebral 
-Retardar os efeitos da perda de 
memória e da acuidade e velocidade 
perceptiva 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Partilha de conhecimentos e 
saberes 
-Manter/adquirir erudições 

-Atelier da Alfabetização e Leitura 

-Atelier Hora do Conto 

 
 
 Sociais  

-Dias Temáticos e Datas Festivas -Promover o relacionamento 
interpessoal 
-Promover a participação ativa 
-Proporcionar o contacto com o meio 
ambiente 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Convívio 
-Divertimento 

-Aniversários 

-Passeios 

 
 
 Quotidianas 

-Atelier de Beleza -Desenvolver práticas para manter 
rotinas no cliente 
-Respeitar os hábitos de cada cliente 
-Aumento da auto-estima e do bem-estar 
do cliente 

-Melhoria da qualidade de vida e 
aumento da autonomia na 
realização das AVD’s e 
independência pessoal. 
-Rotinas diárias  

-Atelier de Jardinagem 

-Visionamento de Televisão 

 Saúde e Bem-Estar -Atelier de Sinais Vitais 
-Avaliação dos sinais vitais 
-Monitorização de alterações dos sinais 
vitais  

-Melhoria da qualidade de vida 
-Controlar alterações que possam 
existir 


