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Plano de Atividades para o ano 2015 

 

O objetivo da planificação de atividades centra-se na ocupação dos clientes e no 

seu envolvimento nas atividades, para que estes possam sentir prazer na sua 

realização, entusiasmando-se pela participação e consciencializando-se que podem 

dar o seu contributo no desenvolvimento das atividades propostas. 

A realização de atividades com e para os clientes visa proporcionar uma vida mais 

ativa e mais criativa, assim como a melhoria das relações e da comunicação com os 

outros, para uma melhor participação na vida da comunidade desenvolvendo a 

autonomia pessoal, tendo sempre em conta o respeito pelos saberes e culturas de 

cada um. 

Algumas das atividades do Plano de 2014, vão manter-se uma vez que têm dado 

bons resultados e os clientes mostram-se interessados em continuar, pois os seus 

efeitos são benéficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de atividades/2015 

Centro de Dia 

 

Mês  Atividade a realizar no mês 

Janeiro 

(dia 1) 

 Comemoração do Ano Novo 

 Festas em Honra do Menino Jesus 

(dia 2)  Recolha de cantigas dos Reis 

(dia 6) 
 Cantar das Janeiras pelos Idosos e crianças da 

Instituição 

(dias 7, 8, 9 e 14)  Elaboração de trabalhos alusivos ao Inverno  

(dias 15 e 29) 
 Realização de passeios no terraço/espaço exterior da 

Instituição e outros. 

(dias 21 e 28)  Jogo de perícia e manipulação de Objetos 

(dia 22)  Jogos de concentração e memória 

(dia 23)  Jogo da Bola 

(dias 5, 12, 19 e 

26) 
 Eucaristia (Os clientes gostam) 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 6, 13, 20 e 

27) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 16 e 30)  Jogos de entretenimento 

Fevereiro 

(dias 4, 5, 6 e 11) 
 Elaboração de Máscaras de Carnaval 

(dia 13)  Participação dos Idosos no desfile de Carnaval em 



colaboração com a Escola Básica 2/3 de Freixo de 

Espada à Cinta e desfile pela aldeia e vila 

(dia 14)  Comemoração do Dia de São Valentim (fazem festa) 

(dia 17)  Disfarce de máscaras para festejar o Carnaval 

(dia 18) 
 Realização de passeios no terraço/espaço exterior da 

Instituição e outros. 

(dia 19)  Jogo do Lençol 

(dias 25, 26 e 27)  Realização de um placar alusivo à Flor da Amendoeira 

(dias 2, 9, 16 e 23)  Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 3, 10, 17, e 

24) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 12 e 20)  Jogos de entretenimento 

Março 

(dia 5) 
 Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dia 6) 
 Visita a Feira Transfronteiriça da Flor da Amendoeira 

de Freixo de Espada à Cinta 

(dia 9)  Comemoração do Dia Internacional da Mulher 

(dias 11, 12 e 13)  Pintura de desenhos alusivos ao Dia do Pai  

(dia 19) 

 Comemoração do Dia do Pai (crianças oferecem 

lembrança a todos os homens que frequentam a 

resposta social) 

(dia 20) 
 Comemoração do Dia Mundial da Árvore (plantar 

flores) 

(dias 25, 26 e 27)  Realização de flores para adornar a sala de convívio 

(dias 2, 9, 16, 23 e  Eucaristia 



30) 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 3, 10, 17, 24 

e 31) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 4 e 18)  Jogos de entretenimento 

Abril 

(dias 1 e 2) 

 Elaboração de cestas em pasta de modelar, para a 

Páscoa  

(dia 5)  Comemoração da Festa da Páscoa 

(dias 8, 9 e 10)  Pintura de desenhos alusivos à Primavera 

(dia 16)  Jogo da Bola 

(dias 17 e 30)  Jogo de perícia e manipulação de Objetos 

(dias 22, 23 e 24)  Realização de trabalhos sobre o 25 de Abril 

(dia 25)  Comemoração do 25 de Abril 

(dias 6, 13, 20 e 

27) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 7, 14, 21 e 

28) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 15 e 29)  Jogos de entretenimento 

Maio 

(de 1 até 31) 

 Celebração do mês de Maria na sala comum (Terço 

diário) 

(dia 4) 

 Comemoração do Dia da Mãe (crianças oferecem 

lembrança a todas as senhoras que frequentam a 

resposta social) 

(dias 6, 20 e 22)  Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 



(dia 7)  Jogos de memória e concentração 

(dia 13) 
 Assistir via televisão as Cerimónias de Fátima (Eles 

gostam e fazem questão de assistir) 

(dia 15) 
 Comemoração do dia da Família em conjunto com as 

crianças da Instituição  

(dias 21 e 27)  Realização do Jogo do Lençol 

(dias 28 e 29) 
 Realização de uma lembrança para as crianças da 

Instituição 

(dias 4, 11, 18 e 

25) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 5, 12, 19 e 

26) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 8 e 14)  Jogos de entretenimento 

Junho 

(dia 1) 

 Comemoração do Dia da Criança (entrega de 

lembranças realizadas pelos clientes) 

(dias 3, 4, 5 e 11) 
 Elaboração de manjericos e balões para os Santos 

Populares 

(dias 17 e 26)  Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dia 18)  Recolha de canções e ditados populares  

(dia 19)  Jogo da Bola 

(dia 24)  Sardinhada e baile dos Santos Populares 

(dias 1, 8, 15, 22 e 

29) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 



(dias 2, 9, 16, 23 e 

30) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 12 e 25)  Jogos de entretenimento 

Julho 

(dias 1, 2, 3 e 8) 
 Elaboração de decoração alusiva ao Verão 

(dias 10, 17 e 30) 
 Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição, com 

música e dança 

(dia 15) 
 Passeio até a Ribeira de Santiago (lugar histórico para 

eles 

(dia 16)  Jogo da Bola 

(dias 22, 23 e 24) 
 Colaboração/ensaios com as crianças na festa de fim de 

ano letivo 

(dia 27)  Comemoração do Dia dos Avós 

(dia 29) 
 Festa de fim de ano letivo da Pré-escola (os clientes 

participam) 

(dias 6, 13, 20 e 

27) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 7, 14, 21e 

28) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dia 9 e 31)  Jogos de entretenimento 

Agosto 

(dias 5, 12, 14, 19, 

26 e 28) 

 Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dias 6 e 20)  Jogos de memória e concentração 

(dias 13 e 21)  Jogo de perícia e manipulação de Objetos 

(dias 15, 16 e 17)  Festas em Honra de Santa Bárbara 



(dias 3, 10, 17, 24 

e 31) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 4, 11, 18 e 

25) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 7 e 27)  Jogos de entretenimento 

Setembro 

(dias 2, 11 e 30) 

 Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição e 

outros 

(dias 3 e 10)  Jogo da Bola 

(dia 9)  Visita ao Cabeço de Santa Bárbara 

(dias 16, 17 e 18)  Elaboração de um trabalho alusivo às vindimas 

(dias 23, 24 e 25)  Pintura de desenhos alusivos ao Outono 

(dias 7, 14, 21 e 

28) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 1, 8, 15, 22 e 

29) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dia 4)  Jogos de entretenimento 

Outubro 

(dia 1) 
 Comemoração do dia Internacional do Idoso  

(dias 2 e 15)  Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dias 7, 8 e 9) 
 Elaboração de decoração do Outono para os corredores 

da Instituição 

(dia 16)  Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

(dias 21 e 29)  Jogo da Bola 

(dias 23 e 30)  Jogos de memória e concentração 



(dia 28)  Comemoração do dia Mundial da 3ªIdade  

A marcar pela 

GNR 

 Palestra realizada anualmente pela GNR sobre as burlas 

aos idosos  

(dias 5, 12, 19 e 

26) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 6, 13, 20 e 

27) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 14 e 22)  Jogos de entretenimento 

Novembro 

(dias 4, 5 e 6) 
 Elaboração de decoração alusiva ao São Martinho 

(dia 11) 
 Comemoração do São Martinho em conjunto com as 

crianças do Pré-escolar 

(dia 13)  Jogo do Lençol 

(dia 18)  Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dia 19)  Jogo de perícia e manipulação de Objetos 

(dias 25, 26 e 27)  Pintura de Desenhos alusivos ao Natal 

(dias 2, 9, 16, 23 e 

30) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 3, 10, 17 e 

24) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 12 e 20)  Jogos de entretenimento 

Dezembro 

(dias 2, 3 e 4) 
 Elaboração de enfeites de Natal em pasta de modelar 

(dias 10, 11, 16 e  Realização de ensaios para a Festa de Natal  



17) 

(dia 18) 
 Festa recreativa de Natal, apresentação das atividades 

ensaiadas pelos idosos e crianças da Instituição 

(dias 23 e 31)  Passeios no terraço/espaço exterior da Instituição 

(dias 24 e 25)  Comemoração do Nascimento de Jesus Cristo 

(dias 7, 14, 21 e 

28) 
 Eucaristia 

Consoante a data 

dos aniversários 
 Comemoração dos aniversários dos clientes 

(dias 1, 15, 22 e 

29) 
 Ginástica de Manutenção e movimentação 

(dias 9 e 30)  Jogos de entretenimento 

 

P.S: Este Plano de Atividades pode ser sujeito a alterações tanto de 

matéria como de data durante o ano de 2015. 
 

Algumas atividades são realizadas juntamente com a Estrutura 

Residencial para Idosos: o que acho construtivo. 
 

Nota: Para além das atividades mensais, diariamente são praticadas as 

seguintes atividades:  

 Jogos de mesa (cartas, damas, bingo, dominó) 

 Visionamento de televisão 

 Audição do terço 

 Leitura de Jornais e Revistas 

 Trabalhos Manuais (croché, bordados, entre outros) 

 

___/___/___ 

A Direção 

_________________________ 


