
 Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
Específicos 

Atividade Descrição da Atividade 
Destinatários/ 
Grupo Alvo 

Calendarização 

- Preservar a 
identidade dos 

Utentes; 
- Desenvolver as 

relações 
interpessoais. 

 

- Desenvolver as 
capacidades ao 

nível do equilíbrio 
sócio emocional. 

Comemoração 
dos 

Aniversários 

Bolo de Aniversário e oferta de pequenas 
lembranças. 

Utentes Centro 
de Dia 

Diariamente 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 
- Estimulação 

cognitiva; 
- Melhoria do seu 
estado mental e 

social. 

- Relacionar 
acontecimentos 

que os 
experienciam; 
- Promover a 
relação entre 
instituição e 

Utente; 
- Valorizar saberes 
e experiências de 

vida. 

“A Hora do 
Conto” 

Esta atividade inicia-se com a ida à Biblioteca 
Municipal de Torres Novas. Em grupo de 3 

elementos, os Utentes escolhem o próximo livro 
a ser lido diariamente. 

Utentes de 
Centro de Dia 

Diariamente 

- Assegurar as 
condições de bem-
estar dos Utentes, 
promovendo a sua 

saúde; 
- Desenvolver as 
suas capacidades 

físicas. 

- Combater o 
stress; 

- Prevenir 
depressões; 

- Combater o 
sedentarismo. 

“Pé ante Pé” Manutenção física. Centro de Dia 
Semanalmente 

(2ª feira) 



- Proporcionar 
atividades de 
estimulação 

cognitiva e motora 
aos utentes de 

Apoio 
Domiciliário. 

 
- Promover a 

relação utente-
instituição; 

- Promover o bem-
estar dos utentes. 

 

“Domicilio 
Ativo” 

Devido à pandemia esta atividade teve que ser 
reformulada. Pretende-se que os Utentes de 
Apoio Domiciliário através das suas casas, 

participem nas atividades de animação. 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Semanalmente 
(3ª feira) 

- Desenvolver a 
memória visual, 

auditiva, atenção e 
coordenação; 

- Desenvolver a 
motricidade fina. 

- Prevenção de 
demências, 

aumentando a 
atividade cerebral; 

- Melhoria da 
autoestima dos 

utentes. 
 

Alfabetização/ 
Estimulação 
Cognitiva 

Nesta atividade pretende-se promover a 
Alfabetização no grupo. Para melhor 

concretização dos objetivos serão criados dois 
grupos: Grupo I (Utentes com menor 

dificuldade) Grupo II (Utentes com maior 
dificuldade e necessidade de acompanhamento). 

Utentes Centro 
de Dia 

Semanalmente (2x) 

- Desenvolver e 
estimular a 

imaginação e 
criatividade através 
de várias formas de 

expressão; 
- Desenvolver a 

motricidade fina; 
-Desenvolver o 

trabalho de equipa. 

-Desenvolver a 
precisão manual e 

coordenação 
psicomotora; 

- Desenvolver o 
sentido crítico, 
exprimindo as 

suas preferências e 
razões das suas 

ações. 

“Artistas de 
mão cheia” 

Estas atividades passam por: 
- Pintura; 
-Costura; 

-Trabalhos Manuais; 
- Colagens 

Utentes Centro 
de Dia 

Semanalmente (2x) 

- Promover a 
participação dos 
utentes de Apoio 
Domiciliário em 

- Promover a 
relação utente-

instituição; 
- Combater o 

isolamento social. 

“De Portas 
Abertas” 

Permitir que os utentes da valência de Apoio 
Domiciliário, participem mais ativamente nas 

atividades, nomeadamente na comemoração das 
efemeridades. 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Mensalmente 



atividades 
específicas. 

 

- Manter as 
tradições culinárias 

portuguesas; 
-Reviver memórias 

do passado. 

- Suspender o 
sentimento de 

inutilidade. 

“Os Avós na 
Cozinha” 

Este espaço irá servir para os utentes cozinharem 
algo tradicional do seu tempo e conhecerem a 

culinária moderna, comemorando também dias 
festivos. Ex: Bolo Rei, Berendeiras, etc. 

Utentes Centro 
de Dia 

Mensalmente 

- Promover o bem-
estar dos utentes; 

- Estimular a 
integridade social e 
integridade entre 

gerações. 

- Melhoria da 
autoestima; 

- Desenvolver o 
convívio do 

grupo. 

Cinema 
Visualização de filmes portugueses antigos, 

Revistas Portuguesas ou sobre patologias que os 
mesmos apresentam. 

Utentes Centro 
de Dia 

Mensalmente 

- Aumentar os 
conhecimentos dos 

intervenientes; 
-Abordar temas 

inerentes à área do 
envelhecimento. 

 

- Melhorar o 
trabalho de 
equipa e de 

intervenção, em 
prol de uma 

melhor prestação 
de cuidados ao 
utente idoso. 

“Saúde e Bem 
Estar” 

Dirigido aos colaboradores da Instituição serão 
criados vários momentos de relaxamento, 

prevenção do bournout, ações de sensibilização e 
bem-estar, de forma a ter uma equipa sã. 

Colaboradores Mensalmente 

- Promover a 
partilha e 

experiências entre 
o grupo; 

- Valorizar saberes e 
experiências de 

vida. 

- Permitir que os 
Utentes sejam 

transmissores de 
memória cultural; 
- Evocar memórias 
da sua infância e 

na criança o 

Projeto 
“Petizes e 

Graúdos em 
Ação” 

Após haver um resultado positivo na atividade do 
Dia da Criança, damos início a este projeto inter-
geracional, em parceria com as Escolas e Jardins 

de Infância do concelho. 

Utentes de 
Centro de Dia 

Comemoração das 
Efemeridades 



interesse e 
criatividade. 

- Manter as 
tradições culinárias 

portuguesas; 
- Reviver memórias 

do passado. 

- Suspender o 
sentimento de 

inutilidade. 

“O Nosso 
Bolo Rei” 

Os Utentes iram pôr mão na massa e confecionar 
o bolo típico português, ao mesmo tempo que 

com toda a sua sabedoria, transmitem a 
simbologia do mesmo. Na hora do lanche serão 

cantadas as Janeiras.  

Utentes Centro 
de Dia 

05 de janeiro 2022 

- Produção de 
benefícios mentais, 
físicos e emocionais 

mediante o Riso; 
- Permitir que o 
grupo ria, sem 

motivo; 
- Permitir que o 

grupo relaxe. 

- Trabalhar a 
interação entre o 

grupo; 
- Libertar o stress. 

“O poder do 
nariz 

encarnado” 

De forma a comemorar o Dia Internacional do 
Riso, pela manhã, os Utentes iram completar no 
mural da entrada com a seguinte frase: “O que 

me faz rir é …” Da parte da tarde, iremos realizar 
uma sessão de risoterapia. 

Utentes Centro 
de Dia 

18 de janeiro 2022 

- Estreitar os laços 
interpessoais; 

- Desenvolver e 
estimular a 

imaginação e 
criatividade através 
de várias formas de 

expressão; 
 

- Relembrar a 
importância do 

amor, amizade, da 
partilha e afeto. 

“O Amor da 
minha Vida” 

Anteriormente será pedido a cada Utente que 
traga de casa uma fotografia do amor da sua vida. 

A seguir, cada um irá decorar a seu gosto uma 
moldura, onde será colocada a fotografia trazida 

pelos mesmos. 
No mesmo dia, será gravado um vídeo em que 

cada Utente dirá o que é para si o Amor, que será 
publicado nas redes sociais mais tarde. 

Utentes Centro 
de Dia 

14 de fevereiro 
2022 

 

- Desenvolver a 
coordenação 

motora; 

- Promover o bem-
estar do grupo; 
- Promover a 

alegria. 

“Folia no 
Centro” 

Desfile de máscaras onde utentes e funcionárias 
se iram vestir a preceito. 

Utentes Centro 
de Dia, Centro de 

Convívio e 

28 de fevereiro de 
2022 



- Valorizar a 
autoestima. 

Serviço de Apoio 
Domiciliário. 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 
- Promover o 
convívio com 

utentes de outras 
IPSS´S. 

- Combater o ócio; 
- Promover a troca 
de experiências. 

“Carnaval 
Institucional" 

Durante a semana Carnavalesca cada Instituição 
irá partilhar fotografias do seu Baile de Carnaval. 
Será criado um vídeo com o Carnaval de todas as 
IPSS´s do Concelho que será divulgado juntos 

dos Utentes. 

Utentes Centro 
de Dia 

4 de março de 
2022 

-Valorizar a história 
de cada utente; 

-Promover a relação 
família-utente. 

- Promover o 
envolvimento da 

família no 
envelhecimento 

do utente; 
-Promover o bem-

estar do grupo. 

“O Meu Pai” 
Momento entre pais e filhos, com lanche 

convívio. 
Entrega de lembranças. 

Utentes Centro 
de Dia 

21 março de 2022 

- Promover a 
interação com a 

comunidade; 
- Angariação de 
fundos para a 
Instituição. 

- Promover o 
espírito e trabalho 

de equipa entre 
funcionárias e 

direção. 

“Rifas Cabaz 
de Páscoa” 

Em conjunto com as funcionárias e direção, será 
elaborado um Cabaz de Páscoa que será sorteado 

na Festa de Natal dos Utentes. 

Comunidade em 
geral 

A designar 

- Celebrar a época 
religiosa, de 

reflexão, renovação 
e crescimento. 

- Proporcionar 
momentos de 

partilha entre o 
grupo. 

 

“Celebrar a 
Páscoa” 

Estação Via Sacra. 

Utentes Centro 
de Dia e 

Comunidade em 
Geral 

Final de março 
2022 



- Promover a 
partilha e 

experiências entre 
o grupo; 

- Evocar memórias 
da sua infância e na 
criança o interesse 

e criatividade. 
 

- Promover a 
relação entre 

Comunidade e 
Utente; 

- Valorizar saberes 
e experiências de 

vida. 

“Que história 
contas tu?” 

Inserido no Projeto “Petizes e Graúdos em ação”, 
e com o objetivo de comemorar o Dia 

Internacional do Livro Infantil, a atividade passa 
por fazer a apresentação e interpretação de um 
livro infantil (a definir) juntos das crianças do 

Jardim de Infância de Santa Maria. 

Utentes de 
Centro de Dia 

2 de abril de 2022 

- Promover novos 
sabores. 

- Suspender o 
sentimento de 

inutilidade. 

- Desenvolver a 
criatividade e o 

trabalho de 
equipa. 

“Por uma 
Páscoa mais 

doce” 

Cada Utente irá confecionar o folar da Páscoa, 
que tornará mais doce esta época festiva.  

Utentes Centro 
de Dia e Serviço 

de Apoio 
Domiciliário 

14 de abril de 2022 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 
- Promover o 
convívio com 

utentes de outras 
IPSS´S. 

- Combater o ócio; 
- Promover a troca 
de experiências. 

“Missa 
Campal” 

Atividade interinstitucional, realizada no Parque 
da Barquinha. 

No final, será realizado um piquenique livre. 

Utentes Centro 
de Dia 

A designar 

- Aproximar utente-
família; 

- Valorização 
pessoal. 

- Reforçar os laços 
afetivos; 

- Estimular as 
capacidades 
sociais dos 

utentes. 

“Dia da Mãe” 
Entrega de lembranças preparadas previamente 

com os filhos. 
Utentes Centro 

de Dia 
2 de maio de 2022 

- Aproximar o 
triângulo: Família, 

- Promover o bem-
estar dos utentes; 

“Dia da 
Família” 

A comemoração do dia da família divide-se em 
dois momentos: Inicialmente será pedido aos 

Utentes Centro 
de Dia 

14 de maio 2022 



Instituição e 
Utente; 

- Valorização 
pessoal; 

- Fomentar o 
diálogo entre os 

familiares. 

- Promover a 
relação utente-

Família; 
- Possibilitar trocas 

afetivas entre os 
elementos da 

Família. 

familiares que criem uma mensagem para o seu 
Familiar, que será entregue em modo de puzzle, 
para que os Utentes descubram o que lhes foi 

escrito pelos seus Familiares. 
Seguidamente, será entregue a cada Utente um 

Quiz da família, um jogo de perguntas, simples e 
envolvente em que o seu principal objetivo é 

envolver a família por inteiro. "Como seria um 
dia perfeito para si?", "Que conselho daria para 

um filho ou neto no dia do seu casamento?”, são 
alguns exemplos das perguntas presentes no jogo. 

- Estreitar os laços 
entre Avós e Netos; 

- Promover a 
aproximação com a 

Família. 

- Valorizar o papel 
do idoso; 

- Assegurar as 
condições de bem-
estar dos Utentes, 
promovendo a sua 

saúde. 

“As memórias 
dos avós” 

Durante a tarde será realizada uma sessão 
fotográfica “Avós e Netos”, seguido de um lanche 

convívio. Oferta de lembranças previamente 
preparadas pelos Utentes e pelos seus netos. 

Utentes Centro 
de Dia; Serviço de 

Apoio 
Domiciliário e 

Centro de 
Convívio. 

26 de Julho de 
2022 

- Promover o 
convívio entre o 

grupo, funcionárias 
e direção; 

- Possibilitar a visita 
a vários locais, 

numa perspetiva 
lúdica e de 

entretenimento. 

- Promover o 
contato com o 

exterior; 
- Despertar a 

alegria e o bem-
estar no grupo. 

“P´los 
Caminhos de 

Portugal” 

Serão vários os dias dedicados ao passeio no 
exterior. Desde Piscinas, Praias Fluviais, entre 

outros. A ideia é proporcionar um dia diferente 
ao grupo, despertando o bem-estar do mesmo. 

 

Utentes Centro 
de Dia e Centro 

de Convívio 

Mês de julho e 
agosto de 2022 



- Desenvolver e 
estimular a 

imaginação e 
criatividade através 

da pintura. 

- Desenvolver o 
sentido crítico; 
- Deixar que o 

Utente dê largas à 
sua imaginação e 

crie. 

“Ser Van 
Gogh por um 

dia” 

Deixar fluir a veia artística dos nossos Utentes 
através de um pincel e de uma tela. 

Utentes Centro 
de Dia 

24 de agosto 

- Consciencializar 
os utentes para a 
prevenção desta 

doença; 
- Estimulação das 

competências 
cognitivas do 

grupo.  

- Exercitar a 
memória e 

atenção através da 
estimulação 
cognitiva; 

- Desenvolver o 
trabalho de 

equipa. 

“Lembra-te de 
mim” 

Para assinalar o Dia do Alzheimer, será criado 
um quadro memória em que os Utentes e 

Colaboradores irão debater sobre a doença e 
sobre as suas memórias. Com esta atividade 

pretende-se que cada Utente partilhe, através da 
escrita ou de fotografias que espelhem a ideia de 
uma memória antiga, aquilo que gostavam que 

nunca ninguém esquecesse de si.  

Utentes Centro 
de Dia, Serviço de 

Apoio 
Domiciliário, 

Centro de 
Convívio e 

Comunidade em 
Geral. 

21 de setembro de 
2022 

 

- Possibilitar a visita 
a vários locais 

numa perspetiva 
lúdica e de 

entretenimento; 
- Proporcionar 
momentos de 

reflexão espiritual e 
religiosa. 

- Promover o bem-
estar do grupo- 

“Passeio a 
Fátima” 

De manhã, Utentes iram assistir à celebração da 
missa na Capelinha das Aparições. Segue-se 

almoço convívio no Albergue dos Peregrinos. 
Da parte da tarde, iremos ao Museu da Cera, em 

Fátima. 
 

Utentes Centro 
de Dia 

23 de setembro de 
2022 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 
- Promover o 

contato com idosos 
de outras IPSS´S. 

- Aumentar a 
autoestima do 

grupo; 
- Estimular o 

exercício físico. 

“Dia do 
Idoso” 

Os moldes da atividade serão decididos mais 
perto da data, de forma a se verificar se existem 

condições para a sua realização: Missa de manhã, 
almoço e tarde com animação 

 

Utentes Centro 
de Dia 

4 de outubro de 
2022 



- Estimular a 
memória e a 
produção de 

reminiscências; 
- Contribuir para o 

enriquecimento 
cultural do Utente; 

- Prevenção de 
demências. 

 

- Promover a 
orientação 
temporal e 
espacial; 

-Estimular o 
relaxamento. 

“Avivar 
Memórias” 

De maneira a comemorar o Dia da Saúde 
Mental, iremos permitir, através de um 

reportório de músicas e sonoridades 
significativas, que o Utente reavive a sua 

memória. 
Num segundo momento, cada Utente irá 

reportar memórias significativas e positivas ao 
ouvirem as diferentes músicas. Sem que estes se 

apercebam, essas memórias serão registadas e 
anexadas em balões brancos. No final, em grupo, 

todos iram lançar o seu balão. 
 

Utentes Centro 
de Dia, Serviço de 

Apoio 
Domiciliário e 

Centro de 
Convívio. 

21 de outubro 
2022 

- Promover a 
interação com a 

comunidade; 
- Angariação de 
fundos para a 
Instituição. 

- Promover o 
espírito e trabalho 

de equipa entre 
funcionárias e 

direção. 

“Rifas Cabaz 
de Natal” 

Em conjunto com as funcionárias e direção, será 
elaborado um Cabaz de Natal que será sorteado 

na Festa de Natal dos Utentes. 

Comunidade em 
Geral. A definir 

- Manter as 
tradições culinárias 

portuguesas; 
- Valorizar os 

saberes populares 
do grupo. 

- Reviver 
memórias do 

passado; 
- Aproveitar o 

espólio do grupo; 
- Angariação de 
fundos para a 

instituição. 

“Dia de Todos 
os Santos” 

Como a tradição ainda se mantém, os Utentes 
irão colocar as mãos na massa e tender as 

berendeiras, recorrendo a receitas das nossas 
Utentes. 

No final, visto ter sido um sucesso no ano que 
passou, será feita uma venda pela comunidade. 

 

Utentes Centro 
de Dia e 

Comunidade em 
Geral 

Semana de 24 a 31 
de outubro de 

2022 

- Promover o 
convívio entre as 

diferentes 
valências; 

- Promover o gosto 
pela comemoração 

de dias festivos. 

“Quentes e 
Boas” 

Será realizada uma fogueira ao ar livre. 
Os Utentes poderão provar as castanhas assadas 

na caruma e a jeropiga. 

Utentes Centro 
de Dia, Serviço de 

Apoio 
Domiciliário e 

11 de novembro de 
2022 



- Promover 
costumes e 
tradições. 

Durante a tarde, serão cantadas cantigas 
populares e feitas danças à volta da fogueira. 

 

Centro de 
Convívio 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 
- Possibilitar o 
convívio com 

idosos de outras 
IPSS´S. 

- Aumentar a 
autoestima; 

- Combater o ócio. 

“Festa 
Dourada” 

Tarde de Fados na Quinta das Carrascosas. 
Utentes Centro 

de Dia 
22 de novembro de 

2022 

- Proporcionar 
momentos de bem-

estar entre os 
utentes; 

- Viver o espírito 
natalício; 

- Permitir a reflexão 
espiritual e/ou 

religiosa. 

- Despertar 
sentimentos; 

- Desenvolver e 
estimular a 

imaginação e 
criatividade 

através de diversas 
formas de 
expressão. 

“O Natal está 
a chegar” 

Decoração da Instituição com motivos natalícios: 
- Árvore de Natal; 

- Presépio (apanha do musgo); 
- Coroa do Advento; 

- Motivos natalícios realizados pelos utentes. 

Utentes Centro 
de Dia 

2 de dezembro de 
2022 

 

- Proporcionar 
momentos de bem-

estar entre os 
utentes e a família; 
- Viver o espírito 

natalício. 
 

- Despertar 
sentimentos. 

 

“Mensagens 
de Natal” 

Previamente será entregue a cada familiar um 
elemento alusivo ao Natal para que possam 
escrever uma mensagem de natal para o seu 

familiar. No Centro, os Utentes faram o mesmo, 
e no dia 02 de dezembro, as mensagens serão 

penduradas na árvore dos avós.  

Utentes de 
Centro de Dia  

02 de dezembro de 
2022 

- Promover o 
envelhecimento 

ativo; 

- Despertar o gosto 
pelo trabalho de 

grupo; 

“Exposição de 
Natal no 

Torreshoping” 

Representação das várias IPSS´S do concelho 
numa exposição alusiva ao Natal. 

 

Utentes Centro 
de Dia e Centro 

de Convívio 

8 de dezembro de 
2022 a 6 de janeiro 

de 2023 



- Estreitar laços 
com outras IPSS´S 

do concelho. 

- Desenvolver as 
capacidades 
artísticas do 

grupo, através da 
Expressão Plástica 

e Artística. 
 

 
Este ano o tema da exposição será “Anjo” 

- Promover a 
interação com a 

comunidade; 
-Angariação de 
fundos para a 
Instituição. 

- Festejar o 
aniversário, 

valorizando as 
conquistas 

conseguidas ao 
longo do ano. 

 

“22º 
Aniversário” 

A comemoração terá início com Celebração 
Eucarística, seguida de almoço e animação 

musical e cultural, em que esta última estará a 
cargo do grupo de utentes. 

Comunidade em 
Geral 

8 de dezembro de 
2022 

 

- Valorizar os 
conhecimentos do 

grupo; 
- Promover a 

partilha de saberes 
e tradições. 

- Aumentar a 
autoestima dos 

utentes; 
-Desenvolver a 

memoria e 
concentração. 

 

“Memórias … 
De Cabelos 

Brancos” 

Apresentação de livro da autoria dos utentes da 
Instituição. 

Utentes CD 
8 dezembro de 

2022 
 

- Vivenciar a época 
natalícia; 

-Reforçar a 
identidade cultural 

e religiosa dos 
utentes. 

- Proporcionar 
momentos de 

convívio e bem-
estar entre os 

utentes. 

“Festa de 
Natal” 

Tarde de animação com lanche convívio entre 
utente, funcionárias, famílias e comunidade em 

geral. 
Entrega dos presentes de Natal. 

Utentes Centro 
de Dia, Serviço de 

Apoio 
Domiciliário, 

Centro de 
Convívio e 

Comunidade em 
Geral. 

Dezembro 
(A definir) 



 

- Possibilitar a visita 
a vários locais 

numa perspetiva 
lúdica e de 

entretenimento; 
-Fomentar o 

convívio. 
 

-Festejar a época 
natalícia; 

- Promover o bem-
estar do grupo. 

“Passeio de 
Natal” 

Tal como nos anos anterior, iremos realizar o 
nosso passeio de natal, com destino a decidir. 

Utentes Centro 
de Dia, Centro de 

Convívio e 
Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

Dezembro 
(A definir) 


