
Relatório de atividades  2016 
 

1 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2016 
 
 

Centro dos Reformados e Idosos da Baixa 
da Banheira 

 
 
 

Rua da Amizade, 73 2835-180 Baixa da Banheira 
Telefone: +351 212 040 271 
Correio eletrónico: geral@cribb.pt 

  



Relatório de atividades  2016 
 

2 

 

Mensagem da Direção 
 

Caro/a Sócio/a  

 

Estamos no mês de Março e a chegar ao final do primeiro trimestre do corrente ano, 

isto implica estatutariamente que é a altura do ano em que os corpos gerentes do Centro 

de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira (CRIBB), em particular a sua Direção, têm, 

e bem, de prestar contas aos associados sobre o ano que passou, neste caso o ano de 

2016. 

 

Foi com base no programa de objetivos delineados para 2016 em termos de ação e 

orçamento delineado pela Direção e proposto aos associados em Assembleia Geral 

realizada em Novembro de 2015, que teve a confiança e o voto favorável dos mesmos 

por unanimidade, que os atuais corpos gerentes levaram a cabo um trabalho 

responsável, empenhado e de grande rigor ao longo de todo o ano de 2016. 

 

O ano de 2016 fica marcado pelo trabalho que homens e mulheres realizado ao serviço 

da terceira idade e também da infância, não esquecendo nunca da comunidade onde 

nos encontramos integrados. Foi um ano de projetos, iniciativas ao serviço da 

população, na procura de respostas para a comunidade, marcando a diferença, para os 

trabalhadores, sócios, utentes e comunidade.  

 

Ano de consolidação das valências existentes, nomeadamente a creche “os netinhos” 

que veio trazer uma nova realidade e dinâmica na instituição, permitindo ao CRIBB de 

uma forma positiva e integradora eliminar barreiras para que, juntamente com as 

respostas de centro de dia e apoio domiciliário, possa dar apoio transversal e 

complementar às famílias da freguesia e concelhos da Moita e Barreiro. 

 

O ano de 2016 trouxe vários projetos e iniciativas importantes, sendo de dar destaque 

a alguns deles como os que se apresentam em seguida. 
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“GerAções de Afeto“ que promove a saúde e bem-estar da criança, bem como o 

envelhecimento ativo dos mais idosos numa troca de afetos intergeracional.  

 

Programa “GinasticaMente” que numa atitude preventiva e terapêutica a nossa 

instituição encontra-se a desenvolver projeto na área da Estimulação e Reabilitação 

Cognitiva denominado da autoria e gestão da nossa psicóloga, Dr.ª Cátia Nunes, com o 

intuito de responder a uma necessidade diagnosticada que consiste em prevenir o 

declínio precoce da funções mentais superiores dos nossos idosos, e trabalhar quadros 

de demência e de lesões cerebrais que muito afetam e limitam o bem-estar, autonomia 

e qualidade de vida dos nossos utentes e famílias. 

 

Programa Sons Convida O projeto “Sons ConVida” é inspirado em técnicas de 

musicoterapia aplicadas à gerontologia e demências, onde se procura trabalhar 

musicalmente temas que fazem parte da história de vida dos utentes, o que funciona 

como um catalisador natural ao nível da terapia cognitiva pelas reminiscências, e 

permite a promoção da saúde e a reabilitação cognitiva, ao mesmo tempo que se 

promove a inclusão social, a cidadania da pessoa idosa, e se preserva a cultura e 

memória coletiva através da partilha de afetos e saberes entre gerações. É um resultado 

do trabalho conjunto entre a nossa psicóloga e o professor de música, Rui Silva. 

 

Foram muitas as iniciativas que foram realizadas enquadrada no Programa Inter-

Geracionalidade, como “Conta-me um Conto e Acrescenta-me um Ponto”; “Folhear 

com os Avós” e “Vôzinho e vozinha conta-me um conto”, entre outros. 

 

Ao nível dos cuidados médicos é de referir que mantivemos as consultas médicas 

semanais para sócios e pelo terceiro ano consecutivo foi disponibilizada vacina contra a 

gripe aos utentes e trabalhadores. 

 

No âmbito da comunicação das atividades e serviços do CRIBB com o exterior, houve 

um reforço inovador em termos de comunicação e imagem da instituição. Foram 
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diversas as referências nos órgãos de comunicação local e distrital sobre iniciativas 

realizadas.  

 

Ao nível da imagem é de referir o esforço da Direção em criar e divulgar uma nova e 

inovadora, mas também coerente, imagem e identidade da instituição investindo na 

decoração das viaturas de Serviço ao Apoio Domiciliário mas também de apoio ao 

transporte de utentes do Centro de Dia, bem como na colocação de placards no exterior 

do edifício. 

 

É de referir a participação do CRIBB pela primeira vez na Feira de Projetos Educativos 

do Concelho da Moita em Maio. A equipa multidisciplinar da instituição apresentou à 

comunidade educativa o nosso Projeto Pedagógico e intergeracional “Era uma Vez os 

Afetos”, através de uma exposição e da dinamização de ateliês interativos sensoriais que 

foram muito participados.  

 

O CRIBB reeditou a sua presença em stand nas festas da Baixa da Banheira com 

distribuição de folhetos próprios sobre os seus serviços. 

 

A Direção do CRIBB implementou o projeto de segurança contra incêndios privilegiando 

a segurança de edifícios, trabalhadores, sócios e utentes. Um investimento financeiro 

que implicou o desenvolvimento e instalação de novos sistemas automáticos e 

dispositivos de deteção de incêndio e gases, manutenção de extintores e aplicação de 

sinalética de segurança, nova central, portas contra incendio, elaboração de planos de 

segurança e brevemente proceder-se-á à necessária implementação de medidas de 

autoproteção, realização de ações de formação e de simulacros. 

 

Sistema de gestão da qualidade Em 2016, iniciámos um projeto para o desenvolvimento 

das bases de implementação do sistema de gestão da qualidade, o qual irá ficar 

concluído no decorrer do ano de 2017. 
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Apostar nas infraestruturas Durante o ano de 2016 concluímos a intervenção no novo 

espaço multiusos decorrente do projeto apoiado pela Missão Sorriso. Concluiu-se 

também a intervenção na sala dos trabalhadores, dotando-a de condições para as 

refeições e pequenas pausas com todo o conforto. Neste mesmo âmbito durante este 

mesmo ano o CRIBB contou com a presença diária do técnico de manutenção, o qual 

tem realizado importantes obras de reparação como pinturas, arranjos e recuperação 

de mobiliário, entre outros. É mais uma aposta da Direção na procura de melhorar a 

imagem dos espaços da instituição e do bem-estar de seus trabalhadores, sócios e 

utentes. 

 

O CRIBB dedica especial atenção ao desenvolvimento das competências técnicas e 

comportamentais a um dos seus principais pilares de funcionamento, ou seja, os seus 

trabalhadores. Ao longo do ano de 2016 realizaram-se mais de 180H em formações dos 

seus trabalhadores em diversas áreas e temáticas de interesse para o crescimento 

pessoal e profissional dos trabalhadores para melhor poderem desempenhar as suas 

funções. 

 

 

O Grupo Coral Amizade fez também um trabalho muito importante sob a orientação do 

Maestro Rui na divulgação do cançoneteiro popular português na sua diversa 

participação e representação em diversas iniciativas internas e externas com a sua 

musicalidade e harmonia. 

 

O ano terminou com um importante Convívio entre corpos gerentes e os trabalhadores 

num jantar de Natal, valorizando a importante proximidade num enquadramento de 

espirito de solidariedade, onde não faltou a oferta de um cabaz de natal e uma 

lembrança para os filhos dos trabalhadores com idade até aos 10 anos. 

 

Foram muitas dezenas de iniciativas e atividades para utentes e sócios organizadas pelo 

CRIBB quer individualmente ou em colaboração com os nossos parceiros.  
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Esta Direção assumiu desde o princípio que era seu propósito ser dinâmica e empenhada 

em lançar novos desafios e no cumprimento deste espirito em 2015 elaborou projetos 

e apresentou candidaturas a vários programas. 

 

Foi um ano em que continuamos a apostar em projetos importantes de intervenção na 

comunidade, nomeadamente através da continuação do funcionamento do Gabinete 

de Inserção Profissional (GIP) e da Cantina Social, permitindo diversificar a nossa 

atuação junto da comunidade assumindo o CRIBB responsabilidades para com os nossos 

concidadãos em duas áreas tão sensíveis como o desemprego e o apoio social.  

 

É no enquadramento deste importante espirito de serviço ao próximo que cada um dos 

membros dos seus corpos gerentes se empenhou em 2016 para no dia-a-dia ser possível 

prestarmos, da melhor forma, importantes serviços e cuidados em prol dos nossos 

utentes, sócios, trabalhadores e população em geral. Mantendo-se uma preocupação 

permanente de criar-se as condições necessárias que assegurem a sustentabilidade da 

instituição, através de uma gestão rigorosa dos seus recursos financeiros, na 

consolidação das valências e serviços existentes. Sempre com a perspetiva no reforço 

do seu importante papel na comunidade hoje, mas também a pensar no amanhã.  
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Organização interna 
O Centro dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira tem neste momento a seguinte 

missão, visão e valores: 

 

Missão  

Desenvolver estruturas sociais de suporte ao cidadão e famílias que promovam o seu 

bem estar e desenvolvimento nas diferentes fases do ciclo de vida contribuindo para a 

coesão social da vila da Baixa da Banheira e da região envolvente. 

Visão  

Ser uma instituição reconhecida pelo elevado padrão de qualidade dos serviços de apoio 

à terceira idade e à infância, prestados aos seus utentes, tendo por base o integral 

respeito pela dignidade humana, os direitos dos idosos e das crianças. 

 

Valores 

O Centro de Convívio dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira adota um conjunto 

de valores pelos quais rege toda a sua atividade: 

Liberdade 

Igualdade 

Solidariedade 

Humanismo 

Confiança 

Responsabilidade 

Qualidade 

Rigor 

 

Compromissos 

Parceiros, Desenvolver relações estáveis  

Comunidade, Promover o bem-estar 

Colaboradores, Motivar e desenvolver potencial 

Utentes e Sócios, Compreender e satisfazer as suas necessidades  
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Corpos Sociais 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Luís Coelho 

1º Secretário: Daniel Justo 

2º Secretário: António Beliz 

 

Direção 

Presidente: José Capelo 

Vice-Presidente: Miguel Jorge 

Tesoureiro: Luis Cerqueira 

Secretária: Adelina Almeida 

Vogal: Esperança Mouquinho 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Arlindo Andrade 

1º Vogal: Jesuíno Romão  

2º Vogal: Susana Lopes 
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Quadro de pessoal  
 
À data de 31 de Dezembro a instituição possuía os seguintes trabalhadores: 
 

Categoria Profissional N.º 

Diretor de Serviços 1 

Diretora Técnica CD / SAD  1 

Diretora Técnica Creche 1 

Psicóloga / Animadora Sociocultural (coordenadora GIP) 1 

Animadora Sociocultural  1 

Educadora 1 

Escriturária 2 

Ajudantes de Ação Direta 23 

Ajudantes de Ação Educativa 4 

Cozinheiras 2 

Motorista 1 

Ajudantes de Cozinha 2 
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Objetivos Estratégicos 

 

De acordo com os objetivos delineados para o ano de 2016, efetuamos agora uma 

descrição do trabalho realizado para cada um dos objetivos definidos:  

 

1- Consolidar e diversificar a aposta na melhoraria da qualidade dos serviços prestados  

2- Diversificar as fontes de receitas  

3- Reforçar os laços com a comunidade  

4- Melhorar a comunicação externa  

5- Melhoria da capacitação dos recursos humanos  

 

 

Consolidar e diversificar a aposta na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados 

Este eixo de atuação é fundamental para se continuar a dar resposta às exigências de 

qualidade dos serviços que uma instituição moderna como o CRIBB é deve proporcionar 

aos seus utentes, sócios e à comunidade onde intervém.  

Para concretizarmos estes objetivos os trabalhadores assumem um papel essencial 

neste processo de modernização do CRIBB, já que representam um capital humano de 

elevado valor de quem contamos a melhor colaboração, cujo mérito valorizamos, para 

colocarmos a instituição ao nível das melhores práticas e serviços prestados nesta área. 

 

Sistema de gestão da qualidade  

Em 2016, iniciámos um projeto em colaboração com a empresa Replicar para 

desenvolvimento das bases de implementação do sistema de gestão da qualidade. É um 

trabalho que está em desenvolvimento e que apesar do investimento material e 

humano que está a ser feito a médio prazo trará os devidos benefícios num processo de 

melhoria continua na gestão de qualidade dos serviços da instituição nas suas diferentes 

vertentes de atuação e valências. 
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Cantina Social  

A Cantina Social iniciou o seu funcionamento em Novembro de 2012, através do 

protocolo estabelecido a 30 de Outubro de 2012, com o Instituto da Segurança Social, I. 

P., no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais, para o Programa de 

Emergência Alimentar.  

O principal objetivo deste serviço é colmatar as necessidades de âmbito alimentar, a 

indivíduos e/ou famílias socioeconomicamente vulneráveis. A Cantina Social funciona 

de segunda a domingo, das 11h45 às 13h30, pela entrega de refeições já confecionadas.  

Os destinatários são:  

 Idosos com baixos rendimentos;  

 Famílias expostas ao fenómeno do desemprego;  

 Famílias com filhos a cargo e que se mostrem necessitadas do apoio a que se 

destina a cantina social; 

  Pessoas com deficiência; 

  Pessoas com dificuldades em ingressar no mercado de trabalho. 

 O serviço de Cantina Social apoiou durante o ano de 2016, 75 agregados, 

abrangendo um total de 160 beneficiários. Servimos 36574 refeições.  

 O quadro abaixo apresenta a tipologia das famílias/pessoas abrangidas, assim 

como as principais problemáticas que apresentam: 

Nº de pessoas abrangidas  56 Agregados  

Tipologia de pessoas/famílias 

abrangidas 

Nuclear com filhos 

Nuclear sem filhos 

Alargada 

Monoparental 

Unipessoal 

6 

9 

2 

17 

41 
 

Principais problemáticas das 

pessoas/famílias abrangidas 

Desemprego 

Problemas de saúde 

Rendimentos baixos: 

trabalhador 

pensionista  

48 

9 

- 

11 

7 

Elementos abrangidos pelo RSI 39 
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desemprego  Sem rendimentos 

Subsídios (desemprego) 

15 

2 

 

Problemas de saúde  

RSI 

Outro subsídio 

Sem rendimentos 

 

4 

6 

4 

 

 

Gabinete de Inserção Profissional  

 

De modo a serem atingidos os objetivos contratualizados entre o Serviço de Emprego 

do Barreiro e a Direção do CRIBB para o funcionamento do Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) no ano 2016, foram dinamizadas várias atividades no âmbito das 

respostas sociais na área da empregabilidade e orientação profissional. Nesta linha, 

destaca-se a realização de Sessões de Informação Coletiva sobre medidas de apoio ao 

emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, cuja população-alvo coincide com as pessoas em situação de 

desemprego com inscrição ativa no Serviço de Emprego do Barreiro, e residentes no 

Concelho da Moita, e nos territórios limítrofes do Lavradio e Quinta dos Fidalguinhos, 

Barreiro. O objetivo destas sessões é informar e orientar os utentes em termos do 

desenvolvimento da sua carreira e da inserção no mercado de trabalho. 

 

Em 2016 para além das habituais sessões de formação sobre Técnicas de Procura Ativa 

de Emprego, a animadora sensível às necessidades específicas dos utentes do Gabinete 

aumentou o número de atendimentos no que concerne à elaboração de CVs com os 

utentes que solicitam este apoio técnico especializado.  

 

O quadro abaixo ilustra as atividades desenvolvidas pelo GIP no âmbito dos vários 

projetos e protocolos supra mencionados. 

 

Tipo de Atividade Frequência Descrição 
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Reuniões da REBM 1 

Reuniões de trabalho do Grupo de Trabalho dos front 

offices da REBM, e reuniões alargadas da REBM para 

preparação de iniciativas e discussão de estratégias. 

Elaboração de Relatórios de 

Avaliação Trimestrais da 

Atividade do GIP enquanto 

Front Office da REBM 

4 

Compilação e análise de dados relativos aos resultados 

das diferentes atividades do GIP do CRIBB no âmbito da 

REBM. 

Elaboração do Relatório de 

Mapeamento de Recursos do 

GIP do CRIBB 

1 

Levantamento e registo dos recursos técnicos, 

materiais e humanos do GIP do CRIBB na base de 

dados dos front offices da REBM. 

Resposta a Questionários de 

Avaliação da Atividade da 

REBM do ponto de vista do 

CRIBB enquanto Parceiro. 

1 

Resposta escrita a questionários que visam por um lado 

medir a eficácia e cumprimento dos objetivos 

estipulados pela REBM e negociados com o IEFP, e por 

outro aferir estratégias e soluções técnicas 

especializadas que levem à melhoria contínua. 

 

  

No quadro seguinte podemos verificar a frequência das várias atividades dinamizadas 

pelo GIP em que algumas traduzem o número de utentes envolvidos, sendo que é de 

notar que no último trimestre do ano o IEFP, IP seguindo a nova estratégia Política para 

o Emprego, extinguiu o “Dever do controlo de Apresentação Quinzenal” da pessoa 

desempregada beneficiária do subsídio de desemprego, sendo que os GIP’s deixaram de 

realizar essa atividade, e a mesma deixou de ser considerada nos objetivo, o que se 

espelha nos números atingidos comparando com o ano de 2015. 

 

 

Tipo de Atividade Nº 

Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de 

emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na 

formação 

1623 

Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora 1053 

Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego 146 

Elaboração de Candidaturas a Projetos CEI/ CEI+ /Medida Reativar 16 
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Receção e registo de ofertas de emprego 13 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego 104 

Colocação de desempregados em ofertas de emprego 13 

Realização de Candidatura do CRIBB a Estágios Emprego IEFP 3 

Apresentação de candidatos a ofertas de estágio emprego 53 

Realização de Candidaturas do CRIBB à Medida Estímulo Emprego 2 

Colocação de desempregados em Cursos de Formação Profissional 17 

Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego 5309 

Atendimento/Orientação Profissional utentes RSI 50 

 

 

O GIP também prestou apoio especializado no âmbito dos diversos processos de 

recrutamento e seleção de recursos humanos ocorridos no CRIBB durante o ano 2016. 

Neste domínio foram desenvolvidas pela coordenadora do projeto as seguintes 

atividades: 

 Elaboração dos perfis profissionais de Técnica de Serviço Social (estágio); 

Animadora Sociocultural (estágio); Auxiliares de Educação; Auxiliares de 

Geriatria. 

 Elaboração dos guiões das entrevistas de seleção realizadas; 

 Articulação com o Gabinete de Ofertas do Serviço de Emprego do Barreiro; 

 Elaboração e organização dos dossiers dos processos de recrutamento; 

 Elaboração e publicação de anúncios de emprego e estágio no site net-empregos 

e divulgação por outros meios; 

 Aplicação de testes psicométricos para avaliação de candidatos e redação dos 

relatórios respetivos para apoio à decisão de seleção; 

 Participação nas entrevistas de seleção (primeira entrevista de triagem e 

entrevistas finais). 
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Outras atividades desenvolvidas no CRIBB pela psicóloga e coordenadora da Animação 

Sociocultural foram: 

 Orientação de dois estágios curriculares um final de uma aluna do curso técnico-

profissional de Animação Sociocultural e outro de 11º ano ambos da Escola 

Profissional Bento de Jesus Caraça e presença na defesa pública dos seus 

relatórios e projetos finais de estágio. 

 Orientação de Estágio Emprego (IEFP, IP.) na área de ASC afeto ao CD com início. 

 Orientação de dois Estágios Académicos finais de Licenciatura um na área de 

Animação Sociocultural (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Setúbal), e outro em Sociologia (Faculdade de Ciências Socias e Humanas – 

Universidade Nova de Lisboa). 

 Integração/representação do CRIBB no Conselho Consultivo da Escola 

Profissional Bento de Jesus Caraça, a convite da Direção desta instituição 

parceira. 

 

Gabinete de Apoio Psicossocial  

 

O Gabinete já deu, de forma informal, os seus primeiros passos, no entanto é um projeto 

em desenvolvimento, uma vez que carece de uma estrutura formal e de recursos 

materiais que permitam efetivar as respostas técnicas necessárias. 

 

Trabalho realizado no dia a dia por duas técnicas do CRIBB, uma Psicóloga de formação 

e outra técnica de Serviço Social, complementando-se nas suas áreas de intervenção. 

 

Ambas, no seu trabalho diário com os utentes do CRIBB e respetivas famílias têm íntimo 

e privilegiado contacto com as realidades e problemáticas que os confrangem. Atentas 

a tais necessidades, e embora imbuídas de perspetivas e ferramentas técnicas 

diferentes, compreendem em conjunto, que é impossível agir de forma a promover o 

bem-estar integral dos utentes dos diferentes serviços do CRIBB sem proporcionar uma 

abordagem integrada ao nível dos cuidados prestados, que abarquem a complexidade 

sistémica do próprio indivíduo. 
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Atividades desenvolvidas: a) construção em equipa multidisciplinar dos PIs e PICs dos 

utentes de CD; b) participação da psicóloga no planeamento e gestão dos trabalhos 

necessários à primeira participação do CRIBB na Feira de Projetos Educativos do 

Concelho da Moita, com apresentação do projeto educativo intergeracional da Creche 

Os Netinhos com o Centro de Dia - “Era uma Vez os Afetos”; coordenação e 

implementação de vários Projetos Intergeracionais na comunidade educativa (Projeto 

Conta-me um Conto e Acrescenta-me um Ponto; Projeto Avós e Netinhos); coordenação 

da participação do CRIBB nos Projetos do CLASB: Foliar com os Avós e Vôzinho, vozinha 

conta-me um Conto; coordenação do Projeto de terapia pela música – “Sons ConVida” 

cujas sessões semanais são dinamizadas e preparadas pelo professor Rui Silva; c) 

Elaboração, desenvolvimento e implementação de um Programa de Estimulação 

Cognitiva – Ginasticamente – que visa promover a manutenção das funções mentais 

superiores da pessoa idosa e/ou afetada por psicopatologia, AVC ou quadros demenciais 

em fase inicial; prevenir o declínio cognitivo precoce; contribuir para a melhoria da 

saúde mental e qualidade de vida dos envolvidos (frequência semanal, técnica 

responsável – Psicóloga). 

Promover o aumento do número de sócios  

 

Ao longo do ano foram diversas as iniciativas de reforço de proximidade com a 

comunidade o que potenciou a admissão de dezenas de sócios. 

 

Grupo Coral Amizade  

O Grupo Coral Amizade tem desempenhado um importante papel de dinamização da 

vida da instituição mas também de promoção da instituição no exterior, cuja qualidade 

é amplamente reconhecida pela comunidade, sendo objeto de recorrentes solicitações 

para atuações. Pretende-se continuar a reforçar o apoio e promover o número de 

presenças e eventos, de modo a levar cada vez mais longe o nome do CRIBB.  

Durante o ano de 2016 houve 14 atuações:  

 

- 06 de janeiro – Janeiras – Junta de Freguesia da Baixa da Banheira 
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- 06 de janeiro – Janeiras – Câmara Municipal da Moita 

- 30 de janeiro – CRIBB 

- 12 de fevereiro – CRIBB 

- 6 de março – Assembleia dos Organismos Populares de Base – UDCB 

- 16 de março – Lar SCMAV Alhos Vedros 

- 25 de abril – Comemorações do 25 Abril – Parque José Afonso 

- 10 de junho – Picnicão Nacional MURPI – Seixal 

- 2 de julho – Picnicão Distrital MURPI – Parque da Cidade, Barreiro 

- 8 de outubro – GDR “os Leças” 

- 16 de outubro – Comissão de Moradores da Zona Norte 

- 19 de outubro – Dia do Idoso – ADAO, Barreiro 

- 10 de dezembro – Festa de Natal, CRIBB 

- 18 de dezembro – Concerto de Natal da Baixa da Banheira 

 

 

Gabinete de apoio médico  

Em 2016 demos resposta às diversas solicitações dos nossos sócios e proporcionamos 

consultas, mediante marcação prévia, aos sócios que o requeiram.  

 

Apoio nos cuidados de saúde 

Em 2016 mantivemos o apoio aos nossos utentes e trabalhadores através da 

disponibilidade gratuita nas vacinas da gripe.  

 

Apostar nas infraestruturas  

Durante o ano de 2016 concluímos a intervenção no novo espaço multiusos decorrente 

do projeto apoiado pela Missão Sorriso. 

Concluiu-se também a intervenção na sala dos trabalhadores, dotando-a de condições 

para as refeições e pequenas pausas com todo o conforto.  

 

Projeto de Segurança Contra Incêndios 
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Em 2016 concluiu-se a implementação do projeto de segurança contra incêndios nas 

instalações de centro de dia, permitindo estar em consonância com a legislação em 

vigor. 

 

Implementação da resposta social creche  

Em 2016, a nossa creche já funcionou a 100% constituindo-se como uma resposta que 

tem sido apreciada pela qualidade do serviço prestado. 

  

Continuar a reforçar os laços com a comunidade 

Este eixo está intimamente relacionado com o anterior, com o qual se pretende abrir 

cada vez mais o CRIBB à comunidade, assumindo o seu papel de referência na Vila da 

Baixa da Banheira.  

 

Consolidar e aprofundar as parcerias com entidades  

Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

Em 2016 continuámos a manter e dinamizar projetos CEI e CEI+ em parceria com o IEFP.  

Durante o ano de 2016 tivemos dois estágios profissionais, na área da animação cultural 

e outro na área de manutenção.  

 

Instituto da Segurança Social, I.P. 

 

Em 2016, em reconhecimento do mérito do trabalho do CRIBB e das necessitadas da 

comunidade, renegociámos o acordo de cooperação para a resposta de SAD, tendo o 

mesmo sido atualizado para 73 utentes.  

 

Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional:  

 

Escola Técnica Profissional da Moita  
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Continuámos o desenvolvimento da parceria com a ETPM através da visita de 

estudantes da escola à nossa instituição. 

 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 

 

Em 2016, acolhemos dois estágios curriculares no âmbito da Animação Sociocultural. 

 

Continuámos a parceria existente, mantendo a nossa participação enquanto membros 

do Conselho Consultivo desta instituição. 

 

Escola Básica do 1º Ciclo Nº6 da Baixa da Banheira 

 

Durante o ano de 2016 continuámos a promover atividades e projetos intergeracionais 

com os alunos da escola, tanto com as crianças do pré-escolar como dos restantes anos. 

 

 

Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 

Acolhemos uma aluna no âmbito do seu estágio de final de curso em Animação 

Sociocultural. 

 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

Acolhemos um aluno no âmbito do estágio de final de curso em Sociologia. 

 

Movimento associativo  

Procurámos estar presentes em todas as iniciativas para as quais fomos convidados. 

 

 

Cooperativa RUMO 

Mantivemos a parceria ao nível do acolhimento e integração de jovens com deficiência 

ou incapacidades através de estágios de inserção/reabilitação. 
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Mantivemos a parceria com a Equipa RSI da RUMO de modo a responder mais 

efetivamente às necessidades dos utentes do CRIBB que são beneficiários do 

rendimento social de inserção, que se encontram em risco de exclusão social. 

Manter a realização de encaminhamentos (ofertas de emprego, estágios, CEI+, 

Formação Profissional) e atendimentos individuais feitos pelo GIP aos utentes da Equipa 

de RSI no que toca à procura ativa de emprego e construção de CVs e de Cartas de 

Motivação. 

 

Colaborar ativamente nos Conselhos Locais de Ação Social  

 

 Como membros do Núcleo Executivo do CLASM participámos nas diversas 

reuniões realizadas.  

 

 Participámos e colaborámos nas reuniões, grupos de trabalho e nas iniciativas 

desenvolvidas pelo CLASM (Moita) e CLASB (Barreiro)  

 

 Participação em reuniões plenárias da Rede para Empregabilidade Barreiro 

Moita 

 

Participação em estruturas relacionadas com emprego 

 Contribuímos para a concretização dos objetivos do plano anual de atividades da 

REBM através da ação do nosso GIP enquanto front office da rede. 

 

 Integrámos através do GIP o recém-criado Grupo de trabalho EMPREGO/Job 

Matching. 

 

 Colaboração do CRIBB em várias atividades da REBM que se coadunam com os 

nossos objetivos estratégicos e que são compatíveis com o normal 

desenvolvimento do nosso plano de atividades 

 

 



Relatório de atividades  2016 
 

21 

 

Voluntariado  

Durante o ano de 2016 a Direção do CRIBB desenvolver trabalho no que diz respeito ao 

acolhimento e na potenciação do importante e meritoso trabalho de voluntariado e 

nesse sentido acolhemos alguns voluntários, cuja disponibilidade agradecemos e cujo 

trabalho foi importante, nas diferentes respostas da nossa instituição.  

 

Apostar na comunicação externa 

Continuar a desenvolver esforços importantes na numa comunicação da atividade do 

CRIBB com o exterior na promoção das atividades que desenvolvemos para com a nossa 

comunidade de forma a aumentarmos a notoriedade que o CRIBB merece e o seu 

importante reconhecimento.  

 

Reforçar campanha de promoção da instituição  

Estivemos presentes com um stand nas Festas Populares em Honra de São José 

Operário, estivemos na feira de projetos educativos da Moita, afixamos painéis na frente 

e traseiras dos edifícios da instituição, distribuímos folhetos, lançamos o projeto de 

decoração das viaturas, com o objetivo de dar a conhecer a nossa instituição e os 

serviços que disponibilizamos à comunidade. 

 

Melhoria da capacitação dos recursos humanos 

O CRIBB dedica especial atenção ao desenvolvimento das competências técnicas e 

comportamentais a um dos seus principais pilares de funcionamento, ou seja, os seus 

trabalhadores. Ao longo do ano de 2016 realizaram-se 175H de formação nas seguintes 

temáticas: 

 

Entidade 
formadora 

Duração Formação 

Entrajuda 7 Higiene e Segurança Alimentar 

Entrajuda 3 Regime Jurídico das IPSS 

Entrajuda 6 Fiscalidade e Mecenato 

Entrajuda 3 Dados dos Utentes – Obrigações e Riscos 

Entrajuda 14 Seguros nas IPSS 

Entrajuda 7 Gestão de Conflitos 

Entrajuda 7 Relacionamento Interpessoal 

Entrajuda 4 Formação Diabetes Controlada 

Entrajuda 14 Introdução Prática à Gestão de Projetos 
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EAPN 14 Gestão / Trabalho em Equipas 

Replicar 8 Legislação Laboral nas Organizações Sociais 

Replicar 40 Curso AUDITOR INTERNO DA QUALIDADE (ISO 9001:2015) 

Replicar 8 Avaliação do Desempenho: Pessoas & Organização 

Replicar 8 Técnicas de Estimulação Cognitiva e Terapias não Medicamentosas 

Replicar 7 Atividades Musicais para Intervenção Geriátrica 

Replicar 8 Processos individuais – PIC’s e PI’s – Área Sénior e Deficiência 

DIMEP 4 Aplicativo Dmp Light Web 

ITAU 4 Higiene Pessoal 

ITAU 1 Enquadramento de segurança no trabalho 

ITAU 4 Formação em contexto de trabalho 

SeguriHigiene 4 Conceitos Básicos em SHT 
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Atividades das respostas sociais  

 

Nas páginas seguintes são referidas as atividades de Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

 

Centro de Dia  

 

O Centro de Dia é um espaço de acolhimento, onde se desenvolve um conjunto variado 

de serviços adequados aos utentes nas mais variadas condições e etapas das suas vidas, 

que visam promover a qualidade de vida da pessoa idosa, assim como atividades que 

premeiam a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais, 

cognitivas e relacionais tendo em vista a revalorização da individualidade e da sua 

contínua autonomia.  

No Centro de Dia foram dinamizadas diversas atividades de animação sociocultural, de 

acordo com o diagnóstico prévio realizado no mês de Maio, que permitiu avaliar as 

condições físicas, sociais e de saúde mental (individuais e coletivas) dos utentes do 

Centro de Dia. Esta abordagem permitiu, identificar quais as necessidades específicas de 

cada utente (idosos e adultos com psicopatologias e défices cognitivos), quais as suas 

forças e recursos, quais os seus verdadeiros interesses e motivações, de modo a traçar 

um projeto de intervenção em Centro de Dia, multidisciplinar, sistémico e integrado que 

reúna as abordagens biológica (Cuidados de Saúde Primários), psicológica (intervenção 

da psicóloga do CRIBB), e social/cultural (equipa de animação sociocultural). Pretende-

se com esta intervenção eclética, promover projetos de desenvolvimento de 

competências biopsicossociais, que estimulem a participação ativa dos nossos utentes, 

que conduzam a uma mudança de atitude que se quer positiva perante o ciclo vida e os 

seus diferentes desafios, e que permitam que os nossos utentes elevem os seus níveis 

de autonomia, autoestima, autoconfiança e autoeficácia necessários ao sucesso do seu 

próprio processo de envelhecimento, uma vez que os mesmos são os principais 

responsáveis pelo seu próprio bem-estar e pelo sentido que dão à sua existência. 

Iniciamos a implementação do plano individual que nos permite conhecer o utente e 

definir as áreas de intervenção a desenvolver de acordo com as suas necessidades, 
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hábitos, interesses, expectativas e vivências. 

Iniciamos a implementação do plano individual que nos permite conhecer o utente e 

definir as áreas de intervenção a desenvolver de acordo com as suas necessidades, 

hábitos, interesses, expectativas e vivências. 

O princípio base desta resposta é a promoção da autonomia dos utentes, contribuindo 

para a permanência dos mesmos no seu domicílio. Para isso prestámos os seguintes 

serviços aos nossos utentes:  

- Higiene pessoal  

- Alimentação 

- Tratamento de roupas  

- Animação sociocultural  

- Transporte 

- Assistência medicamentosa  

- Serviços de saúde (em parceria com os centros de saúde)  

 

 

Durante o ano de 2016 prestamos serviços de Centro de Dia a 72 utentes, tendo iniciado 

os serviços de CD durante o respetivo ano 23 novos utentes.  

 

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes 

que frequentaram a resposta de CD, relativamente à idade, género e nível de 

autonomia.  

Estes dados têm como data de referência o dia 31 de Dezembro de 2016.  
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Gráfico 1 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de Centro de Dia 

 

Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de CD é superior à 

dos homens, sendo que a de mulheres representa 68% dos utentes e os homens 32%.  

Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se nos intervalos 

de 70 a 79 anos de idade, com 34% e igualmente no intervalo de 80 a 89 anos de idade 

com 34%.  

 

 

 

Gráfico 2 – Média de idades dos utentes de Centro de Dia por género 
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Relativamente à média de idades verifica-se uma diferença significativa, sendo de 80 

anos para as mulheres e de 65 anos para os homens.   

 

Gráfico 3 - % de utentes por nível de autonomia a frequentar a resposta de centro de dia 

 

A nível de autonomia, a maior incidência encontra-se nos utentes parcialmente 

dependentes, sendo que a menor percentagem verifica-se nos utentes autónomos, 

23%.  

 

De acordo com os objetivos da resposta de Centro de Dia, foi elaborado o plano de 

atividades, que foi desenvolvido nas diferentes áreas: atividades de carácter lúdico – 

recreativas; cultural, social, intelectual, quotidiano, desportivo, cognitivo/mental.  

 

Ao longo de 2016 foram diversas as atividades organizadas pelo CRIBB quer 

individualmente ou em colaboração com os nossos parceiros: 

23%
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Data/Horári

o 

Designação 

da Atividade 

 

Breve descrição da atividade 
Domínio/Objectivos Dinamização 

05/01 

 

 

11h00 – 

11h50 

Ginástica 

Geriátrica 

Movimento 

Sénior 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de 

CD mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo 

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

 

CMM (Prof. 

Jorge)/Equip

a de ASC 

CRIBB 

06/01 

(15h00 – 

16h30) 

Comemoraçã

o do Dia de 

Reis 

Lanche e confraternização intergeracional (CD + Creche+ alunos 

ETPM), promovidos pelos alunos do curso de Cozinha e Hotelaria 

da ETPM e a equipa de animação do CRIBB.  

Psicossocial: 

 Reforçar a autoestima (idoso e jovem aluno).  

 Desenvolvimento de um autoconceito positivo em termos do papel ativo do idoso 

na comunidade. 

 Promover o desenvolvimento de relações positivas entre as várias gerações 

 

 

 

CRIBB/ETP

M 

07/01 

10h00-11h00 Dinâmica de 

Grupo 

“É verdade 
Que…” Quizz 

Realização de um jogo coletivo através da formulação de 

perguntas e construção de respostas em grupo relativas a aspetos 

da cultura nacional. 

Psicossocial/Estimulação Cognitiva 

 Estimular a memória a longo prazo através da recuperação e nomeação de 

informação de carácter cultural geral. 

 Desenvolver competências sociais e de comunicação (assertividade). 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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08/01 

10h00 – 

11h00 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

11/01 

11h00 – 

12h00 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Leitura e análise do conto “O Rato do Campo e o Rato da 

Cidade”. Atribuição de personagens pelo grupo de utentes 

«contadores de histórias». Ensaio da leitura dramatizada. 

Cognitivo e Psicossocial: 

 Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

 Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimentos e cultura; 

 Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

12/01 

11h00 – 

11h50 

Ginástica 

Geriátrica 

Movimento 

Sénior 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de 

CD mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo 

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

CMM (Prof. 

Jorge)/Equipa 

de ASC 

CRIBB 

13/01 

10h30 – 

11h30 

Dinâmicas 

de Grupo e 

Sessão de 

Relaxament

o 

 

 

Realização de Dinâmicas de grupo de confiança; Sessão de 

Exercícios de relaxamento com música adequada. 

Psicossocial/Psicomotor 

 Promover a confiança e o respeito grupal 

 Sensibilizar o grupo para algumas dificuldades e limitações e soluções 

 Criar e aplicar estratégias de entreajuda e cooperação 

 Treinar práticas de alívio da tensão muscular e ansiedade (controlo da respiração). 
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14/01 

11h00 – 

12h00 

Projeto  

“Conversas 

com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do 
conteúdo de cada texto com invocação das reminiscências e 

opiniões de cada utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

 Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

  Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

 Educar pela cultura; 

 Reforçar o gosto pela expressão poética; 

 Terapia de Reminiscências; 

 Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas.  

Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sr. Paulino+ 

Equipa ASC 

CRIBB 

15/01 

10h30 – 

11h50 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 

15h30 

Dinâmica de 

Grupo 

“Mímica 

Para Todos” 

Realização de dinâmica de grupo através da utilização do 

“baralho das emoções” sendo que cada utente escolhia uma carta 
e depois tinha de representar por mímica a emoção desenhada na 

carta escolhida de modo a que o grupo consiga adivinhar. 

Psicossocial /Psicomotor: 

 Desenvolver de competências de comunicação pela linguagem não-verbal; 

 Expressão emocional; 

 Estimular a criatividade. 

Equipa ASC 

CRIBB 

Ateliê de 

Estimulação 

Cognitiva 

“Provérbios 

em Cadeia” 

Realização de uma dinâmica coletiva cooperativa em que os 

utentes e a psicóloga, reunidos em círculo escutavam o início de 

um provérbio popular dito pela pessoa que iniciava a “ronda” e a 
pessoa que estava sentada à sua esquerda tinha de recordar e 

completar o provérbio e depois iniciar outro em voz alta para que 

o participante à sua esquerda repetisse o mesmo exercício e assim 
sucessivamente até todos os elementos do grupo terem 

participado. No caso de um participante não conseguir completar 

o provérbio o grupo coopera dizendo-lhe ao ouvido a resposta 
para que o mesmo ultrapasse a dificuldade e emita a resposta 

certa ao grupo (ninguém podia perder ou ser excluído). 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Estimulação da memória semântica, de trabalho e a longo prazo; 

 Valorizar conhecimentos culturais da pessoa idosa; 

 Desenvolver competências comunicacionais; 

 Estimular a capacidade e velocidade de processamento de informação; 

 Promover comportamentos de cooperação entre pares; 

 Elevar os níveis de autoestima através do reforço positivo. 

Psicóloga 

CRIBB 

18/01 

10h30 – 

11h30 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

 “O Rato do Campo e o Rato da Cidade”. Ensaio da leitura 
dramatizada. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimentos e cultura; 

• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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14h30 – 

15h15 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Sessão de leitura, dramatização e exploração do conto “O Rato do 

Campo e o Rato da Cidade” dinamizada pelos utentes de CD do 

CRIBB para os alunos do JI da Escola Básica do 1º Ciclo, Nº6 da 

Baixa da Banheira. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

19/01 

11h00 – 

11h50 

 

 

 

14h15 – 

15h30 

Ginástica 

Geriátrica 

Movimento 

Sénior 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de 

CD mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo 

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

CMM (Prof. 

Jorge)/Equipa 

de ASC 

CRIBB 

Dinâmica de 

Grupo 

“Baile das 

cadeiras 

cooperativas”

  

 

Dinâmica de grupo que visa o desenvolvimento do sentido rítmico 
através da dança e cooperação entre pares uma vez que embora ao 

longo do jogo o animador vá retirando cadeiras até permanecer 

apenas uma, todo o grupo terá de encontrar soluções e estratégias 
conjuntas para conseguirem todos se sentar sem excluir ninguém.  

Psicomotor/Psicossocial:  

 Estimulação psicomotora (sentido de ritmos, expressão corporal, mobilidade e postura 

corporal); 

 Promover a cooperação entre o grupo e procura de estratégias conjuntas para a solução 

de problemas; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Promover a coesão grupal. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

20/01 

 
 

10h30 – 

11h40 
 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Construção de máscaras em papel alusivas á história tradicional O 

Pedro e o Lobo a oferecer aos alunos do JI da Escola Básica nº6 da 

Baixa da Banheira no âmbito do Projeto “Conta-me um Conto e 
Acrescenta-me um Ponto”. 

Psicomotor/Cognitivo: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-manual, 

úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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14h30 – 
15h30 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

 Promover o sentimento de utilidade e produtividade ao nível comunitário. 

21/01 

11h00 – 

12h00 

Projeto 

“Conversas 

com Aroma a 

Poesia” 

 Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 
utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

•  Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

• Educar pela cultura; 

• Reforçar o gosto pela expressão poética; 

• Terapia de Reminiscências; 

• Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas.  

 Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sr. Paulino+ 

Equipa ASC 

CRIBB 

22/01 

10h30 – 

11h10 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

“Mobilidade 

Força e 

Coordenação

” 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

25/01 

9h30 – 12h00 

Torneio de 

Boccia 

Sénior Moita 

Participação mensal de duas equipas de utentes de CD praticantes 

da modalidade desportiva BOCCIA nas provas integrantes do 

torneio anual Concelhio interinstitucional.  

Psicomotor/Psicossocial: 

 Promover a atividade física e envelhecimento ativo; 

 Estimular a prática desportiva e convívio salutar entre praticantes da mesma 

modalidade provenientes de outras instituições congéneres; 

 Elevação da autoestima, inclusão social; 

 Reforço da rede social dos participantes e do sentido de pertença à comunidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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26/01 

11h00 – 

12h00 

 

Ginástica 

Geriátrica 

Movimento 

Sénior 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de 

CD mais autónomo de modo a promover a manutenção da 
mobilidade, funcionalidade e condição física. 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo 

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

CMM (Prof. 

Jorge)/Equipa 

de ASC 

CRIBB 

27/01 

10h30 – 

11h50 

Ateliê de 

Escrita 

Criativa 

“Contos a 

Várias Mãos” 

Elaboração de contos em grupos de 3 pessoas com base em imagens 

fornecidas: paisagens; personagens; tempo; profissões. 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Promover a manutenção de competências de escrita e leitura; 

 Estimular as competências de linguagem verbal oral e escrita; 

 Estimular a capacidade de raciocínio lógico-dedutivo; 

 Estimular capacidades de perceção espacial e temporal de factos e contextos; 

 Estimular a capacidade criativa e pensamento formal e abstrato; 

 Desenvolver competências sociais como: assertividade; capacidade de autoexpressão; 

argumentação e negociação. 

 Fomentar a entreajuda e trabalho em equipa. 

 Reforçar a autoestima. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

28/01 

11h00 – 

12h00 

 

 

14h05 – 
15h50 

Projeto 

“Conversas 

com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 
utente. 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

•  Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

• Educar pela cultura; 

• Reforçar o gosto pela expressão poética; 

• Terapia de Reminiscências; 

• Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas.  

 Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sr. Paulino+ 

Equipa ASC 

CRIBB 

Sessão de 

Cinema 
Visionamento de um filme e posterior debate temático. 

Psicossocial/Cognitivo  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 
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 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas 

29/01 

10h30 – 

11h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

1/02 

9h35 – 10h20 

 

 

 

 

10h30 – 

12h00 

 

 

 
 

 

 
 

 

14h30 – 
15h00 

 
 

 

 
 

 

Dinâmica de 

Grupo “Bons 

Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica  

 

 

Atividade no âmbito da comemoração do Carnaval - Construção de 

Máscaras de Carnaval Modelo Veneziano. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-manual, 

úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

 Celebrar o Carnaval através da arte. 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Sessão de leitura, dramatização e exploração do conto “Uma 

Fábula de Carnaval” dinamizada pelos utentes de CD do CRIBB 

para os alunos do JI da Escola Básica do 1º Ciclo, Nº6 da Baixa da 

Banheira. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 
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15h00 – 
16h00 

Baile de 

Carnaval 

CRIBB 

Atividade cultural de dança recreativa, dirigida a utentes de CD, 

Sócios e comunidade em geral no âmbito da celebração do 

Carnaval. 

Psicossocial/Psicomotor/Cultural: 

 Prevenção do isolamento social;  

 Convívio e diversão;  

 Preservação de tradições culturais,  

 Estimulação psicomotora. 

02/02 

10h00 – 

11h00 
 

 

 
 

 

 
11h00 – 

11h50 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
14h15 – 

15h40 

Dinâmica de 

Grupo “Bons 

Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Ginástica 

Geriátrica 

Movimento 

Sénior 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

CMM (Prof. 

Jorge) + ASC 

CRIBB 

Ateliê de 

Produção de 

Materiais 

Decorativos 

de Carnaval 

Atividades de expressão plástica para construção de adereços de 

caracterização de personagens a utilizar na sessão fotográfica 

temática sobre Carnaval. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar/pintar); coordenação viso-

manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

Celebrar através da arte o Carnaval. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

03/02 

10h00 – 

10h50 

Projeto Avós 

e Netinhos 

(Hora do 

Conto) 

Sessão de leitura animada do Conto Os Três Porquinhos pela 

equipa da Creche Os Netinhos, para os utentes de CD e as crianças 

da creche. 

Psicossocial/Cognitivo: 

 Promover momentos de convívio e partilha intergeracionais; 

 Estimular a memória a longo prazo dos utentes de CD; 

 

Equipa 

Da Creche 
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03/02 

14h00 – 

15h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Atividade no âmbito da comemoração do Carnaval - Construção de 

Máscaras de Carnaval Modelo Veneziano (Sessão nº2). 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-manual, 

úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

 Celebrar o Carnaval através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

04/02 

10h00 – 

10h30 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 – 

12h00 

 

 

 

 

14h30 – 

15h40 

Dinâmica de 

Grupo “Bom 

Dia” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

•Educar pela cultura; 

•Reforçar o gosto pela expressão poética; 

•Terapia de Reminiscências; 

•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

 
 

 

Sr. Joaquim 

Paulino + 

Equipa ASC 

CRIBB Sessão de 

Decoração do 

Salão para o 

Baile 

Intergeracion

al de 

Carnaval 

Atividade coletiva com participação dos utentes de CD de 

decoração do Salão com os trabalhos de Carnaval que os mesmos 

elaboraram ao longo dos Ateliês de expressão plástica. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Desenvolver a capacidade de trabalho em equipa; 

 Capacitar face à tomada de decisão e controlo do meio; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Promover comportamento ativos/participação e mobilidade; 

 Intervir ao nível da adaptação e integração social no CD. 
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05/02 

9h30 – 10h00 

 

 

 

 

 

10h00 – 

11h00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
14h30 – 

15h50 

Dinâmica dos 

“Bons Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

Equipa ASC 

CRIBB 

Passeio de 

Carnaval 

Intergeracion

al 

Realização de um passeio a pé pelas ruas da BXB no qual os utentes 

de CD com máscaras e acessórios de Carnaval, acompanhavam o 

ritmo do andar das crianças da creche mascaradas, desenvolvendo-se 

com a orientação da equipa de ASC e as educadoras da creche jogos 

e troca de afetos entre gerações. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Celebrar o Carnaval através da partilha intergeracional; 

 Praticar a marcha e melhorar a mobilidade e autonomia; 

 Proporcionar momentos de diversão e lúdico; 

 Valorizar os conhecimentos dos séniores acerca do património da sua terra. 

Baile de 

Carnaval 

Intergeracion

al com Sessão 

Fotográfica 

Realização de um baile de máscaras intergeracional CD+ creche 

com sessão fotográfica do tipo photoboot. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Prevenção do isolamento social;  

 Convívio e diversão;  

 Preservação de tradições culturais e partilha intergeracional;  

 Estimulação psicomotora através da dança; 

 Elevar os níveis de autoestima através da fotografia. 

08/02 

10h00 – 

10h40 

 

 

 

11h00 – 

11h40 

Dinâmica dos 

“Bons Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Ginástica 

Geriátrica e 

Relaxamento 

Realização de exercícios simples de movimento e coordenação 

ritmados, finalização com sequência de exercícios de relaxamento 

controlo da respiração e diafragma. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a coordenação; 

 Promover o relaxamento – controlo da ansiedade; 

 Promover hábitos e rotinas autónomas e saudáveis. 
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10/02 

 
10h00 – 

10h40 

 
 

 

 

 

 

 
 

11h00 – 
12h00 

 

 
 

 

 
 

14h30 – 

15h30 

Dinâmica de 

Grupo “Bons 

Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

 Estimular os sentidos. 

 

 

 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

CRIBB 

Ateliê de 

expressão 

Plástica  

Construção de acessórios alusivos às efemérides anuais para o 

Calendário Gigante anual. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-
manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

 Estimular competências de orientação temporal e mnésicas. 

 

Ateliê de 

Estimulação 

Auditiva e 

Mnésica 

Atividade de identificação de sons do quotidiano, reproduzidos em 

dispositivo áudio, úteis na realização das AVDs e prevenção de 

acidentes pessoais. 

Cognitivo: 

 Estimular a capacidade de atenção seletiva e concentração; 

 Estimular a capacidade de discriminação de sons do quotidiano e recuperação do seu 
significado através da memória a LP. 

 Prevenção do declínio cognitivo, sensorial e funcional. 

 

 

11/02 

10h00 – 

10h40 

 

 

 

11h00 – 

Dinâmica de 

Grupo “Bons 

Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

• Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

• Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

• Estimular os sentidos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 
•Educar pela cultura; 

•Reforçar o gosto pela expressão poética; 

•Terapia de Reminiscências; 
•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 
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12h00 

 

 

 

 

 

14h10 – 

15h50 

Sessão de 

Cinema 
Visionamento do Filme “ O Pátio das Cantigas” (Remake) 

Psicossocial/Cognitivo  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 

 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas 

12/02 

10h00 – 

11h40 

 

 

 

14h00 – 

14h50 

 

 

 

 

 

15h00 – 

15h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade.  

Equipa de 

ASC CRIBB 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Leitura e análise do Conto “ A Finura da Raposa” de Ana de Castro 

Osório. 

Atribuição de personagens ao grupo de idosos de CD participantes 

no projeto, ensaio da leitura animada. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimentos e cultura; 

• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

Debate 

Temático 

“O Que 

Significa o 

Amor?” 

Debate realizado em grupo sobre as diferentes formas de amor e de 

amar, para assinalar a celebração do Dia de S. Valentim.  

Cognitivo e Psicossocial: 

 Promover a tomada de decisão individual e grupal 

 Promover o desenvolvimento de competências sociais como escuta-ativa; empatia e 

tomada de perspetiva; 

 Promover a evocação de reminiscências 

 Estimular memória biográfica e a LP 

 Desenvolver competências de comunicação e linguísticas 

 Construir redes de suporte entre pares. 
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15/02 

10h00 – 

11h50 

 

 

 

 

 

14h30 – 

15h10 

 

 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

 

 

Construção de um coração em papel cenário para afixar as ideias e 

frases registadas no debate temático - “Coração do amor – O que 

significa o amor?” 

 

 

 

 

 

 

Hora do Conto - Sessão de leitura, dramatização e exploração do 

conto “A Finura da Raposa” dinamizada pelos utentes de CD do 

CRIBB para os alunos do JI da Escola Básica do 1º Ciclo, Nº6 da 

Baixa da Banheira. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-
manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Capacitar para a autonomia, tomada de decisão e autoeficácia; 

 Reforçar a autoestima através da exposição do trabalho no salão. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

Equipa ASC 

CRIBB 

 

 

 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

16/02 

11h00 – 

11h40 

 

 

14h30 – 

15h40 

Ginástica 

Geriátrica 

“Movimento 

Sénior” 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 
e função cardio. 

CMM e 

Equipa ASC 

CRIBB 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

 

Construção de acessórios para o calendário gigante (continuação). 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-

manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 

Equipa ASC 

CRIBB 

17/02 

9h30 – 10h00 

Dinâmica de 

Grupo “Bons 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

 Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

Equipa ASC 

CRIBB 
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14h30 – 

15h30 

Dias”  Estimular os sentidos. 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

 

Construção da capa do Calendário Gigante com materiais 

reutilizáveis de uso doméstico. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-
manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético; 

 Desenvolver consciência ecológica. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

18/02 

11h00 – 

12h00 

 

 

 

 

14h00 – 

15h30 

Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

•Educar pela cultura; 

•Reforçar o gosto pela expressão poética; 
•Terapia de Reminiscências; 

•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sr. Joaquim 

Paulino/ 

Equipa ASC 

CRIBB 

Sessão de 

Cinema 
Visionamento do Filme “7 Pecados Rurais”, análise e discussão. 

Psicossocial/Cognitivo:  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 

 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

19/02 

10h00 – 

11h00 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

Utilização de arcos como acessório aos exercícios propostos. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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14h30 – 

15h30 

Ateliê de 

Estimulação 

Cognitiva 

Realização em grupo de exercícios de treino da atenção e perceção 

de formas com lápis e papel. 

Cognitivo/Psicomotor: 

 Estimular competências de escrita e motricidade fina; 

 Estimular a capacidade de manter a atenção numa dada tarefa e estímulo; 

 Reconhecimento de objetos e nomeação (Gnosia Visual); 

 Estimular a memória semântica; 

 Prevenir declínio cognitivo acentuado; 

 Intervir contra o agravamento de quadros demenciais. 

Psicóloga 

CRIBB 

22/02 

10h00 – 

11h00 

 

 

 

 

 

 

14h10 15h20 

Dinâmica dos 

“Bons Dias” 

Realização de uma atividade “energizer” sensorial focada na 

estimulação de emoções positivas. 

Psicossocial/Psicomotor: 

• Avaliar estados de humor e intervir preventivamente; 

• Mobilizar os utentes para a participação ativa nas demais atividades; 

• Estimular os sentidos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Projeto 

Intergeracion

al Avós e 

Netinhos 

Leitura e análise do conto tradicional “O Rei Midas”. Distribuição 

de papéis e ensaio da dramatização; preparação de atividade de 

exploração do conto dirigida às crianças da creche. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimentos e cultura; 

• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

 Desenvolver capacidades de expressão corporal e emocional. 

23/02 

11h00 – 

11h50 

 

 

 

Ginástica 

Geriátrica 

“Movimento 

Sénior” 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 
e função cardio. 

CMM e 

Equipa ASC 

CRIBB 
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14h30 – 

15h20 Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Finalização da construção do Calendário Gigante de aniversários. 

Psicomotor/Cognitivo/Psicossocial: 

 Reforçar capacidades motoras: motricidade fina (recortar); coordenação viso-
manual, úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade criativa e sentido estético. 

 Reforço da autoestima através da exposição do trabalho realizado. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

24/02 

 

10h00 – 

11h00 

 

Projeto 

Intergeracion

al Avós e 

Netinhos 

Hora do conto dinamizada por um grupo de utentes de CD, leitura 

animada do Conto “O Rei Midas”, jogo de exploração 

intergeracional. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

14h15 – 

15h20 

Dinâmica de 

Grupo 

 

“O Novo 

Loto” 

Jogo cooperativo de pares. 

Cognitivo e Psicossocial: 

 Desenvolver competências comunicacionais; 

 Estimular a capacidade e velocidade de processamento de informação; 

 Estimular a capacidade de atenção auditiva e visual; 

 Promover comportamentos de cooperação entre pares; 

Elevar os níveis de autoestima através do reforço positivo. 

 

25/02 

11h00 – 

12h00 

 

 

 

Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 

•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

•Educar pela cultura; 
•Reforçar o gosto pela expressão poética; 

•Terapia de Reminiscências; 

•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  
•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sr. Joaquim 

Paulino/ 

Equipa ASC 

CRIBB 
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14h10 – 

15h40 
Sessão de 

Cinema 
Visionamento do Filme “ Balas e Bolinhos I”, análise e discussão. 

Psicossocial/Cognitivo:  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 

 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

26/02 

 

10h30 – 

11h30 

 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade.  

Equipa de 

ASC CRIBB 

29/02 

9h30 – 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 

15h10 

Torneio de 

Boccia 

Sénior CMM  

Participação mensal de duas equipas de utentes de CD praticantes 

da modalidade desportiva BOCCIA nas provas integrantes do 
torneio anual Concelhio interinstitucional.  

Psicomotor/Psicossocial: 

 Promover a atividade física e envelhecimento ativo; 

 Estimular a prática desportiva e convívio salutar entre praticantes da mesma 

modalidade provenientes de outras instituições congéneres; 

 Elevação da autoestima, inclusão social; 

 Reforço da rede social dos participantes e do sentido de pertença à comunidade. 

CMM 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

 

 

 

 

 

Hora do Conto - Sessão de leitura, dramatização e exploração do 

conto “O Rei Midas” dinamizada pelos utentes de CD do CRIBB 

para os alunos do JI da Escola Básica do 1º Ciclo, Nº6 da Baixa da 

Banheira. 

 

 

 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

 
 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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01/03 

11h00 -11h50 

 

 

 

 

14h30 – 

15h30 

Ginástica 

Geriátrica 

“Movimento 

Sénior” 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

CMM e 

Equipa ASC 

CRIBB 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Primavera 

em Origami” 

Construção de flores de papel em origami para decoração do 

salão. 
Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 

observação, memorização-reprodução); 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte; 

 Estimular a memória de trabalho. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

02/03 

10h00 – 

11h30 

 

 

 

14h20 – 

15h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Primavera 

em Origami” 

Continuação da atividade. 

Dinâmica de 

grupo “Jogo 

das adivinhas 

e provérbios” 

Atividade de Quiz com duas categorias temáticas adivinhas e 

provérbios realizada em equipas.  

Cognitivo/Psicossocial: 

 Estimular a memória a longo prazo e a capacidade de atenção; 

 Desenvolver competências de comunicação; 

 Desenvolver competências sociais. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

03/03 

11h00 -12h00 

 

 

 

Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

•Educar pela cultura; 

•Reforçar o gosto pela expressão poética; 
•Terapia de Reminiscências; 

•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

Sr. Joaquim 

Paulino/ 

Equipa ASC 

CRIBB 
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14h10 -15h40 

•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Sessão de 

Cinema 

Visionamento do filme “Aldeia da Roupa Branca”, análise de 

conteúdo em grupo com base na partilha de memórias biográficas. 

Psicossocial/Cognitivo:  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 

 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

04/03 

10h30 – 

11h30 

 

 

 

 

14h30 – 

15h30 

Ginástica 

Geriátrica e 

Relaxamento 

Realização de exercícios simples de movimento e coordenação 

ritmados, finalização com sequência de exercícios de relaxamento 

controlo da respiração e diafragma. 

 
 

 

 
 

Realização do exercício individual de papel e lápis “Pesquisa de 

Símbolos”. 
  

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a coordenação; 

 Promover o relaxamento – controlo da ansiedade; 

 Promover hábitos e rotinas autónomas e saudáveis. 
 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

 

 

Psicóloga 

CRIBB 

Ateliê de 

Estimulação 

Cognitiva 

Cognitivo/Psicomotor: 

 Estimular funções cognitivas superiores como: atenção, perceção, concentração e 

memória de trabalho. 

 Praticar a coordenação olho-mão através do desenho. 

07/03 

10h30 – 

11h50 

 

 

 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Construção de rosas em papel crepe. 

Cognitivo/Psicomotor: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 

observação, memorização-reprodução); 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte; 

 Estimular a memória de trabalho. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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14h10 – 

14h30 
Decoração do 

Salão com 

Flores de 

Origami 

Atividade coletiva com participação dos utentes de CD de 

decoração do Salão com os trabalhos de origami que os mesmos 
elaboraram ao longo dos Ateliês de expressão plástica. 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Desenvolver a capacidade de trabalho em equipa; 

 Capacitar face à tomada de decisão e controlo do meio; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Promover comportamento ativos/participação e mobilidade; 

 Intervir ao nível da adaptação e integração social no CD. 

08/03 

11h00 – 

11h40 

 

 

 

 

14h30 – 

15h30 

Ginástica 

Geriátrica 

“Movimento 

Sénior” 

 

 

Comemoraçã

o do Dia da 

Mulher 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 
 
 
Debate sobre o papel da mulher na sociedade ao longo do tempo. 
Oferta de flores naturais a cada mulher utente de CD e SAD e às 
trabalhadoras pela Direção do CRIBB. 
Oferta das rosas em papel crepe às utentes de CD. 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 

e função cardio. 

Psicossocial: 

 Elevar os níveis de autoestima; 

• Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

 Promover a inclusão social e combater preconceitos de género; 

 Reforçar relações positivas e de estima. 

CMM + 

Equipa ASC 

CRIBB 

 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

+ Direção 

09/03 

 

10h20 – 

11h40 

 

 

 

14h10 – 

15h30 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Leitura e análise do Conto “O Gato das Botas”. 

Atribuição de personagens ao grupo de idosos de CD participantes 

no projeto, ensaio da leitura animada. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 
• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

Ateliê de 

Expressão 

Dramática 

Exercícios de mímica “Adivinha que sou” e “Hoje sinto-me…” 

Desenvolvimento Pessoal/Psicomotor/Psicossocial: 

 Melhorar a comunicação interpessoal; 

 Trabalhar a expressão corporal e emocional; 

 Elevar os níveis de autoestima e autoconfiança. 
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10/03 

11h00 – 

12h00 

 

Sessão do 

Projeto 

“Conversas 

Com Aroma a 

Poesia” 

Realização de sessões coletivas com declamação de poemas de 

grandes vultos da poesia nacional, análise e discussão do conteúdo 

de cada texto com invocação das reminiscências e opiniões de cada 

utente. 

 

Cognitivo/Cultural/Psicossocial: 

•Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
•Desenvolver a expressão emocional, corporal e comunicacional; 

•Educar pela cultura; 

•Reforçar o gosto pela expressão poética; 
•Terapia de Reminiscências; 

•Promover capacidade argumentativa e autoexpressão adequadas;  

•Elevar os níveis de autoestima dos envolvidos. 

Equipa ASC 

CRIBB 

14h10 – 

15h40 

Sessão de 

Cinema 

Visionamento do filme “Capas Negras”. Discussão e análise 

conjunta. 

Psicossocial/Cognitivo:  

 Estimular a atenção e a concentração 

 Estimular o espírito crítico 

 Estimular a memória a curto e longo prazo 

 Promover interesses individuais 

 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos conteúdos do filme e das 

memórias biográficas associadas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

11/03 

10h20 – 

11h10 

 

 

 

 

 

14h10 – 

14h40 

 

 

 

 

14h45 – 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade.  

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Ensaio da leitura animada do Conto “O Gato das Botas”. 

 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 
• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

Ateliê de 

Estimulação 

Exercícios individuais de construção de sequências lógicas através 

da visualização de imagens de pequenas narrativas. 

Cognitivo: 

 Estimular o raciocínio lógico-dedutivo; 

Psicóloga 

CRIBB 
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15h30 Cognitiva  Trabalhar a orientação temporal; 

 Estimular a capacidade de atenção visual; 

 Relembrar a prática funcional de AVDs e rotinas. 
 

14/03 

14h30 – 

15h10 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

 

 

 

 

 

Hora do Conto - Sessão de leitura, dramatização e exploração do 

conto “O Gato das Botas” dinamizada pelos utentes de CD do 

CRIBB para os alunos do JI da Escola Básica do 1º Ciclo, Nº6 da 

Baixa da Banheira. 

 

 

 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

 
 

Equipa de 

ASC CRIBB 

15/03 

11h00 – 

11h40 

Ginástica 

Geriátrica 

“Movimento 

Sénior” 

Realização de exercícios físicos dirigidos ao grupo de utentes de CD 

mais autónomo de modo a promover a manutenção da 

mobilidade, funcionalidade e condição física. 

 
 

Psicomotor: 

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

 Promover autonomia e funcionalidade  

 Combater o sedentarismo  

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade 
e função cardio. 

CMM + 

Equipa ASC 

CRIBB 

17/03 

14h00 – 

15h30 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Leitura animada do conto de Hans Christian Andersen “O Velho 

tem sempre Razão”, dinâmica de grupo intergeracional (Recontar a 

história por imagens – Sequência Lógica). Contadores de estórias – 

grupo de utentes idosos de CD. Dirigido aos alunos do 1º e 2º anos 

da Escola Básica Nº6 da Baixa da Banheira. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 
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18/03 

10h30 -11h40 

 

 

 

 

 

14h10 – 

15h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Super Pai” 

Realização de um desenho do perfil corporal de um utente de sexo 

masculino (contorno a marcador em papel cenário) à escala real. 

Ilustração coletiva e caracterização da figura à luz do conceito 

“Super Pai” (roupa, acessórios, características físicas etc.). 

Cognitivo/Psicomotor:  
 Explorar as potencialidades do desenho/ilustração como forma de comunicação de 
ideias e valores. 

 Desenvolver a capacidade criativa;  
 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração):  

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte. 
 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Celebração 

do Dia do Pai 

Dinâmica de grupo de discussão sobre as características pessoais 

que um “Super Pai” dever ter e registo por associação às 

diferentes partes do corpo da personagem construída 

anteriormente. 

Visita à Creche Os Netinhos para oferecer o trabalho realizado aos 

pais dos utentes da Creche e expor neste local. 

Psicossocial/Cognitivo: 

 Promover relações de suporte positivas entre “Pais” experientes (utentes idosos de 

CD) e os Pais jovens da creche. 

 Criar um espaço de diálogo, partilha intergeracional e de aprendizagem informal. 

 Elevar a autoestima de todos os intervenientes. 

 Promover a inclusão social e coesão social. 

21 e 22/03 

 

10h00 – 

11h50 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Atividade de pintura de ovos da páscoa de esferovite com guaches 

e purpurinas, para presentear as crianças da creche e para a 

atividade intergeracional de “Caça aos Ovos da Páscoa”. 

Cognitivo/Artístico e Psicomotor: 

 Desenvolver a capacidade criativa;  
 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração):  

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte. 
 

 

23/03 

 

10h00 – 

11h00 

Projeto 

Intergeracion

al “Avós e 

Netinhos” 

Realização de uma atividade de animação intergeracional para 

celebrar a Páscoa: Caça aos Ovos 

Psicossocial/Psicomotor: 

 Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes 

(apadrinhamento); 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Praticar atividade física ao ar livre. 

 Oferecer às crianças da creche os ovos pintados pelos Avós. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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24/03 

 

14h30 – 

15h30 

Passeio pela 

Primavera 

(Páscoa) 

Realização de um passeio pelo Jardim das Laranjeiras com o intuito 

de observar as alterações na natureza que caracterizam a chegada 

da Primavera. Lanche com oferta de lembranças alusivas à Páscoa.  

Psicomotor/Psicossocial/Cognitivo:  

 Praticar atividade física ao ar livre. 

 Promover práticas de mobilidade segura. 

 Celebrar a Primavera e Páscoa. 

 Estimular a capacidade de observação/atenção e orientação temporal e espacial. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

28/03 

9h30 – 12h00 

Torneio de 

Boccia 

Sénior 

(CMM) 

Participação mensal de duas equipas de utentes de CD praticantes 

da modalidade desportiva BOCCIA nas provas integrantes do 

torneio anual Concelhio interinstitucional.  

Psicomotor/Psicossocial: 

 Promover a atividade física e envelhecimento ativo; 

 Estimular a prática desportiva e convívio salutar entre praticantes da mesma 

modalidade provenientes de outras instituições congéneres; 

 Elevação da autoestima, inclusão social; 

 Reforço da rede social dos participantes e do sentido de pertença à comunidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

29/03 

14h30 – 

15h30 

Ateliê de 

Escrita 

Criativa 

“Poemas de 

Abril” 

Atividade de pares que consistiu na produção escrita de versos e 
quadras sobre as vivências pessoais acerca da Revolução de 25 de 

Abril de 1974. 

Debate e reflexão sobre as memórias e emoções associadas à data. 

Cognitivo/Psicossocial/Cultural: 

 Manutenção de competências de leitura e escrita (AVDs); 

 Terapia de Reminiscência; 

 Criar clima de confiança e suporte entre os utentes; 

 Elevar autoestima dos participantes pela valorização da sua experiência de vida e 
história pessoal; 

 Valorizar a memória coletiva através da expressão poética; 

 Proporcionar a transmissão de factos históricos de forma informal. 

 Desenvolver competências de comunicação e autoexpressão. 

Psicóloga 

CRIBB 

30/03 

14h30 – 

15h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Origami” 

 Ateliê de construção de animais em papel (origami). 

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 

observação, memorização-reprodução); 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte; 

 Estimular a memória de trabalho. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

05/04 

14h30 – 

Ateliê de 

Expressão 

Realização de desenhos a carvão alusivos aos símbolos de Abril. 
Contorno dos mesmos com os poemas anteriormente escritos pelos 

utentes (Poemas Visuais). Construção de molduras com EVA preta 

e montagem dos trabalhos em quadros para exposição na sala 

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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15h30 Plástica – 

Poemas 

Visuais 

multiusos do CRIBB.  Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a expressão emocional através da arte; 

 Elevar a autoestima; 

  Valorização social do papel do idoso na comunidade. 

06/04 

10h00 – 

11h00 

Projeto 

Intergeracion

al “Avós e 

Netinhos” 

Hora do conto dinamizada por um grupo de utentes de CD, leitura 

animada do  Conto “O Gato das Botas”, com fantoche de mão, jogo 

de exploração intergeracional. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

Equipa ASC 

CRIBB 

11/04 

14h30 – 

15h10 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Hora do conto dinamizada por um grupo de utentes de CD, leitura 

animada do conto “A Leiteira”. Atividade conjunta musical de 

apresentação de uma canção infantil tradicional “Era uma vaca 

leiteira” pelas crianças do JI. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 

transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

Cultivar o gosto pela leitura e produção literária/artística em seniores e crianças. 

Equipa ASC 

CRIBB 

12/04 

14h20 – 

15h30 

Ateliê de 

Letras 

Leitura a várias vozes da História Infantil “O Soldadinho João”, 

análise e debate coletivo sobre a obra relacionando-a com as 

vivências da Guerra Colonial e a luta do MFA pela Liberdade. 

Cognitivo/Psicossocial/Cultural: 

 Manutenção de competências de leitura; 

 Reforço de competências de linguagem e comunicação; 

 Promover a partilha positiva de ideias e experiências; 

 Estimular a memória biográfica e episódica; 

 Estimular raciocínio lógico dedutivo; 

 Promover o espírito crítico, autoexpressão; 

 Promover a autoestima. 

Equipa de ASC 

CRIBB 



Relatório de atividades  2016 
 

53 

 

15/04 

 

14h30 – 

15h40 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Pintar as 

Letras de 

Abril” 

Elaboração manual de um cartaz alusivo ao 1º Concurso de Poesia 

Popular do CRIBB, sobre o tema “Abril é Liberdade”. Pintura das 

letras tridimensionais que compõe o título do cartaz. 

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a expressão emocional através da arte; 

 Elevar a autoestima; 

 Valorização social do papel do idoso na comunidade. 

Equipa de ASC 

CRIBB 

18/04 

9h30 – 12h00 

Torneio de 

Boccia 

Sénior 

(CMM) 

Participação mensal de duas equipas de utentes de CD praticantes 

da modalidade desportiva BOCCIA nas provas integrantes do 
torneio anual Concelhio interinstitucional.  

Psicomotor/Psicossocial: 

 Promover a atividade física e envelhecimento ativo; 

 Estimular a prática desportiva e convívio salutar entre praticantes da mesma 

modalidade provenientes de outras instituições congéneres; 

 Elevação da autoestima, inclusão social; 

 Reforço da rede social dos participantes e do sentido de pertença à comunidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

19/04 

14h30 – 

15h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Cravos de 

Papel” 

Construção em papel seda de cravos alusivos ao simbolismo do 25 

de Abril. 
Decoração de posters para a atividade intergeracional de Leitura de 

Poemas da obra “Ler doce Ler” (Dia do Livro) e sobre a temática 

da liberdade (“A Menina Liberdade”). 

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a expressão emocional através da arte; 

 Elevar a autoestima; 

 Valorização social do papel do idoso na comunidade. 

Equipa de ASC 

CRIBB 

20/04 

10h00 – 

11h40 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Nós 

Ilustramos!” 

Atividade de ilustração dos contos de tradição oral e de autor 
partilhados pelos utentes de CD e gravados em áudio, a incluir no 

projeto de publicação “Contos Infantis CRIBB” em comemoração 

do Dia Mundial do Livro.  

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Desenvolver a capacidade criativa; 

 Estimulação da motricidade fina; 

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a expressão emocional através da arte; 

 Elevar a autoestima; 
 Valorização social do papel do idoso na comunidade 
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22/04 

10h00 – 

11h00 

Projeto 

Intergeracion

al 

“Avós e 

Netinhos” 

Atividade intergeracional de leitura de poemas infantis da autoria 
de José Jorge Letria sobre a importância de ler e do objeto Livro 

pelos utentes de CD; Leitura animada do poema “A Menina 

Liberdade” da autoria de Cátia Nunes. 
 

Atividade intergeracional “Cravos de Mão em Mão” – Ateliê de 

Expressão Plástica: com recurso à técnica de pintura/estampagem 
com as mãos das crianças da creche e dos utentes (palmas das mãos 

e dedos pintados de vermelho quando abertos são carimbos iguais 

às pétalas e cálice das flores dos cravos). 
 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Celebrar o 25 de Abril e o Dia Mundial do Livro; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 
Cultivar o gosto pela leitura e produção artística em seniores e crianças. 

 

22/04 

14h15 – 

15h30 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Atividade comemorativa do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 

Autor e do 25 de Abril. 
Leitura de poemas sobre a importância do Livro in “Ler Doce Ler” 

de José Jorge Letria por utentes de CD; Leitura do Poema “A 
Menina Liberdade” da autoria de Cátia Nunes; Conversa de 

exploração dos poemas com os alunos do 1º e 2º anos e os utentes 

idosos de CD. Dinâmica de Grupo de exploração dos poemas de 
“Ler Doce Ler”: “Liberdade a RiMar”. 

 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Celebrar o 25 de Abril e o Dia Mundial do Livro; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 
Cultivar o gosto pela leitura e produção literária em seniores e crianças. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

27/04 

10h00 – 

11h30 

 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Super Mãe” 

Realização de um desenho do perfil corporal de um utente de sexo 

feminino (contorno a marcador em papel cenário) à escala real. 

Ilustração coletiva e caracterização da figura à luz do conceito 
“Super Mãe” (roupa, acessórios, características físicas etc.). 

Cognitivo/Psicomotor:  
 Explorar as potencialidades do desenho/ilustração como forma de comunicação de 
ideias e valores. 

 Desenvolver a capacidade criativa;  
 Estimulação da motricidade fina; 

 Promover a socialização e a entreajuda; 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração):  

 Estimular a coordenação viso-motora; 

 Promover a adequada expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

29/04 

15h00 – 

16h00 

Atividade 

intergeracion

al 

comemorativa 

do Dia da 

Mãe 

Dinâmica de grupo de discussão sobre as características pessoais 

que uma “Super Mãe ” dever ter e registo por associação às 

diferentes partes do corpo da personagem construída 

anteriormente. 

Visita à Creche Os Netinhos para oferecer o trabalho realizado às 

mães dos utentes da Creche, apresentação do mesmo; “conversas 

com as mães”; exposição do trabalho na entrada da creche. 

Psicossocial/Cognitivo: 

 Promover relações de suporte positivas entre “Mães” experientes (utentes idosos de 
CD) e as mães jovens da creche. 

 Criar um espaço de diálogo, partilha intergeracional e de aprendizagem informal. 

 Elevar a autoestima de todos os intervenientes. 

 Promover a inclusão e coesão social. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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02/05 

14h30-15h10 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Hora do conto dinamizada por um grupo de utentes de CD, leitura 

animada do conto “A Filha do Moleiro”. Conversa intergeracional 

orientada acerca da exploração do conto. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária em seniores e crianças. 

Equipa ASC 

CRIBB 

05/05 

14h30 -15h40 

Comemoraçã

o do Dia da 

Espiga 

Construção de ramos de flores alusivos ao Dia da Espiga pelos 

utentes de CD e equipa de ASC para os próprios utentes e para 

ofertar. 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Preservar tradições culturais; 

 Valorizar o Know-how dos utentes seniores; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Partilha e transmissão de saberes entre gerações; 

 Terapia pelas Reminiscências.  

Equipa ASC 

CRIBB 

11; 12 e 13/05 

Feira dos 

Projetos 

Educativos 

(CMM) 

Visita dos utentes de CD ao Stand do CRIBB para verem expostos 

os seus trabalhos manuais e fotos dos vários projetos 

intergeracionais no âmbito da educação em que participaram 

como agentes dinamizadores. 

Psicossocial: 

 Elevar os níveis de autoestima (reforço positivo); 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover a inclusão e coesão social. 

Equipa ASC 

CRIBB 

16/05 

14h00 – 

15h00 

Sessão de 

Informação/S

ensibilização 

PSP Baixa da 

Banheira 

Sessão de informação e sensibilização da população idosa (CD) 

acerca da violência doméstica e de estratégias de prevenção de 

segurança contra furtos; roubos e burlas. 

Psicossocial: 

 Informar a população idosa sobre os riscos de segurança aos quais estão expostos; 

 Informar sobre estratégias de prevenção; 

 Sensibilizar para o flagelo da violência doméstica (familiar idoso) e serviços de 
apoio. 

PSP Baixa da 

Banheira 
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25; 26 e 27/ 

05 

Ateliê de 

Reutilização 

de materiais 

domésticos 

para fins 

ornamentais 

Esterilização de frascos de vidro de iogurtes e compotas para 

reutilizar como recipientes de ofertas para o Dia da Criança. 

Decoração das tampas com retalhos de tecido e fitas de cetim, 

colagem de rótulos produzidos artesanalmente. 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Promover consciência ecológica; 

 Estimular a criatividade; 

 Treino da motricidade fina; 

 Valorizar o Know-how da pessoa idosa. 

 Elevar a autoestima. 

 Estimular funções cognitivas superiores. 

 

30/05 

14h30 – 

15h10 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Hora do conto dinamizada por um grupo de utentes de CD, leitura 

animada do conto “O Burro carregado de Esponjas e o Burro 

carregado de sal”. Conversa intergeracional orientada acerca da 

exploração do conto. 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes; 

 Cultivar o gosto pela leitura e produção literária em seniores e crianças. 

Equipa ASC 

CRIBB 

31/05 

9h30 – 12h00 

Ateliê de 

Culinária 

“Gomas para 

os Netinhos” 

Fabrico artesanal de gomas para oferecer às crianças da creche no 

dia da Criança, distribuição das gomas pelos frascos recuperados e 

decorados. 

Cognitivo/Psicomotor/Psicossocial: 

 Treino de competências básicas úteis nas AVDs; 

 Estimular a capacidade de concentração, atenção e memória de trabalho; 

 Elevar a autoestima; 

 Redescobrir talentos e gostos pessoais; 

 Promover comportamentos de tolerância e entreajuda. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

01/06 

14h30 – 

15h20 

Projeto 

Intergeracion

al “Avós e 

Netinhos” 

(Dia da 

Criança) 

Comemoração intergeracional do Dia da Criança com a oferta dos 

frascos de gomas caseiras aos meninos da creche pelos idosos do 

CD. 

Psicossocial: 

 Elevar a autoestima; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Reforçar relações de afeto e suporte social; 

 Promover a inclusão social e cidadania dos utentes idosos. 
 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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03; 06; 08/06 

10h00 – 

11h30 

Projeto 

Livro de 

Recordações 

Construção de um livro artesanal decorado com retalhos têxteis, e 

outros materiais; redação de narrativas pessoais sobre as 

memórias de cada utente sobre os momentos mais importantes da 

sua permanência no CRIBB. 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Treino de AVDs 

 Valorizar o Know-how dos utentes seniores; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Partilha e transmissão de saberes entre gerações; 

 Promover o sentimento de pertença e bem-estar dos utentes. 

 

09/06 

14h30 – 

15h30 

Projeto 

Interagir 

Realização de um conjunto de debates temáticos sobre temas da 

atualidade e de interesse para os utentes. 

Psicossocial/Cognitivo: 

 Desenvolvimento de competências sociais; 

 Promover comportamentos de respeito e empatia; 

 Reforçar a autoestima e autoconfiança; 

 Desenvolvimento de espírito crítico e capacidade reflexiva; 

 Prevenir o isolamento social. 

Equipa ASC 

21/06 

14h30 – 

16h30 

Comemoraçã

o dos Santos 

Populares 

Atividade programada pelo Grupo de Idosos do CLASB. 

Grupo de utentes de CD do CRIBB participaram no concurso 

interinstitucional “Desfile de Moda” dos fatos artesanais para as 

marchas, produzidos pela equipa de ASC e com apoio dos utentes; 

Baile e lanche partilhado. 

Psicossocial: 

 Desenvolvimento de competências sociais; 

 Reforçar a autoestima e autoconfiança; 

 Prevenir o isolamento social; 

 Preservar tradições culturais (Marchas Populares); 

 Promover a atividade física através da dança. 

CLASB (GI)+ 

Equipa ASC 

CRIBB 

24/06 

17h00 – 

18h00 

Dramatizaçã

o da História 

 “ A Árvore 

Generosa” na 

Festa de 

Final de Ano 

da Creche 

“Os 

Netinhos” 

Atividade intergeracional (idosos-crianças, famílias da creche e 

equipa técnica): dramatização da história “A Árvore Generosa” 

dinamizada por um grupo de utentes de CD e animadoras. 

Conversa intergeracional orientada acerca da exploração da 

história, encerramento do projeto (fim de ano letivo). 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes. 
Equipa ASC 

CRIBB 
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27/06 

14h30 – 

15h30 

Projeto 

Intergeracion

al “Conta-me 

um Conto e 

Acrescenta-

me um 

Ponto” 

Dramatização da história “A Árvore Generosa” dinamizada por um 

grupo de utentes de CD e animadoras. Conversa intergeracional 

orientada acerca da exploração da história, encerramento do 

projeto (fim de ano letivo). 

Cognitivo/Psicossocial/Psicomotor: 

• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimento e cultura; 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes. 

Equipa ASC 

CRIBB 

05; 12 e 14/07 

Projeto 

«Retratos 

Tecidos em 

Manta» 

Leitura e análise da história “A Manta” pela psicóloga do CRIBB; 

Apresentação do projeto aos utentes de CD; inscrição de 

participantes. 

Sessão 2: “A História do Retalho” 

Sessão 3: “O Desenho de Família/Retratos de Família” 

Cognitivo e Psicossocial: 

 Desenvolvimento de competências familiares; 

 Promover o empowerment da pessoa idosa; 

 Reforçar os laços familiares; 

 Desenvolver redes de suporte entre pares; 

 Conhecer e valorizar os recursos e estratégias individuais e familiares adaptativas 
ao nível da solução de problemas; 

 Promover a resiliência; 

 Valorizar as narrativas pessoais dos utentes; 

 Elevar os níveis de autoestima e autoconfiança. 

 Terapia de grupo. 

EAPN Setúbal 

+ Psicóloga 

CRIBB 

26/07 

Projeto 

Intergeracion

al 

“Avós e 

Netinhos” 

Dia dos Avós 

Atividade de partilha intergeracional de afetos, as crianças da 

creche presentearam os utentes idosos do CRIBB com surpresas. 

Psicossocial: 

 Promover relações intergeracionais positivas entre os participantes; 

 Promover a tolerância, cidadania e coesão social; 

 Elevar os níveis de autoestima dos intervenientes. 

 Reforçar relações de afeto entre “Avós e Netos”. 

Equipa de 

ASC+ Creche 

03/08 

Dinâmica de 

Grupo 

“Sorriso 

Milionário” 

Atividade coletiva de tomada de consciência da importância da 

expressão facial na comunicação com o outro. 

Psicossocial: 

 Promover relações positivas entre os participantes; 

  Sensibilizar para importância social e terapêutica do sorriso; 

 Desenvolver estratégias de prevenção e resolução de conflitos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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09/08 

Dinâmica de 

Grupo 

“Quizz dos 

Jogos 

Olímpicos” 

Jogo de equipas de três elementos que são desafiados a responder 

a questões relacionadas com os Jogos Olímpicos da Era Moderna, 

factos e curiosidades. 

Cognitivo e Psicossocial: 

 Estimular a memória a longo prazo; 

 Promover relações positivas entre o grupo; 

 Desenvolver competências de orientação temporal e espacial; 

 Explorar temas da atualidade. 

 Elevar a autoestima. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

19/08 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Ateliê de 

Fotografia 

(Dia Mundial 

da 

Fotografia) 

Construção de Molduras Gigantes em cartão para utilizar na sessão 

fotográfica com os utentes de CD de modo a celebrar o Dia 

Mundial da Fotografia com o tema “Rostos CRIBB”. 

Psicossocial: 

 Elevar a autoestima. 

 Reforçar o sentido de pertença e de inclusão social. 

 Reforçar relações de suporte entre pares. 

 Promover a livre expressão de emoções. Equipa de 

ASC CRIBB 

22 e 26/08 

Programa de 

Estimulação 

Cognitiva: 

Ginasticamen

te 

Sessão de estimulação cognitiva e sensorial: “Loto dos Sons”.  

Cognitivo: 

 Estimulação de capacidades mentais superiores como: a atenção; concentração; 
reconhecimento de estímulos sonoros e visuais; produção de linguagem; e memória 
semântica. 

 Prevenção de quadros demenciais e perda funcional acentuada. 

 Promover a sua saúde mental e prevenir o declínio cognitivo que pode estar 
associado à idade.  

 Capacitar o utente com demência e outros défices mentais através da 
aprendizagem de estratégias eficazes. 

Psicóloga 

CRIBB 

24/08 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

(Dia Mundial 

do Artista) 

Comemoração do Dia Mundial do Artista através da 

experimentação de uma nova técnica de pintura – “Pintura com 

Pente”. 

Exposição dos trabalhos no salão. 

Cognitivo/Psicossocial/Cultural: 

 Promover consciência ecológica; 

 Estimular a criatividade; 

 Treino da motricidade fina e coordenação olho-mão; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Permitir a expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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02/09 

Programa de 

Estimulação 

Cognitiva: 

Ginasticamen

te 

Sessão de estimulação cognitiva: “Palavras Misteriosas”.  

Cognitivo: 

 Estimulação de capacidades mentais superiores como: a atenção; concentração; 
reconhecimento de estímulos visuais; linguagem e memória semântica. 

 Prevenção de quadros demenciais e perda funcional acentuada. 

 Promover a sua saúde mental e prevenir o declínio cognitivo que pode estar 
associado à idade.  

 Capacitar o utente com demência e outros défices mentais através da 
aprendizagem de estratégias eficazes. 

Psicóloga 

CRIBB 

06/09 

10h40-11h40 

 

 

 

14h30 – 

15h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

“Mobilidade 

Força e 

Coordenação” 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 

coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade.  

Equipa de 

ASC CRIBB 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

“Carimbos de 

Massas” 

Experimentação de uma nova técnica de estampagem 
tridimensional em massa de modelar utilizando as formas de vários 
tipos de massas alimentares. Pintura das estampagens/carimbos. 

Cognitivo/Psicossocial/Cultural: 

 Promover consciência ecológica; 

 Estimular a criatividade; 

 Treino da motricidade fina e coordenação olho-mão; 

 Elevar os níveis de autoestima; 

 Permitir a expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

07/09 

10h30 – 

11h30 

 

 

 

Ateliê de 

Escrita 

Criativa 

“Non Sense e 

o Conto 

Coletivo” 

Construção coletiva oral de um conto segundo a estratégia circular 
de uma frase a cada utente sobre um tema apresentado pela 

animadora e com 3 personagens obrigatórias; posterior atividade de 

registo escrito da história. Enquadramento do trabalho no estilo de 
literatura “Non Sense”. 

 

 

 

Cognitivo/Psicossocial: 

 Preservar capacidades de linguagem; 

 Manutenção de competências de escrita; 

 Estimular a partilha de ideias e tolerância; 

 Estimular a criatividade; 

 Elevar a autoestima; 

 Promover comportamentos de entreajuda e equipa na resolução de problemas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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14h30-15h30 

 

Dinâmicas de 

Grupo:

 “Marcha do 

Sapatinho” 

“Relaxa 

comigo” 

 

 

 

Realização de uma dinâmica de grupo de movimento, em que se 

pretende que o grupo passe um objeto de mão em mão ao som de 
uma musica interrompida pelo(a) orientador(a) com o objetivo de 

excluir participantes; momento de relaxamento grupal, através do 

contacto físico: massagens nas mãos e nas costas em par. 

Psicomotor e Psicossocial:  

 Promover a mobilidade; 

 Estimular reflexos de rapidez; 

 Promover a habilidade estratégica; 

 Lidar com a frustração de forma positiva; 

 Aproximar o grupo. 

08/09 

 

10h00 - 

10h40 

 “Conversas 

positivas 

sobre a 

atualidade” 

 

 

Dinâmica em eu os utentes são convidados a partilhar informações 

sobre noticias positivas da atualidade que tenham observado por 

meio televisivo ou lido em jornais ou revistas. 

Psicomotor e Psicossocial:  

 Partilhar interesses; 

 Estimular a memória a curto prazo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

09/09 

 

10h40 - 

11h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios simples de movimento, força e 
coordenação ritmados. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

12/09 

 

10h00 - 

11h30 

Mini Peddy 

Papper 

“Descobrir a 

nossa Rua” 

 

Levar os utentes a passear no exterior e de forma orientada e em 

pequenos grupos, convidar os mesmos a descobrir alguns aspetos 

que caracterizam o exterior.  

Como por exemplo: nome da rua, número de bancos/ árvores … 

Psicomotor e Psicossocial:  

 Promover a mobilidade e a autonomia; 

 Promover a autoestima; 

 Conhecer e reconhecer espaços no exterior; 

 Promover o convívio e a partilha.  

Equipa de 

ASC CRIBB 

14/09 

 

14h10 - 

14h50 

Dinâmica de 

grupo 

“Às voltas 

com o Peddy 

Papper” 

 

Reunir toda a informação recolhida na primeira parte da atividade e 

refletir sobre os diversos aspetos que estiveram inerentes ao passeio 

pelo exterior. 

Psicossocial:  

 Promover o diálogo e a reflexão verbal sobre acontecimentos recentes. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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15/09 

10h30 - 1h30 

14h00 – 

15h30 

 

“Bate o sol 

no CRIBB” 

Sessão de 

Cinema 

 

Passeio interno pelo pátio e jardim do CRIBB. 

Visionamento da 1ª Parte do filme “As Linhas de Wellington”. 

Psicomotor e Psicossocial:  

 Promover o convívio e a mobilidade. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

16/09 

10h40 - 

11h40 

 

14h20 – 

15h00 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Sessão de 

Cinema 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Continuação do visionamento do filme “As Linhas de Wellington”. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

19/09 

10h40 - 

11h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

20/09 

 

14h10 - 

15h45 

 

Dinâmica de 

Grupo 

 “Faz como 

eu!” 

Em grupos de 4 elementos desenhar um barco sendo que cada 

participante terá que respeitar algumas características individuais: 

1º Membro - cego, 2º membro - surgo e cego, 3º membro – não tem 

os braços, 4º membro – surdo e mudo 

Psicossocial:  

 Promover a confiança e o respeito pelo próximo 

 Sensibilizar o grupo para algumas dificuldades e limitações 

 Criar e aplicar estratégias de entreajuda e cooperação 

Equipa de 

ASC CRIBB 

21/09 

 

14h00 - 

15h30 

Dinâmica de 

Grupo  

“Conversas 

positivas 

sobre a 

 

Partilha de informações sobre notícias positivas da atualidade 

observadas por meio televisivo ou em jornais/revistas. 

Psicossocial:  

 Partilhar interesses; 

 Estimular a memória a curto prazo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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atualidade” 

 

22/09 

 

10h10 - 

10h50 

Dinâmicas de 

Grupo 

 “Você viu o 

Ganso?” +“A 

lição do Vôo 

dos Gansos” 

– 

Leitura/Deba

te e Reflexão  

Dinâmica de repetição e apresentação, que servirá como 

desbloqueio para a leitura/debate e reflexão de um texto sobre a 

forma como os Gansos se organizam e partilham objetivos e o 

reflexo que essas ações podem ter na nossa vida social quando 

comparados aos humanos. 

Psicossocial:  

 Desenvolver a linguagem corporal, lateralidade, memória a curto prazo e 

concentração; 

 Explorar competências sociais. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

23/09 

 

10h40 - 

11h40 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 
Utilização de Arcos como acessório aos exercícios propostos. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

26/09 

 

10h20 - 

11h40 

Sessão de 

Prevenção de 

Quedas 

 

Exposição de hábitos de mobilidade preventivos 

 

Psicomotor:  

 Promover o equilíbrio, a mobilidade e a coordenação 

 Sensibilizar os utentes para os perigos diários 

 Reconhecer comportamentos de risco 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

27/09 

 

10h00 - 

10h30 

 

 

Caminhada 

Coletiva 

“Observação 

da natureza” 

 

 

 

 

Passeio pelo jardim das traseiras e observação de diferentes 

espécies de árvores e recolha das primeiras folhas de Outono. 

 
 

 

 
Treino de relaxamento com a realização de técnicas de relaxamento 

Psicossocial:  

 Conhecer, reconhecer e distinguir diferentes espécies de árvores; 

 Partilhar conhecimentos e saberes. 
 

 

Cognitivo/Psicomotor: 

 Aprendizagem e treino de técnicas de relaxamento para inoculação do stress; 

 Diminuir níveis de ansiedade; 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

 

 
 

Psicóloga 

CRIBB 
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14h15 – 

15h15 

 
 

Sessão de 

Técnicas de 

Relaxamento 

muscular progressivo de Jacobson e de relaxamento autógeno de 
Schultz, (visualização com recurso a imagens mentais e treino de 

respiração abdominal). 

 Melhorar o autocontrolo emocional em situações de tensão e crise; 

 Elevar os níveis de bem-estar dos utentes de CD. 

29/09 

 

10h10 - 

10h50 

Dinâmicas de 

grupo 

“Construind

o a 

confiança” 

 

Com o auxílio de um espelho dentro de uma caixa de cartão, é 
proposto aos participantes que olhem para dentro da caixa, e sem 

que digam o que está lá dentro, descrevam através de três aspetos 

positivos o que vêm. 
Posteriormente é feita uma breve reflexão sobre o que cada um 

sentiu.  

Psicossocial:  

 Promover a autoestima através da partilha de características positivas 

 Promover momentos de diálogo, partilha e confiança 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

30/09 

 

10h20 - 

11h30 

 

14h30 – 

15h30 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Programa de 

Estimulação 

Cognitiva: 

Ginasticanent

e 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 
 

 

Sessão de estimulação cognitiva ao nível do: “Sequências Lógicas e 
outros mais…”. 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

 

Cognitivo: 

 Estimular a capacidade de atenção visual; raciocínio lógico-dedutivo. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

 

 

Psicóloga 

CRIBB 

03/10 

 

10h20 - 

11h40 

 

14h10 - 

16h30 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Teatro “A 

Velha é 

Você!” 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 
 

No âmbito das atividades do Mês do Idoso promovidas pela CMM 

os utentes de CD assistiram à peça de Teatro “A Velha é Você” na 
Biblioteca da Moita. 

 

 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

 
 

Cultural/Psicossocial: 

 Inclusão social/acesso à cultura. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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04/10 

10h00 - 

10h30 

 “Conversas 

positivas 

sobre a 

atualidade” 

 

 

Partilha de informações sobre notícias positivas da atualidade 

observadas por meio televisivo ou em jornais/revistas. 

Psicossocial:  

 

 Partilhar interesses; 

 Estimular a memória a curto prazo. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

06/10 

10h00 - 

11h00 

Sessão de 

Informação 

Violência 

Doméstica e o 

Idoso 

(PSP) 

 

Sessão de esclarecimento no âmbito do policiamento de 

aproximação e mês do idoso. 

 PSP Baixa da 

Banheira 

07/10 

10h20 - 

10h50 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

06/10 

11h00 - 

11h40 

Quizz – “À 

descoberta da 

Beira Alta” 

 

 

Partilha de informações e conhecimentos sobre costumes, trajes, 

gastronomia e localização geográfica da região da Beira Alta a 

utilizar numa atividade do Dia Sénior (CMB). 

Domínio Psicomotor e Psicossocial:  

 Estimular a memória, através da partilha de conhecimentos. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

13/10 

10h40 - 

11h50 

Início do 

projeto – A 

Árvore 

Generosa 

Breve descrição da atividade: 

 

Apresentação do projeto aos utentes e seleção de participantes. 

Domínio Psicossocial:  

 Promover a participação nas atividades de ASC, 

 Dar a conhecer os objetivos do projeto aos utentes, 

 Envolver os utentes numa dinâmica de apresentação ao público infantil. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

14/10 

10h10 - 

Sessão de 

Ginástica 

Breve descrição da atividade: 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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10h50 

 

 

11h00 – 

12h00 

 

 

 

 

 

 

14h30 - 

15h40 

Geriátrica 

 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

 

 
Sessão inicial apresentação da equipa de projeto e do projeto aos 

utentes de CD. Avaliação de diagnóstico. 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 
 

 

Cognitivo/Psicossocial/Musical/Terapêutico: 

 Estimulação cognitiva (funções mentais superiores) e psicomotora através de 

atividades de expressão musical adaptadas à população idosa, com demência e 

psicopatologia. 

 Promover os benefícios da música enquanto ferramenta da psicoterapia (p.e. terapia 

Reminiscências). 

 

 

 

Prof. Rui 

Silva + 

Psicóloga 

CRIBB 

Projeto de 

Terapia pela 

Música: 

“Sons 

ConVida” 

Ateliê de 

Expressão 

Dramática – 

A Árvore 

Generosa 

Breve descrição da atividade: 

Realização de ensaios com o grupo de participantes no projeto “”A 

Árvore Generosa. 

 

Domínio Psicossocial:  

 Promover a aproximação entre o grupo, 

 Estimular a memória e a concentração, 

 Dar a conhecer algumas técnicas de representação. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

17/10 

10h00 - 

11h00 

Oficina de 

expressão 

Plástica 

Breve descrição da atividade: 

Preparação e construção de acessórios para as apresentações do 
projeto ao público escolar. 

Domínio Psicossocial e Psicomotor 

 Promover a criatividade, 

 Estimular a motricidade fina. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

18/10 

10h00 - 

11h00 

Leitura 

Coletiva e 

Análise do 

Conto “Era 

uma Vez o 

Halloween” 

Leitura, compreensão e análise de um conto da autoria da psicóloga 

do CRIBB. 

Domínio Psicossocial  

 Promover o diálogo e o espirito critico, 

 Estimular a memória e a concentração. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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19/10 

9h30 - 16h00 

 “Sénior 

Day” 

 

(Grupo 

Idosos 

CLASB) 

 

Apresentação de várias performances de palco (canção e poesia), 

participação em workshops e torneios, com almoço de convívio. 

Participação dos utentes no desfile de trajes tradicionais 

representando a Beira Alta. 

Domínio Psicossocial  

 Promover o convívio e a partilha entre instituições 

CLASB 

14/10 

10h10 - 

10h50 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Breve descrição da atividade: 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

11h00 – 

12h00 

Projeto de 

Terapia pela 

Música: 

“Sons 

ConVida” 

Sessão nº2. Cognitivo/Psicossocial/Musical/Terapêutico: 

 Estimulação cognitiva (funções mentais superiores) e psicomotora através de 

atividades de expressão musical adaptadas à população idosa, com demência e 

psicopatologia. 

 Promover os benefícios da música enquanto ferramenta da psicoterapia (p.e. terapia 

Reminiscências). 

Prof. Rui 

Silva +  

Psicóloga 

CRIBB 

17/10 

9h30 – 12h00 

10h00 - 

11h00 

 

Torneio de 

Boccia 

Sénior 

(CMM) 

 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica: 

Figurino “A 

Árvore 

 

 

 

 

Atividade de expressão plástica que visa a caracterização física de 

um personagem da história “A Árvore Generosa” 

 

 

 

Domínio psicossocial: 

 Promover a criatividade; 

 Relembrar conhecimentos adquiridos; 

 Promover a envolvência do grupo num objetivo de caracterização comum; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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Generosa” 

19/10 

10h00 

11h00 

 

 

 

19/10 

Leitura 

Coletiva e 

Análise do 

Conto “Era 

uma Vez o 

Halloween” 

Leitura, compreensão e análise de um conto. Domínio Psicossocial  

 Promover o diálogo e o espirito critico, 

 Promover a leitura, 

 Estimular a memória e a concentração. 

 

Equipa de 

ASC CRIBB 

Nome da 

Atividade: 

Evento 

Comemorati

vo do Mês do 

Idoso “Sénior 

Day” 

Várias performances de palco pelo CD CRIBB 

 

 
 

Domínio Psicossocial  

 Promover a autoestima, 

 Promover a interação e o convívio com grupos de Idosos de outras instituições, 

 Dar a conhecer os talentos dos nossos utentes 

CLASB 

20 e 25 /10 Projeto 

Intergeracion

al 

 

“Foliar com 

os Avós” 

(CMB) 

Atividade intergeracional no âmbito do Mês do Idoso promovida 
pela CMB, na qual um grupo de utentes de CD do CRIBB recebeu 

as crianças do JI da Escola Básica do 1º Ciclo dos Fidalguinhos; 

dinamizou a hora do conto com a leitura animada do conto “Era 
Uma Vez o Halloween” e ofereceu “Maças Mágicas” decoradas 

pelos próprios. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 
• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo; 
Celebrar o Mês do Idoso e o Dia das Bruxas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

21/10 

10h10 - 

10h50 

 

11h00 – 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Breve descrição da atividade: 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

 

Sessão nº3. 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

 

Prof. Rui 
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12h00 Projeto 

“Sons 

ConVida” 

Silva +  

Psicóloga 

CRIBB 

26/10 

14h00 – 

15h30 

Projeto 

Intergeracion

al 

“Vozinho, 

Vozinha 

conta-me um 

Conto” 

(CMB) 

Projeto promovido pela CMB, no qual um grupo de “avós” do 

CRIBB participam como narradores/leitores de histórias infantis. 

Visita à EB 1 dos Fidalguinhos, leitura do conto “Era uma Vez o 
Halloween” e troca de presentes entre utentes de CD e crianças do 1º 

ano. 

Cognitivo e Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 
• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo; 
Celebrar o Mês do Idoso e o Dia das Bruxas. 

Psicóloga 

CRIBB 

27/10 Passeio 

Cultural a 

Belém (Mês 

do Idoso – 

CMM) 

Visita cultural ao novo Museu dos Coches e Coleção Berardo; 

piquenique nos jardins de Belém. 
Cultural/Psicossocial: CMM + 

Equipa de 

ASC CRIBB 

28/10 

10h00 – 

11h00 

Projeto 

Intergeracion

al “Avós e 

Netinhos” 

Aula de música intergeracional, oferta de quadro feito pelas crianças 
da creche. 

Psicossocial: 

 Celebração conjunta do Mês do Idoso através da expressão musical. 

Equipas 

ASC+ Creche 

+ Prof. Rui 

Silva. 

 

 

31/10 

Celebração 

do Dia das 

Bruxas 

(Projeto 

Intergeracion

al Avós e 

Ateliê de expressão plástica de construção de marcadores de livro 

com aranhas feitas manualmente com limpa-cachimbos. 

 
Lanche intergeracional na creche, grupo de idosos oferece às crianças 

da creche as “Maçãs Mágicas” com os marcadores de livros. 

Psicossocial: 

 Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 

• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo; 
Celebrar o Mês do Idoso e o Dia das Bruxas. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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Netinhos) 

03/11 

10h30 - 

11h45 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

04/11 

10h20 - 

10h50 

 
 

11h00 – 

12h00 

Introdução a 

Jogos 

Multimédia 

Realização de jogos multimédia da Playstation.  Cognitivo/Psicomotor:  

 Promover a rapidez; a memória de curto prazo; a destreza e motricidade fina; 

 Melhorar capacidades intelectuais através da prática de jogos multimédia. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

 

Prof. Rui 

Silva. Projeto 

Musical 

“Sons 

ConVida” 

Sessão nº4. 

09/11 

14h20 - 

16h00 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica 

Bonecas em 

lã, 

personagens 

da História 

“Maria 

Castanha” 

Breve descrição da atividade: 

 

Esta atividade visava a construção de personagens alusivas a uma 

história, «Maria Castanha» destinada a uma apresentação da nossa 

Creche alusiva ao São Martinho. 

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial  

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Promover a autoestima 

 Estimulação da motricidade fina 

 Promover a socialização e a entreajuda 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 

observação, memorização-reprodução) 

 Estimular a coordenação visomotora; 

  Promover a adequada expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

15/11 

10h00 - 

10h40 

Introdução a 

Jogos 

Multimédia 

 

Realização de jogos multimédia da Playstation.  

Cognitivo/Psicomotor:  

 Promover a rapidez; a memória de curto prazo; a destreza e motricidade fina; 

 Melhorar capacidades intelectuais através da prática de jogos multimédia. 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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16/11 

 

10h00 – 

11h00 

 

 

 

 

14h20 - 

15h30 

 

 

Projeto 

Intergeracion

al “Avós e 

Netinhos” 

 

 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica: 

Anjos de 

Natal em lã 

 

 

Hora do conto dinamizada pelos utentes do CD, leitura do conto 

“Dá-me um abraço” seguido da apresentação da canção e música 

em flauta de Sérgio Godinho – “Canção do Abraço”. 

 

 

Construção de anjos de natal com lã branca, decorados com asas de 

feltro. 

Cognitivo/Psicossocial: 

• Estimular as competências de literacia e linguagem em idosos; 
• Promover a participação ativa do grupo de idosos utentes na comunidade como 
transmissores de conhecimentos e cultura; 
• Promover a inclusão social e o desenvolvimento de relações positivas no grupo; 

 Reforçar afetos entre os participantes. 

 

 

 

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial  

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Estimulação da motricidade fina 

 Promover a socialização e a entreajuda 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 
observação, memorização-reprodução) 

 Estimular a coordenação visual - motora; 

  Promover a adequada expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

17/11 

10h20 - 

11h20 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

21, 28/11 

10h30 - 

11h30 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica: 

Anjos de 

Natal em lã 

Construção de anjos de natal com lã branca, decorados com asas de 

feltro. 

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial  

 Desenvolver a capacidade criativa 

 Estimulação da motricidade fina 

 Promover a socialização e a entreajuda 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 
observação, memorização-reprodução) 

 Estimular a coordenação visomotora; 

  Promover a adequada expressão emocional através da arte. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

24/11 

10h30 - 

Sessão de 

Ginástica 

 

 

Domínio Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

 Promover a força e a coordenação; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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11h45 Geriátrica 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade; 

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis 
• Promover autonomia e funcionalidade . 

28/11 

9h30 – 12h00 

Torneio de 

Boccia 

Sénior 

(CMM) 

  Equipa de 

ASC CRIBB 

29/11 e 5/12 

10h15 - 

10h50 

Ateliê de 

Expressão 

Plástica: 

Construção 

de Flocos de 

Neve 

espátulas de 

gelados. 

Ateliê de expressão plástica com reprodução de figuras através da 

colagem de paus de gelados. 

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial  

 Estimulação da motricidade fina 

 Promover a socialização e a entreajuda 

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração, aprendizagem por 
observação, memorização-reprodução) 

 Estimular a coordenação visomotora; 
 

Equipa de 

ASC CRIBB 

09/12 

 

10h00 – 

12h00 

Ensaio Geral 

“Musical de 

Natal” 

Ensaio final conjunto das performances para a festa de natal. Equipas 

ASC+ 

Prof. Rui 

Silva + 

Equipa 

Creche 

10/12 

15h00 – 

17h00 

Festa de 

Natal do 

CRIBB 

“Musical de 

Natal” 

Apresentação do “Musical de Natal” espetáculo intergeracional que reúne a participação conjunta dos utentes de CD e da creche, bem como das equipas das 

duas valências. 

Equipas 

ASC+ 

Prof. Rui 

Silva + 

Equipa 
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Creche+ 

Direção 

13/12 

14h30 – 

16h00 

Festa de 

Natal do 

Grupo de 

Idosos do 

CLASB 

Participação de um grupo de utentes de CD com uma performance 

musical em palco (canto) no âmbito do Projeto “Sons ConVida”, 

lanche partilhado. 

Psicossocial: 

 Promover a inclusão social; 

 Reforçar rede de suporte informal; 

 Elevar a autoestima. 

Prof. Rui 

Silva + 

Psicóloga 

CRIBB 

14/12 

10h30 – 

11h30 

 

 
 

 

Festa de 

Natal 

Intergeracion

al 

(Intercâmbio 

com JIs do 

AE D. João I) 

Visita e atuação das crianças dos Jardins de Infância do 

Agrupamento de Escolas D. João I aos utentes das respostas de CD 
e creche no “palco” do CRIBB. Apresentação de várias 

performances de palco alusivas ao tema “Natal Intercultural”. 

Domínio Psicossocial: 

 Promover o convívio intergeracional e partilha; 

 Educar para a cidadania; 

 Educar pelos afetos e para os afetos; 

 Promover relações positivas e tolerantes entre gerações; 

 Festejar o natal de modo inclusivo. 

Equipa 

docente JIs 

AE D. João I 

+  

Equipa de 

ASC CRIBB 

19/12 

10h40 - 

11h40 

Introdução a 

Jogos 

Multimédia 

Realização de jogos multimédia da Playstation  Domínio Psicomotor:  

 Promover a rapidez; a memória de curto prazo; a destreza e motricidade fina; 

 Melhorar capacidades intelectuais através da prática de jogos multimédia. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

23/12 

10h00 - 

11h00 

Sessão de 

Ginástica 

Geriátrica 

 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

Domínio Psicomotor:  

• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física 

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis 

• Promover autonomia e funcionalidade  

• Combater o sedentarismo 

 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência; tonicidade, flexibilidade e 

função cardiorrespiratória. 

Equipa de 

ASC CRIBB 

30/12 

10h00 - 

Sessão de 

Ginástica 

 

Realização de exercícios que estimulam a capacidade física através 

Psicomotor:  

 Promover a atividade física; 

Equipa de 

ASC CRIBB 
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11h00 Geriátrica 

 

do movimento, força, coordenação e resistência. 

 

 Promover a força e a coordenação; 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Promover hábitos e rotinas relacionados com a mobilidade. 
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Serviço de apoio domiciliário  

 

Através do serviço de apoio domiciliário demos resposta a pessoas em situação de 

dependência, garantimos a satisfação de necessidades básicas e específicas, apoio nas 

atividades diárias da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. Este conjunto de 

serviços foi prestado no domicílio habitual de vida do utente, contribuindo para a 

promoção e a prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento.  

 

O SAD disponibilizou uma oferta de serviços diversificada, cujo acesso corresponde à 

concretização de direitos de cidadania. Garantimos o acesso a serviços de qualidade, 

adequados à satisfação das suas necessidades e expetativas.  

 

Em 2016, em reconhecimento do mérito do trabalho do CRIBB e das necessitadas da 

comunidade, renegociámos o acordo de cooperação para a resposta de SAD, tendo o 

mesmo sido atualizado para 73 utentes.  

 

A qualidade de intervenção é uma exigência a ter em conta na gestão da resposta social, 

nomeadamente: 

 Ter em consideração o superior interesse das pessoas e situação de 

dependência. Há que estabelecer uma forte parceria com o utente/familiar, a 

fim de recolher a informação necessária sobre as necessidades, expectativas, 

capacidades e competências, para se poder delinear o plano de desenvolvimento 

individual;  

 Desenvolver cuidados ao nível da qualidade das relações que o utente 

estabelece com os colaboradores do SAD;  

 Reconhecer que todos os utentes necessitam de se sentir incluídos, ter um 

sentimento de pertença, de se sentir valorizados e importantes para aderir ao 

processo de cuidados; 

 Compreender a individualidade e personalidade de cada utente, de forma a criar 

um ambiente que facilite a interação, a criatividade e a resolução de problemas.  
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Assim, os objetivos do SAD visam proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento 

individual dos utentes, num clima de segurança afetiva, física e psíquicas, durante o 

tempo de utilização da resposta social., através de um atendimento individualizado e 

personalizado, de estreita colaboração com as pessoas próximas, quando existente e 

desejável pelo utente.  

 

Os utentes do SAD usufruíram de serviços permanentes e adequados à sua situação, à 

satisfação das suas necessidades básicas, nomeadamente no que concerne aos cuidados 

pessoais e de saúde (cuidados de higiene e imagem, assistência medicamentosa), 

alimentação e nutrição (fornecimento de refeições e apoio na alimentação), apoio social 

e apoio nas atividades da vida quotidiana (higiene habitacional, lavagem e tratamento 

de roupas, acompanhamento ao exterior e apoio na aquisição de bens e serviços).  

 

Garantimos os seguintes serviços:  

 

Higiene Pessoal – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de higiene 

pessoal, de acordo com os serviços contratualizados de cada utente.  

 

Alimentação – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de refeição, 

respeitando a nível de restrições alimentares.  

 

Higiene Habitacional – Asseguramos semanalmente a higiene da habitação de cada 

utente. Conseguimos assegurar, também, a manutenção do espaço em que o utente se 

encontra, diariamente.  

 

Tratamento de roupas – asseguramos semanalmente a higiene das roupas dos utentes.  

 

Assistência medicamentosa – Asseguramos diariamente toda a assistência 

medicamentosa prescrita pelo médico.  

 

Serviços de socialização – Asseguramos diariamente o convívio e dialogo com os utentes 
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através das visitas das ajudantes de ação direta.  

 

Visitas da Técnica – Realizou-se mensalmente visitas de acompanhamento a cada 

utente. Realizaram-se também visitas com outra periodicidade, sempre que se verificou 

essa necessidade, assim como a visita para avaliação diagnóstica de integração nos 

serviços.  

 

Apoio psicossocial – Foram prestados apoios aos utentes e familiares, sempre que 

necessário e por solicitação dos mesmos. Realizou-se atendimentos aos familiares e 

utentes, assegurados pelos técnicos superiores da instituição (Assistente Social, 

Psicóloga e animadora sociocultural)  

 

Conseguimos garantir a qualidade dos serviços prestados, através de visitas de 

acompanhamento, aplicação de questionários para avaliar a satisfação dos utentes, 

tendo em vista a melhoria dos serviços prestados.  

Este acompanhamento mais próximo foi possível, devido à contratação de mais um 

técnico para dar apoio a esta resposta.  

 

Iniciamos também a implementação dos planos individuais, e para isso foi necessário 

realizar visitas de acompanhamento para reavaliação dos serviços.  

 

Durante o ano de 2016 prestamos serviços de apoio domiciliário a 102 utentes, tendo 

iniciado os serviços de SAD durante o respetivo ano 38 novos utentes.  

 

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes 

que frequentaram a resposta de SAD, relativamente à idade, género e nível de 

autonomia.  

Estes dados têm como data de referência 31 de Dezembro de 2016.  
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Gráfico 4 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de SAD 

 

Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de SAD é superior à 

dos homens, sendo que a de mulheres representa 57% dos utentes e os homens 43%.  

Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se no intervalo de 

80 a 89 anos de idade, 58%.  

 

 

 

Gráfico 5 – Média de idades dos Utentes a frequentar a resposta de serviço de apoio domiciliário por 

género 
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Relativamente à média de idades quase não se verifica a diferença, sendo de 79 anos 

para as mulheres e de 78 anos para os homens.   

 

 

 

Gráfico 6 – % de utentes por serviços prestados de SAD  

 

No que respeita a serviços de SAD, com maior representatividade temos os serviços de 

socialização, as diligências e a higiene pessoal. A higiene pessoal é o segundo serviço 

que abrange mais utentes, representando 71%, assim como as diligências.  

Verificou-se este ano um aumento do número de utentes a beneficiarem dos serviços 

de alimentação, representando  

 

 

Gráfico 7 – % de utentes por nível de autonomia a frequentar a resposta de SAD 
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A nível de autonomia, apenas 9% representam os utentes autónomos, sendo que a 

maior incidência se encontra nos utentes grandes dependentes, 36%.  

 

Creche 

 

Este relatório pretende apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto 

educativo da Creche “Os netinhos” assim como, as atividades desenvolvidas no âmbito 

do projeto intergeracional das respostas sociais de Creche e Centro de Dia do Centro de 

Reformados e Idosos da Baixa da Banheira (CRIBB). 

Importa referir que o projeto educativo do CRIBB tem como principal objetivo promover 

momentos de interação intergeracional entre os utentes das respostas sociais de Creche 

e de Centro de Dia e que se operacionaliza através das inúmeras atividades, das quais 

destacamos “A hora do conto”, as idas à horta pedagógica e as comemorações de dias 

festivos (e.g., Páscoa, 25 de abril, dia do Pai, dia da Mãe, dia de espiga e dia dos Avós), 

que possibilitam o contacto direto entre os utentes das duas respostas sociais e a 

vivência de experiências ricas em afetividade e conhecimentos. 

Serão alvo de análise e reflexão as atividades desenvolvidas no período compreendido 

entre Janeiro e Dezembro de 2016. 

O ano começou de forma bastante positiva. 

 

Em janeiro, começámos da melhor forma com a dramatização da história dos Reis 

Magos feita pelos utentes do Centro de Dia, que terminou com um lanche convívio entre 

a Creche e o Centro de Dia. Também fomos presentados pelo Coro do CRIBB “Amizade”, 

dirigido pelo maestro Rui, que nos cantou “as Janeiras”. 

 No espaço/ tempo “ A hora do conto”, os utentes do Centro de Dia trouxeram a “história 

dos três porquinhos”, em jeito de saída para a construção de máscaras, com o objetivo 

de minimizar o medo que algumas crianças têm do lobo mau, preparando as mesmas 

para o carnaval que se adivinhava animado aqui pela Creche. A partir desta história 

foram trabalhados conceitos de dimensão (grande/médio/pequeno), de consistência 

(duro/mole, forte/ frágil) e experimentadas diferentes sensações através das mais 

variadas texturas que foram exploradas pelos utentes da Creche. 
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No final do mês, realizámos a reunião de Pais para fosse feita uma avaliação do trabalho 

pedagógico do 1º trimestre. 

 

O mês de fevereiro teve três destaques: a semana dos Amigos (São Valentim), em que 

partilhámos histórias sobre a amizade, fizemos prendinhas para partilhar entre os 

amigos, dançámos e partilhámos música e afetos com os nossos utentes. 

“ A hora do conto”, com a dramatização da história: “A lebre e a tartaruga”. Esta foi uma 

atividade dinamizada pela equipa de funcionárias da Creche e teve como público-alvo 

os utentes da Creche e os utentes do Centro de Dia.  

O objetivo era que se pudesse fazer a relação entre a ideia da tartaruga (os nossos 

idosos) que ganhou a corrida porque foi paciente, persistente, e sábia como são por 

norma as pessoas mais velhas e com mais experiência de vida, e a lebre (os utentes da 

Creche) que queria ganhar a corrida sem trabalho, no imediato, parando para descansar 

e deixando-se levar pela preguiça e que acabou por perder por se achar melhor que a 

adversária. A dramatização da história correu muito bem e agradou a pequenos e 

graúdos. 

Para além disso, conseguimos criar diversas estratégias e planos de ação para 

desenvolvermos competências nos domínios motor, cognitivo, pessoal, social e do 

pensamento criativo através das expressões plástica, dramática, motora, musical e 

aquisição de linguagem (e.g., canção: “Eu sou um coelhinho”; poema: “A tartaruga”). 

Explorámos igualmente os cinco sentidos através da exploração de cores, texturas, 

sabores, cheiros, dimensões (grande/pequeno) e ritmos (depressa/devagar; 

rápido/lento). 

Para finalizar, é também de destacar a comemoração do 40º aniversário da instituição, 

que continua a ter um papel de grande importância, a nível social, na comunidade. 

 

No mês de março destacamos o momento de “A hora do conto” com a leitura e audição 

da história “O João pé de feijão”, dinamizada pela equipa de animadoras e pelos utentes 

do Centro de Dia. Desta atividade surgiram muitas outras atividades que foram 

trabalhadas em contexto de Creche das quais destacamos: o semear de sementes e 

bolbos em conjunto com os utentes do Centro de Dia que teve como grandes objetivos 
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sensibilizar para a importância da preservação da natureza; a criação de um momento 

de interação entre os utentes das duas respostas sociais e a partilha de saberes e 

experiências por parte dos utentes do Centro de Dia; a exploração de conceitos 

matemáticos, tais como: dimensão (pequeno/grande); quantidade (muito/pouco) e o 

registo do comprimento (altura) dos utentes da Creche. 

Em meados de março, no dia 18, procurámos valorizar e incentivar os laços familiares 

através da celebração do dia do Pai. Esta celebração visava proporcionar um momento 

de convívio e interação entre Pais, utentes da Creche e equipa educativa e consistiu no 

visionamento da história “Pê de Pai” e num lanche convívio confecionado pelos utentes 

da Creche (i.e., confeção de salame de chocolate, laranjada e gelatinas). Ainda para este 

efeito realizámos inúmeras atividades de expressão plástica no sentido de decorarmos 

o espaço físico da Creche (i.e., elaborámos molduras com fotos de Pais e filhos, 

elaborámos silhuetas de Pais) e elaborámos os presentes para oferecermos aos pais (i.e., 

imãs com a silhueta de homens em cartolina pintadas/decoradas pelas crianças com 

recurso a tintas e pincéis). 

Assinalámos igualmente a chegada da Primavera através de várias idas à horta e ao 

espaço exterior que tiveram por objetivo sensibilizar as crianças para a observação das 

modificações da natureza e recolha de elementos naturais (e.g., folhas, flores legumes, 

ente outros). Explorámos igualmente várias lengalengas, canções, histórias e poesias 

alusivas a esta estação do ano (Canção: “A Primavera chegou”; Poema: “A Primavera”) 

e realizámos trabalhos de expressão plástica (Mural da Primavera). 

Ainda no decorrer do mês de março assinalámos a comemoração da Páscoa com uma 

caça aos ovos que se realizou conjuntamente com os utentes do Centro de Dia. 

Considera-se que esta atividade teve um impacto muito positivo nos utentes de ambas 

as respostas sociais pois permitiu o contacto com o espaço exterior e, de uma forma 

muito descontraída e lúdica, fomentou igualmente a interação e consolidação de laços 

afetivos entre idosos e crianças.  

Em contexto de Creche, e ainda relativamente à Páscoa, realizámos várias atividades, 

nomeadamente, uma atividade de culinária da qual resultou o presente para assinalar 

esta comemoração (i.e., a confeção de gomas e a elaboração de espetadas de gomas); 

a exploração de poemas e músicas sobre o tema (Canções: “Coelhinho da Páscoa”, “O 
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coelho Alberto”, “Pintainho amarelinho”) que permitiram a aquisição de novos 

vocábulos e a exploração de instrumentos musicais; atividades de expressão plástica 

(i.e., elaboração e decoração de pintainhos) que permitiram criar momentos lúdicos, de 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade e que permitiu igualmente 

desenvolver a motricidade fina, a destreza manual e coordenação óculo-manual dos 

utentes da Creche. 

 

No mês de abril continuámos a explorar a temática da Primavera e, nomeadamente, 

através da observação de imagens reais de diversos animais, legumes e frutos da época 

proporcionámos a aquisição de novos vocábulos e de aperfeiçoamento da linguagem. A 

exploração destas imagens reais permitiu-nos igualmente fazermos “a ponte” para a 

história “A lagarta comilona” que nos possibilitou explorar os conceitos de magro/gordo 

e de contagem numérica; explorarmos o ciclo de vida da lagarta e criarmos 

oportunidades para os utentes da Creche contactarem e observarem o ciclo de vida dos 

bichos de seda. Realizámos ainda algumas atividades de expressão plástica, das quais 

destacamos a elaboração de lagartas em 3D que nos permitiu ainda explorar a canção 

“Lagarto pintado” com recurso aos instrumentos musicais. 

No mês de abril, a dinamização de “A hora do conto” foi realizada pela equipa de 

animadoras do Centro de Dia e seus utentes que nos apresentaram a história “O gato 

das botas” promovendo-se assim mais um momento de interação entre idosos e 

crianças muito rico em afetos. 

Neste mês assinalámos igualmente o dia 25 de abril através de uma comemoração 

conjunta com os utentes do Centro de Dia que consistiu na audição do poema: “A 

menina Liberdade”; na pintura conjunta de cravos e na receção da complicação de 

histórias realizada pelos utentes do Centro de Dia. 

Finalmente, e ainda em abril, de forma a criarmos um momento de interação entre 

crianças, mães e equipa educativa, no dia 29, comemorámos o dia da Mãe. Esta 

comemoração consistiu na realização de várias atividades conjuntas entre Mães e filhos 

(e.g., representação dos filhos por parte das mães com os olhos vendados e com recurso 

a tintas e pincéis; exploração conjunta de massa pão e de massa de moldar) e no habitual 

lanche convívio confecionado pelos utentes da Creche (i.e., confeção de bolos de 
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iogurte, laranjada e limonada). Convém referir que esta comemoração contou 

igualmente com o grande contributo dados pelos utentes do Centro de Dia e sua equipa 

de animadoras que realizaram uma, pequena (em tempo) mas grande (em conteúdo), 

apresentação sobre o “Ser Mãe”. 

 

O mês de maio foi marcado por diversas atividades que merecem o nosso destaque.  

Para além das habituais atividades realizadas em contexto de Creche que visaram o 

desenvolvimento integral dos nossos utentes nos vários domínios (i.e., motor, cognitivo, 

social e de linguagem), a atividade conjunta entre crianças e idosos que consistiu na 

elaboração de ramos comemorativos do dia da Espiga permitiu criar mais um grande 

momento de interação, de partilha de saberes e de tradições.  

Também a estreia do CRIBB na 19ª Feira dos Projetos Educativos da Moita permitiu 

apresentar à comunidade educativa da região e à população em geral: 1) o projeto 

educativo da instituição focado na intergeracionalidade e que privilegia as interações 

entre os utentes das respostas sociais de Centro de Dia e de Creche da Instituição; 2) os 

projetos pedagógicos das salas da resposta social de Creche “Os Netinhos” e 3) os 

projetos intergeracionais de educação informal desenvolvidos em vários jardins-de-

infância do Concelho pelos utentes do Centro de Dia.  

 

O mês de junho foi igualmente marcado por várias atividades. A ida do Teatro do 

Biombo à Creche “Os Netinhos” assinalou a comemoração do dia mundial da criança. 

Considera-se que esta foi uma atividade lúdica, de promoção da imaginação e 

criatividade que teve um impacto muito positivo nos utentes da Creche o que se 

verificou pelo seu envolvimento e concentração no decorrer da apresentação da peça 

“A onda”. Para assinalar este dia de forma ainda mais especial, os utentes do centro de 

dia ofereceram às crianças da Creche um presente: um frasquinho decorado por si e em 

que colocaram gomas doces por dentro (com pouco açúcar) e por fora (com os afetos 

dos nossos idosos). 

A semana de praia teve igualmente um impacto muito positivo nos utentes que 

participaram na mesma o que se verificou pela alegria expressa na cara das crianças no 

decorrer da atividade.  
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A festa de final de ano, onde crianças, familiares, equipa pedagógica da Creche, equipa 

de animação do Centro de Dia, utentes do Centro de Dia e direção do CRIBB se juntaram 

para uma partilha intergeracional de atuações musicais, teatrais e para um lanche 

convívio que assinalou simbolicamente o final do ano letivo de 2015/2016 foi a cereja 

no topo do bolo. 

 

O mês de julho foi marcado pela realização das reuniões finais de Pais das três salas que 

constituem a resposta social de Creche. Nestas salientámos as aquisições e ganhos 

desenvolvimentais adquiridos pelos utentes da Creche e fizemos, em conjunto com os 

encarregados de educação dos utentes da Creche, um balanço, a nosso ver muito 

positivo, sobre o ano letivo. 

O CRIBB marcou também a sua presença nas festas da Baixa da Banheira em honra de 

São José Operário, apresentando a sua oferta de serviços à comunidade. As dinâmicas e 

projetos desenvolvidos pela instituição foram apresentados pela equipa técnica num 

stand dirigido à população visitante, sendo assim possível prestar também 

esclarecimentos sobre os serviços de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, direcionados 

para os seniores, e a Creche “Os Netinhos”. 

Ainda no mês de julho comemorámos conjuntamente com os utentes do Centro de Dia 

o dia dos Avós. Para esta comemoração os utentes da Creche decoraram um poema com 

recurso a lápis de cor para, após a realização da sessão de ginástica e movimento que 

realizaram conjuntamente, oferecerem aos utentes do Centro de Dia.  

 

O mês de agosto foi marcado por muita brincadeira livre, idas ao exterior e brincadeiras 

na relva. 

Foi o mês dedicado a uma limpeza em profundidade aos espaços e seus materiais, de 

preparação de um novo ano letivo e foi igualmente o mês de despedida dos utentes da 

Creche que iniciam agora uma nova etapa na sua vida, na valência de jardim-de-infância.  

 

Setembro foi o mês de “matarmos” saudades dos amigos que regressaram das férias e 

de receber de braços e coração aberto os novos utentes e suas famílias. Foi o mês de se 

construírem mapas de presença, de se organizarem as áreas de atividades das salas, de 
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construir a agenda anual de atividades, em conjunto com a equipa técnica responsável 

pelos utentes do centro de dia e respetivos projetos pedagógicos de cada sala de 

atividades. Foi também o mês para realizarmos as reuniões com as famílias e 

apresentarmos o nosso projeto educativo. 

À semelhança do ano anterior, realizámos, na última semana de Setembro, o passeio 

pelas ruas próximas da Creche e do Centro de dia, para observar as mudanças no espaço 

(as folhas que caíram das árvores, o que aconteceu às próprias árvores que estavam 

mais despidinhas, as cores do outono que invadem os nossos olhos, os sons e texturas 

que se alteram…). Este passeio foi feito com alguns dos utentes do Centro de Dia que 

nos quiseram acompanhar e que bom que foi! 

 

O mês de Outubro teve dois momentos a assinalar: 1) a comemoração do mês do Idoso. 

Embora estivessem envolvidos em diversas atividades organizadas pela equipa de 

animação para comemorarem o mês do idoso, os utentes do Centro de Dia, partilharam 

alguns momentos de interações positivas com os utentes da Creche. Um dos momentos 

especiais, quanto a nós, foi a atividade de dia 31 de Outubro em que partilhámos a aula 

de ginástica, lecionada pela Professora Alexandra. Com a ajuda de balões, de um modo 

descontraído e lúdico, os nossos utentes (tanto da creche como do Centro de Dia) 

fizeram exercícios de aquecimento, alongamento e trabalharam a coordenação motora 

e o equilíbrio, utilizaram várias partes do corpo para se exercitar com o balão e 

divertiram-se (ambos) bastante. 2) A nível do trabalho desenvolvido na Creche durante 

este mês, aproveitámos o facto de se ouvir falar bastante do Halloween e trabalhámos 

os medos das crianças. Com a ajuda preciosa das famílias das mesmas, que nos ajudaram 

a identificar os receios dos seus filhos, foram abordados medos como o escuro, as 

máscaras, a ausência dos pais, sons altos, etc. 

O mês terminou com o lanche do dia das Bruxas, no refeitório da Creche, e onde os 

idosos nos presentearam com uma aranha que embrulhava com a sua teia um 

“doce”(um doce saudável- fruta)feita pelas suas mãos sábias e que enriqueceu ainda 

mais esta ocasião. 

 

Novembro, como não poderia deixar de ser, foi um mês dedicado aos valores de partilha 
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presentes na história do São Martinho. Este ano foi a equipa da Creche que dramatizou 

a história para os utentes, quer pequeninos quer crescidos. Os utentes pequeninos 

ofereceram aos utentes do Centro de Dia um quadro feito com as suas mãos e com uma 

pequena frase em que agradeceram a sabedoria e os afetos que partilham com eles. 

A meio do mês, os utentes do Centro de Dia, n’ “A hora do Conto”, dinamizaram a 

história “dá-me um abraço”, que falava de afetos e das diferenças. Para além da história 

deram-nos a conhecer a “canção do abraço”, do sérgio Godinho que dançámos juntos e 

TODOS tiveram direito a um abraço sentido e com sentido para cada um de nós. 

 Para terminar o mês da melhor maneira, voltámos a participar na iniciativa de 

solidariedade do dia do pijama. Para além das crianças, também os adultos da Creche 

vestiram os seus pijamas a preceito, montaram tendas, abraçaram os seus objetos de 

afeto (que trouxeram consigo de casa) e até tiveram um lanche especial. 

Todas as famílias muito generosamente contribuíram não só com as suas casinhas 

mealheiro  cuja quantia angariada ajudará a fazer a diferença na vida das crianças da 

instituição “Mundos de Vida” para a qual contribui esta iniciativa, como também com as 

almofadinhas que cada família construiu e que transformou as salas de atividades em 

locais mais confortáveis, acolhedores e deu aos utentes um maior sentimento de 

pertença a este seu espaço. 

 

Dezembro foi um mês rico nas mais diversas atividades ligadas aos valores da família, 

da partilha e, sempre presente em tudo o que fazemos na instituição, de afeto! 

Para além das decorações de Natal, os utentes da Creche construíram uma prendinha 

para as suas famílias e, em conjunto com o centro de Dia, foram organizadas várias 

atividades que apresentámos numa festa de Natal conjunta que contou com a presença 

dos elementos da Direção, dos utentes da Creche e Centro de Dia e respetivas famílias 

e de representantes dos mais diversos parceiros: Câmara Municipal da Moita, Junta de 

Freguesia, etc. 

Foi uma tarde bem passada, recheada de poesia, canções, dança e dramatizações. 

E para terminar da melhor forma, o Pai Natal trouxe aos utentes da Creche uns anjinhos 

especiais feitos em lã pelos utentes do Centro de dia, que estavam lindos e que nos 

deixou de coração cheio. 
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Conclusão 

 

Como foi possível constatar no relatório acima explanado em diversos pontos, áreas e 

temas, o ano de 2016 foi mais um ano de exigência e de muito trabalho na longa e 

importante vida da nossa Instituição que fez 42 anos este ano, onde a Direção 

empenhou-se com voluntarismo, rigor e determinação na sua gestão, com a convicção 

da importância da instituição e do trabalho que a mesma presta aos trabalhadores, 

sócios, utentes, representando uma mais-valia para a comunidade em que se encontra 

inserida. 

 

Como é possível verificar e analisar, o trabalho fundamentado no programa de ação e 

orçamento delineado pela Direção proposto e aprovado pelos associados, foi um 

trabalho muito importante realizado pelos corpos gerentes de uma forma responsável, 

empenhado e de grande rigor ao longo de todo o ano de 2016. Como é compreensível, 

nem tudo o que nos comprometemos foi realizado, mas muito também foi feito que não 

estava previsto. Acima de tudo há que reter e valorizar que os compromissos estruturais 

e mais importantes para a instituição, utentes sócios e trabalhadores foram cumpridos. 

 

O ano de 2016 foi mais um ano que muito nos orgulha e que deve orgulhar a todos os 

sócios e trabalhadores pelo tudo que foi alcançado. O ano de 2016 colocou mais uma 

vez o CRIBB como entidade de referência reconhecida no Concelho, mas também ao 

nível do Distrito. 

 

No ano de 2016 mais uma vez reforçamos e alargamos as condições de prestação dos 

importantes serviços do CRIBB, apostando e consolidando importantes e necessárias 

respostas de apoio à população. Percorremos este caminho de investimento com a 

necessária e importante sustentabilidade da instituição, numa aposta séria assente no 

passado e presente, mas sempre com os olhos postos no futuro. 

 

Apesar dos importantes esforços financeiros realizados ao longo do ano, o saldo final do 

exercício é francamente positivamente e é resultado de todos aqueles que trabalharam 
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no dia em dia em prol da Instituição. Este exemplo é a prova de que uma boa gestão de 

recursos pode possibilitar um resultado positivo, mesmo com investimento. O 

investimento em termos de condições de trabalho e de meios para os utentes e sócios, 

não esquecendo a comunidade, é fundamental para o crescimento da instituição e dos 

seus serviços prestados. 

A terminar este importante documento a Direção não pode deixar de agradecer e 

homenagear trabalhadores que contribuíram para a realização da sua missão ao longo 

de 2016. Quando digo todos é mesmo todos. Todos os que passaram pelo CRIBB e que 

já não estão entre nós, todos os que optaram por outro caminho alternativo profissional 

e todos os que trabalham atualmente no dia-a-dia connosco. O maior ativo do CRIBB 

são claramente as pessoas. A sua criatividade, o seu talento, o seu brio e empenho. Com 

grandes equipas tudo, mas tudo é mesmo possível. 

Não podendo deixar de se referir, de modo especial, ao apoio prestado, sempre que 

necessário, aos demais Corpos Gerentes que colaboraram sempre prontamente e de 

forma leal com a Direção.  

Gostaríamos também de fazer referência, porque a mesma é devida e de mérito, aos 

diversos organismos com quem nos relacionamos e que dão um contributo e apoio 

essencialmente financeiro fundamental para o trabalho que realizamos e neste sentido 

há que destacar o papel do Estado, via a entidade que tutela as IPSS como a nossa que 

é o Ministério da Segurança Social, às Autarquias, com o devido destaque à Junta de 

Freguesia da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e à Camara Municipal da Moita, 

passando pelos demais parceiros do CRIBB, por acreditarem no mérito e na capacidade 

da nossa instituição, no seu trabalho e nos seus projetos inovadores, mas também pelo 

seu apoio, colaboração e atividades realizadas em conjunto. 

14 de Março de 2017 

 

A Direção 
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