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 “A animação Sociocultural é um conjunto de práticas sociais que têm como finalidade estimular a 

iniciativa, bem como a participação das comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e na 

dinâmica global da vida sociopolítica em que estão integrados” (UNESCO, 2009) 

É de acordo com esta premissa que o Plano de Atividades do Centro de Dia e Centro de Convivio 2018 é 

elaborado, sendo que uma vez que as atividades são promovidas em conjunto, o Plano de Atividades de 

Centro de Dia e Centro de Convívio do Edifício Sede AURPIS é elaborado num único documento, embora 

tendo em conta as suas especificidades. 

O Centro de Convívio constitui um espaço de lazer, de ocupação de tempos livres e de treino de 

competências individuais, com o objetivo de promover a integração do idoso na sociedade, combatendo 

assim o isolamento e solidão e tem como objetivos: 

 Prevenir a solidão e o isolamento; 

 Incentivar a participação e potenciar a inclusão social; 

 Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais; 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

SERVIÇOS: 

 Alimentação; 

 Higiene Pessoal; 

 Cabeleireiro e Estética; 

 Acompanhamento ao Exterior; 

 Animação Sociocultural; 

 

O Centro de Dia é uma resposta social que presta serviços que contribuem para a manutenção da pessoa 

idosa no seu meio sociocultural, assegurando a prestação de cuidados básicos de saúde, alimentação e 

disponibilizando paralelamente atividades de cariz sociocultural. Com esta valência a Instituição pretende 

responder às necessidades das famílias e dos próprios utentes, criando para isso um ambiente familiar e 

prestador de apoio de primeira linha. 

OBJETIVOS DO CENTRO DE DIA: 

 Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes; 

 Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do envelhecimento; 

 Prestar apoio psicossocial; 

 Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; 

 Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida; 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

 

SERVIÇOS: 

 Sessões de Movimento (atividade física); 

 Estimulação Cognitiva; 

 Sessões de sensibilização (diabetes, hipertensão...); 
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 Excursões; 

 Atividades Lúdicas; 

 Trabalhos Manuais. 

 Apoio Social; 

 Administração da Medicação; 

A animação de idosos começa quando respeitamos os mais elementares dos seus direitos, como 

sejam o direito à escolha, à privacidade, à integração e à participação ativa nos pormenores da sua 

vida.  

A qualidade de vida do idoso numa instituição depende então destes fatores, assim como de um 

acompanhamento decente, cuidado e eficiente por parte dos trabalhadores que os acolhem.  

Dos vários estudos realizados podemos constatar que a qualidade de vida (ou a falta dela) nos 

idosos institucionalizados depende em grande medida dos seguintes fatores:  

 Possuir autonomia para executar as atividades do seu dia-a-dia; 

 Manter uma relação familiar e/ou com o exterior regular;  

 Ter recursos económicos suficientes;  

 Realizar atividades lúdicas e recreativas com regularidade; 

 

FACETAS DA ANIMAÇÃO  

Podemos dividir a animação de idosos em sete partes, encontrando-se muitas delas interligadas:  

1. Animação física ou motora  

2. Animação cognitiva  

3. Animação através da expressão plástica  

4. Animação através da comunicação  

5. Animação associada ao desenvolvimento pessoal e social  

6. Animação lúdica  

7. Animação comunitária 

 

ANIMAÇÃO FÍSICA OU MOTORA  

É fundamental que o idoso pratique o movimento. A psicomotricidade considera o movimento como uma 

ação relativa a um sujeito, isto é, uma ação que só se pode compreender nas estruturas neuro psicológicas 

que o integram, elaboram, regulam, controlam e executam. A psicomotricidade visa essencialmente:  

 Mobilizar e reorganizar as funções mentais;  

 Aperfeiçoar a conduta consciente e o ato mental; 

 Elevar as sensações e perceções a níveis de consciencialização, simbolização e conceptualização da ação 

aos símbolos, passando pela verbalização;  

 Maximizar o potencial motor, afetivo-relacional e cognitivo;  

 Fazer do corpo uma síntese integradora da personalidade;  
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Nesta faceta da animação proporcionamos ao idoso momentos de descontração e relaxamento após a 

realização de pequenos exercícios orientados pela equipa de animação tendo em conta pesquisa efetuada de 

acordo com estudos levados a cabo sobre o conjunto das atividades mais adequadas à 3ª idade de acordo 

com o grau de dependência e autonomia. 

ANIMAÇÃO COGNITIVA  

Representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais ativa e mais criadora, à 

melhoria nas relações e comunicação com os outros, a que se faz parte, incentivando o desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo e da sua autonomia. A animação cognitiva desenvolve pequenos exercícios 

mentais de modo a exercitar a memória, a concentração, a comunicação, entre outros. 

ANIMAÇÃO ATRAVÉS DA EXPRESSÃO PLÁSTICA  

Neste tipo de animação pretende-se que o idoso trabalhe a sua faceta artística através da moldagem, 

bordados, pintura, desenhos, colagem, recortes, etc., que tenha contato com vários materiais e várias 

técnicas. Que se possa exprimir através da arte, proporcionando momentos de descontração e diversão.  

A animação plástica é simultaneamente motora e cognitiva, pois trabalhamos a destreza fina e a agilidade 

mental.  

ANIMAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO  

Neste tipo de animação queremos que os idosos comuniquem com os outros e essa comunicação pode ser 

feita pela música, pelo teatro, pela dramatização, pela dança, pela poesia, fotografia, etc. Na animação 

expressiva de comunicação, os idosos transmitem os seus sentimentos e emoções através da voz, do 

comportamento, da postura e do movimento.  

ANIMAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL  

Aqui pretende-se desenvolver o “eu” dos idosos, as suas experiências de vida, as suas emoções e 

sentimentos. Com esta animação estimula-se o autoconhecimento, a interação entre a pessoa e o grupo e a 

dinâmica de grupo. Nesta faceta desenvolvemos as dinâmicas de grupo que trabalham várias componentes, 

tais como a integração no grupo, o memorizar nomes e rostos, incluímos nesta animação toda a componente 

de religião, espiritualidade e meditação. 

ANIMAÇÃO LÚDICA  

A animação lúdica, como o seu nome indica, é a animação que tem por objetivo divertir as pessoas e o 

grupo, ocupar o tempo, promover o convívio e divulgar conhecimentos, artes e saberes, é vocacionada 

principalmente para a essência da animação: o lazer, o entretenimento e a brincadeira. Inclui-se os passeios e 

o convívio, os intercâmbios, os jogos, idas ao exterior, participação em atividades etc. 
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ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA  

A animação comunitária é aquela em que o idoso participa ativamente no seio da comunidade como 

elemento valido, ativo e útil. Esta animação destina-se essencialmente a idosos autónomos que ainda querem 

e podem ter uma voz ativa na comunidade onde vivem. As atividades são efetuadas na sala de estar comum 

dos utentes destas respostas sociais, tendo como objetivos específicos:  

 Aumentar a autoestima das pessoas idosas e difundir uma imagem positiva das mesmas;  

 Reforçar as identidades culturais e convívio intergeracional;  

 Promover a socialização e partilha troca de experiências 

 Envolver a comunidade em geral, no processo de integração social dos nossos utentes;  

 Promover hábitos de vida saudável;  

 Contribuir para a valorização pessoal e social do idoso;  

 Contribuir para o enriquecimento cultural do idoso; 

 

Constitui desafio para 2018 enriquecer e melhorar cada uma destas facetas.  

Fazendo uma análise crítica do que foi feito em 2017 e procurando implementar melhorias em 2018. 

Nas tabelas abaixo encontra-se um descritivo do nosso Plano de Atividades para 2018, com especial 

incidência na Animações Cognitiva e Lúdica, através da aquisição de Jogos de estimulação cognitiva que 

estamos seguros poderão ajudar-nos a alcançar de forma mais efetiva os objetivos acima descritos. Na 

animação de expressão Plástica iremos procurar dinamizar o nosso cantinho de habilidade aumentando e 

diversificando a oferta de atividades aos nossos utentes. Para a parte de Animação Comunitária 

procuraremos estar atentos a iniciativas da comunidade participando nas mesmas e trazendo ao nosso 

espaço sessões de esclarecimento e divulgação uteis sobre as diversas temáticas como segurança, cuidados 

de saúde, alimentação e higiene (entre outros).  

Procuraremos também dar a conhecer quem somos e o que fazemos aos nossos parceiros e comunidade. 

Se em 2017 a nossa página de Facebook foi dinamizada e o nosso site www.aurpis.com concretizado em 

2018 procuraremos tornar o Boletim Informativo uma realidade, envolvendo os nossos utentes na sua 

elaboração. 

Tudo pelo bem-estar e aumento da Qualidade de Vida dos nossos Idosos, procurando sempre fazer mais 

e melhor pelos mesmos. 

 

http://www.aurpis.com/
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Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades 
Recursos 

Calendarização 
Humanos Materiais Parceiros 

Assegurar a satisfação 
das necessidades 
básicas do quotidiano  

 Assegurar a prestação dos serviços 
adaptados a cada situação e 
necessidades dos utentes; 

 Cumprir com o contrato de 
prestação de serviços; 

 Prestação de Cuidados de Higiene 
Pessoal/imagem e conforto; 

 Garantir as refeições diárias; 

 Garantir o tratamento de roupa: 

 Garantir o transporte para o Centro de Dia e 
deste para o domicílio; 

 Garantir acompanhamento ao exterior  
para aquisição de bens e serviços; 

 
Equipa de 

colaboradores do 
Centro de 

Dia/Família 

Viatura 
 

---- Todo o ano 

Assegurar as 
necessidades ao nível 
da saúde 

 Assegurar a assistência 
medicamentosa; 

 Garantir a articulação entre os 
serviços da comunidade ao nível 
da saúde e implicar a rede familiar 
no processo de saúde; 

 Garantir a supervisão da toma da 
medicação; 

 Acompanhamento ao médico e instituições 
de saúde, encaminhamento para o hospital 
em caso de urgência; 

 Encaminhamento/Articulação com serviços 
de saúde; 

 
Equipa de 

colaboradores do 
Centro de Dia 

 
Médico de família 

 
 

Viatura 
 

Centro de 
Saúde Seixal   

Todo o ano 

Promover a 
autonomia e 
independência 

 Assegurar/encaminhar o acesso 
empréstimo de ajudas técnicas 
adequadas a uma melhor 
qualidade de vida 

 Ajudas técnicas adequadas às necessidades 
dos clientes (andarilhos, canadianas Bengala, 
entre outros); 

Equipa de 
colaboradores do 

Centro de Dia 
 

Materiais 
diversos  

UARCS Todo o ano 

Garantir a qualidade, 
eficiência e eficácia na 
prestação dos serviços 
aos utentes / famílias 

 Avaliar a qualidade na prestação 
dos cuidados; 

 Avaliar o grau de satisfação dos 
colaboradores/ utentes / famílias 

 Monitorização dos diversos sectores através 
das fichas de monotorização respectivas; 

 Averiguar o desempenho dos colaboradores 
através da avaliação e auto-avaliação; 

 Promover ações de sensibilização/formação 
dos colaboradores e prestadores de 
cuidados para as problemáticas do idoso; 

 Implementação de inquéritos de satisfação 
aos colaboradores, utentes  

 Auscultação de opiniões e sugestões dos 
colaboradores, utentes e famílias 
 

Equipa de 
colaboradores do 

Centro de 
Dia/Utentes/Famílias 

Materiais 
diversos 

CSS, PSP; 
CMS 

Todo o ano 

Plano de Atividades/Serviços Prestados – Centro de Dia e Centro de Convívio / 2018 
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Objetivos Gerais 
Objetivos 

Específicos 
Atividades 

Recursos 
Local  Periodicidade 

Materiais Humanos Parceiros 

1. Retardar a perda 
de autonomia 
através do 
estímulo às 
capacidades 
cognitivas 
fomentando o 
envelhecimento 
ativo 

► Estimular o 
raciocínio, memória, 
concentração e a 
observação. 

- Jogos de adivinhas, provérbios, 
anedotas, lengalengas e ditos 
populares; 

Livros, Revistas, Jogo “Quem 
sabe sabe!” 

Animadores, 
Funcionários, 

Equipa Técnica e 
Clientes 

--- 

Sala de Convívio 

Diariamente – Ao 
longo do ano 

-“ O cantinho da leitura” - Leitura e 
comentários de jornais e revistas; 

Jornais e revistas ---- 

Diariamente – Ao 
longo do ano 

 
- Jogos de estimulação cognitiva -  
Cartas, dominó, damas, Puzzles, 
Palavras Cruzadas  Sopa de Letras, 
“Quem sabe sabe!” 

Jogos variados ---- 
Diariamente – Ao 

longo do ano 

► Desenvolver 
e/ou manter a 
capacidade 
intelectual e 
cultural, 
participativa e 
organizativa 

Ouvir vários estilos de música e 
cantar. 

Rádio e Televisão 
Animadores, 

Funcionários e 
Clientes 

---- 

Sala de Convívio 

Diariamente – Ao 
longo de todo o ano 

- Sessões temáticas sobre a 
proteção e segurança, diabetes, 
HTA, higiene oral, alimentação, 
Alzheimer entre outros; 

Tv, projector, computador, 
folhas e canetas 

Enfermeiros, 
Agentes da PSP, 

Animadores, 
Funcionários e 

Clientes/Famílias 

PSP/CMS 
Centro de 

Saúde 
A definir 

 
 
 
 
 
 
 
  

Plano de Atividades Socioculturais para as Respostas Sociais Centro de Dia e Centro de Convívio/2018 
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Objetivos Gerais 
Objetivos 

Específicos 
Atividades 

Recursos 
Local  Periodicidade 

Materiais Humanos Parceiros 

2. Desenvolver 
a capacidade de 
Relacionamento 
através da 
aquisição de 
competências 
pessoais e 
sociais 

► Promover a 
comunicação, a 
interação, o diálogo e 
o reviver de 
experiências e 
tradições. 

- Conversas em grupo sobre experiências, 
vivências, histórias de vida e contributos que 
deram à sociedade. 

Artigos sobre o 
tema 

Professor de 
Musica, 

Animador@, 
Funcionários e 

clientes 

--- 

Sala de Convívio 
  
  
  
  
  
  

Uma vez semana 
– Ao longo do ano 

- Escolha de um “Tema” e debate sobre o 
mesmo; 

Material de 
desgaste 

--- 
Uma vez semana 

– Ao longo do ano 

- Boletim da AURPIS – Elaboração de um 
boletim informativo 

A definir Animador@, 
clientes e 
funcionários, 

 

Instalações da AURPIS 

 

- 
 

---- A definir 

► Estimular a 
valorização pessoal e 
elevar a auto-estima 

- Sessões de manicure 
 Vernizes, cera, 

acetona, 
algodão, etc.  

Animador@, 
Clientes 

 ---- 

Sala de Convívio 
 
 

2 x semana 

- Sessões de estética Esteticista e 
clientes 

Espaço de estética 1 x semana 

- Fotografia- realização de sessões fotográficas 
Máquinas 

Fotográficas 
Digitais 

Animador@, 
clientes e 

funcionários, 
 

--- Espaço a definir A definir 

► Promover o 
respeito pelas 
crenças religiosas 

Atividades Religiosas - Reza do terço ou outro 

tipo de actividade de acordo com a crença de 

cada cliente 

 

Materiais 
diversos 

Animador@, 
clientes 

funcionários 

Legião de Maria 

 

 

Sala de Convívio ou outro local a 
designar 

 
A definir 

Plano de Atividades Socioculturais para as Respostas Sociais Centro de Dia e Centro de Convívio/2018 
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Objetivos Gerais 
Objetivos 

Específicos 
Atividades 

Recursos 
Local  Periodicidade 

Materiais Humanos Parceiros 

3. Retardar a perda 
da dependência 
através da 
manutenção, 
melhoramento e 
estímulos das 
capacidades físicas 
e psicomotoras 

► Promover o bem-
estar físico, a saúde, 
o convívio, a 
motivação e o 
contacto com a 
natureza 

Ginástica de manutenção, exercícios de 
relaxamento e caminhadas; 

Materiais de 
Ginásio (diversos) 

Recursos 
humanos 

disponibilizados 
pela CMS, 

Animadores e 
clientes  

  Ginásio da AURPIS 
Duas vezes semana – 

Ao longo do ano 

Actividades físicas e lúdico-recreativas 
promovidas pela CMS e JFS 

Recursos 
disponibilizados 

pela CMS 
CMS / JFS A definir A definir 

► Minimizar a 
lentidão motora, 
rigidez muscular, 
estimulando o 
equilíbrio e a 
flexibilidade. Criar 
confiança e domínio 
do corpo  

-Jogos individuais ou em grupo de estímulo 
motor e jogos tradicionais; 

Materiais Diversos 

Animador@, 
funcionários e 

clientes 
----  Sala de Convívio 

Quinzenalmente – 
Anual 

- Bailes Periódicos; Bebidas A definir 

-Passeios livres, passeios calmos e 
descontraídos para estimular os movimentos; 

Viaturas e 
Materiais 

Necessários 
2 x semana – Anual 

► Desenvolver a 
precisão manual, 
motricidade fina e 
estimular a 
criatividade e 
imaginação 

-“ Cantinho de habilidades”  Trabalhos em 
crochés, ponto cruz, tricô, bordados e 
tapeçaria; 

Material de 
desgaste 

Animador@, 
funcionários e 

clientes 
 ---- Sala de Convívio 

2 x por semana  

- Trabalhos Manuais – Construção de objetos 
em diversos materiais, realização de pinturas, 
postais, colagens diversas (entre outros). 

Material de 
desgaste 

1 x por semana  

Exposição de trabalhos realizados pelos 
clientes; 

Materiais Diversos 

A definir 

Plano de Atividades Socioculturais para as Respostas Sociais Centro de Dia e Centro de Convívio/2018 
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Objetivos Gerais 
Objetivos 

Específicos 
Atividades 

Recursos 
Local  Periodicidade 

Materiais Humanos Parceiros 

4. Desenvolver o 
contacto com a 
comunidade, a 
ocupação do 

tempo, 
promover o 
convívio, a 

participação 
ativa  

► Estimular o elo de 
ligação entre os 
clientes, a 
comunidade e 
diversos grupos 
etários, reforçando 
os laços familiares 
 

►Desenvolver e/ou 

manter a capacidade 

participativa, 

organizativa e 

cultural 

►Fomentar o 

convívio, a 

motivação, a alegria 

reforçando o 

relacionamento 

interpessoal, o 

espírito de 

solidariedade e de 

entreajuda 

Organização de passeio anual e colónias de férias; Transportes 
Direção, Animadores, 
funcionárias e clientes 

---  A definir a definir 

Comemoração de dias festivos/temáticos: 
   

 
 

Baile de Carnaval 

Material de 
desgaste, 

Aparelhagem, 
DVD, CD, 

Transporte da 
instituição 
(quando 

necessário) 

Animador@, 
funcionários, 

clientes, familiares, 
recursos humanos 

disponibilizados 
pela CMS, membros 

da Direção 

--- 
Sala de Convívio 

Fevereiro 
Dia dos Afetos 

Primavera 

Março 

Dia Internacional da Mulher 

Festa de Aniversário da AURPIS 

Dia do Pai 

Dia Mundial da Árvore 

Páscoa 
Abril 

25 de Abril 

Dia do Trabalhador 

Maio Dia da Mãe 

Dia Mundial da Família 

Dia Mundial do Ambiente 

Junho 
Santos Populares Sala de Convívio/ Ruas do Seixal 

Piquenicão do MURPI MURPI/CMS Quinta do Serrado 

Dia dos Avós 

--- 

Sala de convívio 

Dia Mundial da Amizade Julho 

Dia Mundial da Fotografia Agosto 

Festa de Aniversário do Lar e Creche CMS/ UFSAPP 

Setembro Dia Mundial da Doença de Alzheimer 
--- 

Dia Mundial do Coração 

Dia Internacional do Idoso CMS A definir 
Outubro 

Dia Mundial dos Correios --- 

Sala de Convívio 
Baile de Magusto --- Novembro 

Festa de Natal CMS Dezembro 

Dia dos Reis --- Janeiro 

Visitas no exterior * 
Transporte da 

associação 
Animador@,clientes 

e Funcionários 
A definir A definir A definir 

* Inclui: Passeio na praia, assistir a jogos do Benfica, visita guiada ao estádio do Benfica e ao Museu Cosme Damião, entre outros. 

Plano de Atividades Socioculturais para as Respostas Sociais Centro de Dia e Centro de Convívio/2018 


