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1. INTRODUÇÃO  

No cumprimento do disposto nos Estatutos, 

submete-se à apreciação dos Associados o Plano Anual 

de Atividades e o Orçamento para 2020. Na elaboração 

de um plano de trabalho devemos ter presente a razão da 

existência da Instituição/Organização em que estamos 

inseridos, os destinatários da sua ação e a equipa de 

profissionais que vão desempenhar os serviços/atividades 

que queremos levar a cabo (a missão), assim como os 

princípios que estão subjacentes na intervenção do dia-a-

dia (os valores).  

Ao pensarmos um plano anual, conhecendo as 

dificuldades que se apresentam, não podemos deixar de 

ser ambiciosos nas ações que queremos concretizar, no 

bem que queremos proporcionar, otimizando todos os 

recursos disponíveis e colocando empenho e determinação 

na superação de possíveis obstáculos para responder aos 

novos desafios (visão).  

Este “Plano” tem subjacente a intenção de, a partir 

dele, se viabilizarem intervenções que se constituem como 

contributos determinantes para proporcionar aos nossos 

utentes mais confiança, satisfação e qualidade de vida. A 

planificação anual das atividades socioculturais para o 

Centro de Dia e para o Serviço de Apoio Domiciliário visa 

a concretização de objetivos inerentes à existência desta 

resposta social, que passam pela ocupação dos utentes e o 

seu envolvimento nas atividades, para que possam sentir 

satisfação na sua realização, o que, por sua vez, vai 

motivar à participação e consciencialização de que são 

úteis e de que o seu contributo é importante para o 

desenvolvimento das diferentes tarefas.  

 

 

 

Dia da Europa;  

Dia da mulher;  

Dia do Pai;   
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Desta forma, a implementação de atividades no 

Centro de Dia permite proporcionar uma vida mais ativa 

apontando para a diversidade de domínios a trabalhar, 

respeitando os diferentes Saberes, promovendo a 

autonomia pessoal, propiciando momentos lúdicos, 

comunicacionais e criativos e melhorando a autoestima de 

cada um. Tendo em conta a avaliação dos Planos 

anteriores foi positiva e dado que as atividades propostas 

aos utentes foram do seu agrado e foram ao encontro dos 

interesses, gostos e necessidades dos utentes que nelas 

participaram, as atividades semanais vão-se manter para 

2020, havendo no entanto a introdução de algumas 

atividades inovadoras ao nível da estimulação dos idosos 

para uso das capacidades e competências cognitivas, que 

achamos importante desenvolver para contribuir para um 

envelhecimento com feliz.  

As atividades são planificadas ao nível da 

instituição, mas tendo sempre em conta o seu 

desenvolvimento a nível interinstitucional decorrentes das 

parcerias estabelecidas, permitindo um dinamismo maior e 

um convívio alargado, ativo e solidário entre as gerações 

participantes. 

O Serviço de Apoio Domiciliário presta um 

conjunto de serviços no domicílio habitual dos utentes, 

com vista à promoção da autonomia e à prevenção de 

situações de dependência ou do seu agravamento, vai 

continuar a garantir o funcionamento da Resposta Social 

que proporcione um serviço que vá ao encontro das 

necessidades e expetativas das pessoas idosas e das 

famílias. 

Garantir a qualificação dos Recursos Humanos no 

desenvolvimento do trabalho em equipa, minimizando 

problemas num trabalho que pela sua natureza obriga a 

uma elevada carga de trabalho diário com uma forte 

componente de envolvimento emocional, pretendemos 

  

 

 

Carro alegórico de Carnaval – S. Cruz da Trapa 
Carnaval Interinstitucional  
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alcançar resultados positivos com as nossas colaboradoras 

e os nossos utentes. 

Relativamente à antiga pretensão desta Direção em 

criar uma Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), e 

tendo vindo a realizar esforços permanentes nesse sentido, 

irá com certeza, face aos últimos desenvolvimentos, 

evoluir no próximo ano e num futuro muito próximo, será 

uma realidade.  

O Plano Orçamental, assenta nos pressupostos de 

prudência e moderação, à semelhança do ano passado, 

mas a nossa tradição continua a exigir aspiração e 

essencialmente a não baixar os braços perante os 

problemas que se nos deparam diariamente e determinam 

uma inexorável vontade de ajudar.  

Face à limitação das disponibilidades financeiras e 

fontes de rendimento que a ARCA dispõe e que se 

encontram retratadas no Orçamento apresentado, 2020 

será mais um ano, em que o rigor e a prossecução da 

contenção de despesas, nas áreas não essenciais, terão 

forçosamente que nos orientar. 

A Direção irá canalizar todos os seus esforços para 

manter o bom funcionamento das Valências, tendo como 

principal objetivo satisfazer as carências sociais e 

humanas da população. 

A sustentabilidade da Instituição continua a ser 

uma preocupação constante e determinante, sendo 

indispensável o contributo de todos: Órgãos Sociais, 

associados, funcionários/colaboradores, voluntários, 

empresas, utentes e famílias. 

 

 

A Direção  

 

 

Júlio Meneses 

  

 
Passeios matinais; 

Passeio Eco Pista de S. Pedro do Sul; 

Visita as termas de S. Pedro do Sul; 

Visita ao Museu Grão Vasco-Viseu; 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

A ARCA - Associação de Solidariedade Social, 

é uma IPSS sem fins lucrativos, tendo como missão 

acolher o idoso, prestando serviços que contribuam para 

a melhoria da sua qualidade de vida e da sua família. 

Para a realização dos seus objetivos, a ARCA, em 

condição do respetivo enquadramento legal e 

institucional aplicável, propõe-se manter e criar novas 

atividades para dar resposta às questões sociais 

relacionadas com a terceira idade, na União de Freguesia 

de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões. 

Como IPSS, foi registada em 23 de agosto de 2000. 

Iniciou a atividade do Serviço de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia em 2004 e 2005 com financiamento do 

PAII (Programa de Apoio Integrado ao Idoso). Desde aí, 

e cada vez mais com cariz vincadamente dedicado à 

causa pública e à solidariedade, a ARCA tem dinamizado 

os seus serviços, sendo cada vez mais abrangente num 

território muito extenso e com povoações dispersas. 

 

 

3. AS RESPOSTAS SOCIAIS  

 

3.1. Centro de Dia  

 

É uma resposta social desenvolvida em 

equipamento social que presta um conjunto de serviços 

que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no 

seu meio sociofamiliar, facilitando a sua integração 

social e a manutenção das suas competências, 

combatendo a solidão e promovendo a sua autonomia 

 

  

 
Ateliês de Natal e Halloween 
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física e neurológica. Esta valência possibilita aos idosos 

novos relacionamentos e elos de ligação com o exterior, 

através do estabelecimento de contactos com 

colaboradores e restantes pessoas da comunidade. 

Permite, também, que o cidadão permaneça, o 

maior tempo possível, no seu meio habitual de vida, 

retardando e invertendo a lógica do internamento, como 

única resposta possível. 

O Centro de Dia tem capacidade para 25 utentes, 

tendo celebrado um novo Acordo de Cooperação com o 

Instituto da Segurança Social para um total de 15 clientes. 

A taxa de utilização atual é de 21 utentes. 

 

O Centro de Dia presta os seguintes serviços:  

 

 Alimentação diária; (Pequeno-Almoço; 

Almoço; Lanche e Complemento) 

 Assistência Medicamentosa; 

 Higiene e cuidados de imagem; 

 Transporte e acompanhamento a consultas 

médicas; 

 Tratamento de Roupas; 

 Acompanhamento Social; 

 Convívio/Recreação; 

 O Apoio Psicossocial; 

 

 

3.2. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

 

É uma Resposta Social organizada para pessoas 

que se encontrem em situação de dependência ou 

autónomas, e que responde à satisfação de necessidades 

básicas e específicas, apoiando nas atividades 

instrumentais da vida diária. Presta um conjunto de 

  

 

Piquenique de verão – Lenteiro do Rio  
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serviços no domicílio habitual do utente, com vista à 

promoção da autonomia e à prevenção de situações de 

dependência ou do seu agravamento. 

São objetivos do SAD contribuir para o aumento 

da qualidade de vida de pessoas dependentes e das suas 

famílias, através da prestação de serviços específicos e 

individualizados, de forma a permitir a permanência dos 

utentes no seu meio natural de vida, retardando ou 

evitando a institucionalização; promover a autonomia, 

acautelando a deterioração grave da situação pessoal e 

familiar; facilitar o acesso aos serviços da comunidade, 

contribuindo para a promoção de atividades de 

sensibilização à comunidade envolvente e facilitando a 

integração da pessoa dependente. 

O Serviço de Apoio Domiciliário tem capacidade 

para 45 utentes, e Acordo de Cooperação com o ISS para 

25 utentes. Esta valência ainda tem disponibilidade para 

mais clientes, atualmente a taxa de utilização da SAD é 

de 38 utentes.  

Foi efetuada candidatura ao aumento do Acordo 

de Cooperação com o Instituto de Segurança Social. 

 

O Apoio Domiciliário presta os seguintes 

serviços: 

 

 Alimentação diária; (Almoço; Lanche e 

Complemento); 

 Cuidados de higiene pessoal; 

 Cuidados de higiene habitacional; 

 Assistência Medicamentosa; 

 Tratamento de roupas; 

 Transporte e acompanhamento a consultas 

médicas; 

 

  

 

O nosso dia começa com ginástica e 

histórias! 
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4. OBJETIVOS GERAIS PARA 2019 

Direção  

 

Projeto de uma Estrutura Residencial Para Idosos – ERPI 

 

 

 O Projeto de um Lar da ARCA em Santa Cruz da 

Trapa sempre foi uma pretensão desta Direção. Se 

recordarem a tomada de posse dos Órgãos Sociais, até o 

slogan bastava e citando Fernando Pessoa,  

 

           “Deus quer, o homem sonha a Obra nasce.”  

 

O Lar irá proporcionar o desenvolvimento de 

atividades de apoio social aos idosos através do 

alojamento coletivo de utilização temporária ou 

permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de 

saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e 

propiciando a animação social e a ocupação dos tempos 

livres.  

Efetuadas aturadas diligências para adquirir um 

terreno para implementação da referida Estrutura 

Residencial Para Idosos, (nova designação de Lar) e não 

sendo viável nenhuma das opções em análise, foi efetuado 

um estudo de viabilidade de remodelação/requalificação 

das atuais instalações, com mais uma Valência, e assim 

complementar as suas atuais Respostas Sociais de Serviço 

de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com uma ERPI.  

O Projeto de execução de Arquitetura da obra de 

Remodelação das atuais instalações da ARCA está a 

ganhar forma, tendo em atenção que foi criado o Programa 

de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 2ª 

Geração (PARES 2.0), com a finalidade apoiar o 

desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de 

  

 
 Visita da Diretora da Segurança social de Viseu; 

Foto dos Idosos Centro de dia;  

Assembleia Geral – ARCA; 
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equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada 

das condições e dos níveis de proteção dos cidadãos 

(Portaria nº 290/2019), pretendemos assim estar em 

condições de efetuar a candidatura ao Programa, logo que 

seja fixado o aviso de abertura, por despacho do Ministro 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

Caracterização da População  

 

Segundo os dados dos Censos 2011, as freguesias 

de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões tem um 

total de 1504 habitantes residentes, agrupados em 570 

famílias clássicas residentes.1  Dos 1504 habitantes, 216 

têm idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, 161 

entre os 15 e os 24 anos, 759 entre os 25 e os 64 anos e os 

restantes 368 com 65 ou mais ano 2 . A densidade 

populacional das freguesias é de 88,6 hab./Km².  

Ainda podemos considerar como freguesias 

                                                 
1Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 

19/07/2013. 
2Valor obtido somando a população das antigas freguesias que lhe deram origem: INE (2012).  

  

 

Ser Idoso é uma Arte 
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abrangentes da nossa intervenção social, a Freguesias de 

Serrazes, Candal e metade da Freguesia de Carvalhais, É 

uma área de cerca de 100 km2 com povoamento disperso 

e grande parte dela zona de montanha.  

 

Tendo em conta o número de habitantes com idade 

superiores a 65 anos, a ARCA idealiza a construção de 

uma Resposta mais abrangente e integral à população da 

União de Freguesias de Santa Cruz da Trapa e São 

Cristóvão de Lafões e também às freguesias limítrofes da 

sua área de intervenção, Serrazes, Bordonhos, Carvalhais 

e Candal, e Valadares, com vista a dar resposta às 

necessidades de numa faixa etária da população.  

Consideramos como princípio fundamental da 

nossa intervenção que envelhecer com qualidade, 

prolongando a autonomia e a independência, constitui um 

imperativo e uma responsabilidade individual e coletiva. 

 

Outros objetivos a realizar em 2020 

 

Na continuidade do nosso trabalho e na sequência 

das várias avaliações de resultados e reflexões, 

concluímos que temos como objetivos prioritários: 

 

 Garantir as valências do Serviço de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia e os respetivos serviços inerentes a estas 

Respostas Sociais; 

 

 Promover a formação profissional dos colaboradores; 
 

 Promover ações de sensibilização sobre a importância da 

humanização dos serviços e da comunicação, junto das 

colaboradoras. 
 

  

 
Arraial dos Santos Populares  
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 Implementar o sistema de Avaliação do desempenho justo 

que permita a evolução e motivação profissional dos 

trabalhadores (não concluído em 2019); 
 
 

 Efetuar a avaliação de satisfação dos colaboradores, 

utentes e familiares através de inquérito de satisfação; 

 

 Consolidar a extensão de horário do Serviço de Apoio 

Domiciliário; 
 

 Mobilizar a colaboração de Voluntariado especializado; 

Impulsionar o Serviço de Catering, considerado como 

importante fonte de financiamento complementar;  

 

 Continuar a promover e a divulgar o "Projeto mais Saúde 

mais Alegria" abrangendo mais utentes do nossa 

Associação e da Comunidade em geral de modo a garantir 

uma maior rentabilização do Espaço/Serviço; 

 

 Apostar no Marketing e divulgação da Associação e das 

suas atividades, nos Órgãos de Comunicação Social; 

 

 Promover campanha de angariação de novos associados 

para a ARCA; 

 

 Participar em eventos planeados para angariação de 

fundos para a Instituição; 

 

 Continuar as parcerias ativas da Rede Social e desenvolver 

soluções para os problemas da comunidade, incluímos o 

Município, as Juntas de Freguesia, IEFP, Agrupamento de 

Escolas, outras IPSS do concelho, Associações Culturais e 

Recreativas, outras instituições privadas do setor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ateliê de culinária  
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5. INTERVENÇÃO SOCIAL-OBJETIVOS 

Serviço Social  

 

O envelhecimento é um fenómeno complexo, havendo 

necessidade de desenvolver estratégias para resolução das 

questões associadas a problemática. Por isso, assumimos como 

objetivos principais da nossa intervenção social para o ano 2020 

os seguintes: 

 

 Contribuir para o bem-estar, qualidade de vida e 

promoção da saúde das pessoas idosas, numa perspetiva 

biopsicossocial; 

 Promover serviços centrados na pessoa idosa, nas suas 

necessidades, expectativas, gostos e preferências 

pessoais;  

 Fomentar a participação ativa e inclusiva das pessoas 

idosas na promoção da autonomia e independência, 

como membros de uma família e de uma comunidade;  

 Combater o isolamento social; 

 Detetar as necessidades e motivações e desenvolver 

potencialidades e capacidades dos idosos; 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

 Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das 

necessidades básicas e atividades da vida diária; 

 Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de 

Cuidados de saúde; 

 Identificar e sinalizar casos sociais junto do Gabinete de 

Ação Social da Câmara Municipal de São Pedro do Sul; 

 Participar no Conselho Local de Ação Social (CLAS). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Visita a escola de Santa Cruz da Trapa;   
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6. ANIMAÇÃO SOCIAL  

 

A realização das atividades do quotidiano, e relacionadas 

com os dias festivos trazem diferentes benefícios para os 

utentes e seus familiares, assim como para a própria 

Instituição.    

Alguns dos objetivos que se pretendem atingir com a 

realização das atividades são:    

 

 Promover o contacto entre o idoso/ instituição e a 

comunidade;   

 Rentabilizar os serviços e recursos comunitários 

para melhorar a qualidade de vida do idoso; 

 Valorizar a formação ao longo da vida;  

 Promover a autoestima, valorizando-se individual 

e socialmente;   

 Promover o convívio, a confraternização e 

solidariedade entre os idosos;  

 Possibilitar o desenvolvimento psíquico e físico 

do idoso através da participação nas atividades de 

psicomotricidade sénior, estimulação das funções 

cognitivas e competências socio efetivas, 

entre outras;  

 Criar relações afetivas e de confiança através de 

atividades lúdicas;   

 Proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa 

e dinâmica com a participação e envolvimento do 

idoso, de forma a promover novas descobertas;   

 Incentivar o reconhecimento pelo valor social do 

trabalho em todas as suas formas e promover o 

sentido de entreajuda e cooperação;  

 Dinamizar a Instituição com a participação em 

jornadas Interinstituições;  

 

 

 

 

 

  

 
Magusto Arca; 

Decoração festa de natal;  
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7. ORÇAMENTO 2020 

 

 

A Proposta de Orçamento apresentada no Anexo C, foi elaborado com 

base nos elementos contabilísticos referentes ao corrente ano e permite-nos 

uma reflexão sobre o esforço desenvolvido e que nos resta desenvolver.    

As Rubricas principais e de importância vital para a Instituição foram 

calculadas com bases predefinidas e com uma pequena margem de erro. São 

de realçar os Encargos com o Pessoal, Comparticipações Familiares e 

Subsídios da Segurança Social. As restantes rubricas foram calculadas com 

base em experiências anteriores e por equiparação.       
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8. CONCLUSÃO  

 

 

Este Plano de Atividades tem a intenção de programar estrategicamente as 

intervenções a desenvolver durante o ano de 2020 na Associação de Solidariedade 

Social - ARCA e adapta-se aos recursos disponíveis na nossa Instituição.   

Em geral considera-se que este plano dará um contributo essencial para 

motivar, amimar, capacitar e melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes. 

Sempre com o objetivo de fazer valer a sua missão, visão e valores, a Instituição 

ARCA vai continuar a desenvolver a sua ação, tendo em vista a evolução positiva 

dos setores social e humano e da qualidade de vida dos seus utentes e comunidade 

em geral.  

 

Santa Cruz da Trapa, 25 de novembro de 2019 

 

 

O Diretor Técnico   

 

Jorge Augusto Fortes Duarte   

 

 

 

O Presidente da Direção  

 

Júlio Fernando Machado Rodrigues Meneses 
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Anexos… 

 

 

A. Plano de Atividade Geral 

B. Atividades Mensais  

C. Orçamento 2020  
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Atividades Gerais 2020 
 

Imagem/Som/Musica   

Projeção de fotografias/vídeos Visionamento de filmes; Atividades 

musicais; favorecer o diálogo e expressão de sentimentos; reviver 

costumes antigos; reviver música tradicional; desenvolver capacidade 

de escuta e de atenção;   

 

 Celebração de datas festivas Aniversários 

 Santos Populares; Datas locais; Dias especiais; relembrar hábitos, 

costumes, vivências e experiências oriundas do meio sociocultural em 

que os idosos estão inseridos; promover o convívio e o bem-estar;    

 

Atelier de Arte Criativa 

Expressão corporal e cénica Pinturas; trabalhos manuais; tapeçaria; 

teatro; mímica; Bijuteria. Realizar atividades criativas e recreativas. 

Exprimir-se através de movimentos; explorar o espaço envolvente; 

desenvolver a concentração e a criatividade;   

 

Dinâmicas de Grupo                          

Jogos; Atelier de leitura; estimular a capacidade cognitiva; promover 

as atividades em grande grupo e em pares;   

 

Celebração Eucarística 

Eucaristia Mensal, Festas especiais, Natal e Páscoa;   

 

Atividades Sociais e Encontros 

Passeios; Atividades que favorecem a vida em grupo; Atenção as 

necessidades grupais; estimular a capacidade cognitiva; promover 

atitudes de participação dos elementos;   

 

 Atividade Física/ Ginástica 

Jogos; Caminhadas; Promover a mobilidade; desenvolver a 

motricidade fina, coordenação psicomotora; fomentar o 

envelhecimento ativo; Passeios; Atividades que favorecem a vida em 

grupo; Atenção as necessidades grupais; estimular a capacidade 

cognitiva; promover atitudes de participação dos elementos;   

 

  



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades & Orçamento - ARCA 

 

  Página 

17 

 

  

2020 
 

Atividades Objetivos/ Execução Data 

Dia de Reis Promover a socialização; Organizar músicas 

alusivas á época; Recolha de “ditos populares” 

sobre o tema; Lanche (Convívio típico do dia de 

Reis, com bolo rei e cantar “As Janeiras”); 

 

Dia 6 de Janeiro 

Dia da escrita á 

mão 
Escrever cartas á mão, entre utentes do centro de 

dia e da SAD; Relembrar velhos tempos da sua 

infância; Promover a escrita á mão; 

Dia 23 de Janeiro 

Dia ao contrário Alterar as rotinas dos idosos;  Dia 31 de Janeiro 

Dia Mundial da 

Luta contra o 

cancro 

Relato de experiencias; Executar um cartaz 

alusivo á doença; Conscientizar os idosos á 

realidade;  

Dia 4 de Fevereiro 

Dia Mundial do 

Doente 
Consciencializar os utentes para a importância do 

exercício físico, promovendo a sua saúde; Facultar 

momentos de partilha de conhecimentos; 

Caminhada;  

Dia 11 de fevereiro 

 

Dia de São 

Valentim 
Entrega de brindes alusivos á data; Identificar e 

trabalhar os estados /emoções/sentimentos; 

Decorar a Instituição com quadras de amor; 

Dia 14 de Fevereiro 

Desfile alegórico 

de Santa Cruz da 

Trapa 

Desenvolver a destreza manual; Desenvolver a 

criatividade e o espirito crítico; Construir em 

conjunto um carro alegórico para a Instituição 

participar no desfile;  

Dia 19 de Fevereiro 

Desfile de 

carnaval da 

ARCA 

Desenvolver a destreza manual; Desenvolver a 

criatividade e o espirito crítico; Relembrar hábitos 

e costumes oriundos do meio sociocultural em que 

os idosos estão inseridos; Contrariar o 

desenraizamento social dos idosos; Promover o 

convívio e bem-estar. 

Dia 23 de Fevereiro 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da mulher 

Desenvolver a capacidade lúdica e criativa; 

Incrementar a participação ativa dos utentes; 

Promover o reconhecimento e a valorização do 

papel da mulher; Promover a autoestima das 

Utentes; Oferta de um bolo com uma pequena 

mensagem; Mostrar que as idosas também são 

Dia 6 de Março 
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mulheres, dando-lhes um pequeno momento de 

relaxamento; Elaboração de uma flor para cada 

funcionária da Instituição. 

Dia do Pai Relembrar experiências e vivências de ser pai; 

Elaboração de uma prenda e oferecer a todos os 

utentes homens que frequentam as respostas 

sociais de SAD e centro de dia; Proporcionar um 

momento de conversa informal, onde poderão 

relembrar o tempo em que tiveram de educar os 

filhos. 

Dia 19 de Março 

Dia da chegada da 

Primavera/ 

Passeio a Fátima 

Um passeio que envolve os utentes, funcionárias, 

e restantes pessoas que queiram participar, e viver 

um dia de convívio e alegria entre todos; 

Promover o convívio, a amizade, e a magia de 

viver um dia no Santuário de Fátima;  

 

Dia 20 de Março 

“Primavera na 

ARCA” 
Cada utente traz uma flor do seu lar e desfila com 

ela da forma que lhe der mais jeito; 

Promover a imaginação e o contacto com a 

natureza; 

 

Dia 25 de Março 

Dia Mundial da 

Saúde 
Palestra de um profissional de saúde sobre temas 

atuais; 
Dia 8 de Abril 

Festejo da Páscoa 

na ARCA 
Preparativos para a Páscoa; Efeitos alusivos ao 

tema; Entrega de brindes preparados pelos utentes; 

Almoço convívio;  

 

Dia 13 de Abril 

Dia Mundial do 

livro 
O professor Carlos vem á Instituição ler histórias e 

contos; Confraternização entre utentes e o 

professor;  

Dia 23 de Abril 

Comemoração do 

25 de Abril 
Destreza manual; Desenvolve o cérebro; 

Concentração e reflexão do individuo; Relembrar 

hábitos, costumes e vivências. Entregar pelas ruas 

cravos e plantar cravos no nosso jardim; Palestra 

sobre “ A Revolução dos escravos” 

Dia 27 de Abril 
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Dia Mundial da 

Dança 
Organizar com os meninos da escola um baile, em 

que a música e a dança fará parte deste convívio; 

Partilha de experiências;  

Dia 29 de Abril 

Festejo do dia da 

Mãe 
Valorizar o papel da utente como mãe na família; 

Promover a partilha de vivências vividas; 

Valorizar e mimar as mães; Desenvolver a 

capacidade lúdica e criativa; Elaboração de uma 

lembrança para os idosos e colaboradoras (Mães); 

 

Dia 4 de Maio 

Dia da Europa Promover o convívio entre Instituições; O objetivo 

desta festa é dar a conhecer a Europa aos nossos 

utentes, para isso cada uma representa um 

país europeu; Promover o convívio entre os 

utentes; 

 

Dia 8 de Maio 

Dia Mundial da 

família 
Elaboração de um vídeo com pequenas mensagens 

para familiares; 
Dia 15 de Maio 

Dia de passeio A definir local;  Dia 21 de Maio 

 Maio Florido Em Maio todas as ruas de Santa Cruz da Trapa são 

enfeitadas de flores e cor; A nossa Instituição é 

decorada com flores recicladas, e haverá um 

desfile, em que todos os idosos se vestem a rigor 

(com material reciclado), para participarem num 

desfile “O Maio Florido”; 

 

Dia 29 de Maio 

Dia Mundial da 

criança 
Convívio entre idosos e as crianças; Leitura de 

quadras dos mais velhos para os mais novos; 

 

Dia 1 de Junho 

Comemorar os 

Santos Populares  

 

Sardinhada da 

ARCA 

“Arraial dos Santos” Convívio entre utentes, 

funcionários, Direção, e Entidades convidados; 

Dia de comer sardinha, e de música ao vivo: 

atuação de um Rancho Folclórico para animar a 

festa; Atuação dos nossos utentes com trajes das 

marchas;  

Dia 18 de Junho 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades & Orçamento - ARCA 

 

  Página 

20 

 

  

2020 
 

Comemorar o 

Santo António 
Ida á Misericórdia de São Pedro do Sul, com os 

trajes alusivos às marchas populares; Dia de 

convívio entre Instituições;   

Dia 30 de Junho 

Tarde de convívio 

no Rio de Pouves 
Lanche convívio entre utentes na Praia de Pouves; 

Levar um piquenique e almoçar ao som das águas 

do rio; Convívio entre utentes e funcionários; 

Contacto com a natureza; 

Dia 2 de Julho 

Dia Mundial da 

Pizza 
Preparar um lanche diferente; Promove momentos 

de convívio; Confeção de pizzas;  
Dia 10 de Julho 

Dia Mundial dos 

Avós 
Promover momentos de lazer e de convívio que 

estimulam a socialização interjecional; Convidar 

os avós para um lanche de convívio; 

Dia 26 de Julho 

Dia Mundial da 

fotografia 
Sessão fotográfica com todos os utentes; Pinturas 

faciais, maquiagem específica para fotografia; 
Dia 19 de Agosto 

Piquenique anual 

da ARCA 
Dia de convívio entre idosos, funcionários, 

direção e restantes utentes da SAD; Jogos e 

animação entre todos; Lanche e almoço com a 

comemoração do aniversário da ARCA; 

Dia 23 de Agosto 

Dia Mundial da 

grávida 
Conversa entre utentes e animadora sobre relatos 

de gravidez; Experiências vividas; 
Dia 9 de Setembro 

Início do Outono Orientar o utente no tempo e no espaço; Estimular 

a criatividade; Desenvolver a motricidade fina; 
Dia 21 de Setembro 

Dia Mundial do 

coração 
Promover os hábitos de vida saudáveis e promover 

a atividade física; Sensibilizar para a saúde na 

Terceira Idade; Caminhada; 

Dia 29 de Setembro 

Dia Mundial do 

Idoso 
Ida ao Centro Social de Vila Maior para um 

convívio entre utentes; Jogos lúdicos; Lanche 

convívio; 

Dia 1 de Outubro 
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Dia das Bruxas Decoração da instituição alusiva ao tema; 

Brincadeiras e partidas alusivas ao dia; Entrega de 

brindes alusivas ao dia; Desfile de moda com 

acessórios (abóboras, chapéus de bruxas 

etc.);Estimular a interação com os outros utentes; 

Dia 29 de Outubro 

Dia do cuidador 

do idoso 
Desmistificar o preconceito; Dar a conhecer aos 

utentes a importância do(a) cuidador(a); 
Dia de 5 Novembro 

Dia de São 

Martinho 
Favorecer a interação grupal, promovendo a sua 

própria autoestima; Relembrar hábitos e costumes 

oriundos do meio sociocultural em que os idosos 

estão inseridos; Promover o convívio e bem-estar; 

Lanche convívio com caruma, no meio exterior a 

assar castanhas, com os idosos todos em roda a 

cantar;  

Dia 11 de Novembro 

Preparação da 

Instituição para o 

Natal 

Desenvolver a capacidade de estética; Promover o 

espírito de Natal veiculando os valores de 

intercomunicação pessoal e social; Atividades 

relacionadas com a época festiva, para decorar a 

instituição promover convívio entre os utentes e 

familiares; Elaboração do jantar de Natal; 

3 º Natal Interinstitucional; 

Todo o mês (definir 

datas) 
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ANEXO C 
ORÇAMENTO 2020 

Gastos Previsionais 
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Continuação…. 
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Rendimentos Previsionais 
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Síntese do Orçamento 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
Santa Cruz da Trapa, 25 de novembro 2019  

 
 

A Direção da ARCA 
 


