PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES
ANO LETIVO 2017/2018

1. Mensagem do Presidente da Direção
Mário da Costa Martins

“Juntos por um mundo melhor”

Gerações de mãos dadas com o futuro
1.“Juntos por um mundo melhor” é o grande tema e a grande base
do projeto educativo da Associação Gerações para o ano letivo de 2017 –
2018.
Este é um tema intensamente mobilizador que nos vai envolver a
todos, certos de que temos uma enorme responsabilidade na construção
desse “novo mundo”, um mundo de solidariedade, de paz, de liberdade,
de igualdade e de fraternidade e onde os valores fundamentais do
respeito e da convivência humana sejam uma constante espontânea e
não se resumam aos gestos pontuais, teatrais e passageiros, quando o
momento é conveniente, bonito e de festa.
Esses serão sempre, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, os
valores fundamentais da família e da sociedade. Os anos podem correr e
o tempo voar mais rápido do que o som ou do que a luz, mas estes são
valores eternos e universais que nos devem unir a todos, lutando
também, com todas as nossas forças, pela sua perenidade universal. Não
nos podemos esquecer que o universo começa, em primeiro lugar, entre
nós, na “comunidade Gerações”, estendendo-se depois à nossa “casa
comum”, o Concelho de Vila Nova de Famalicão, avançando pouco e
pouco num Mundo global, onde todos estamos cada vez mais próximos
uns dos outros.
O sentido de comunidade como contributo para a construção de um
mundo melhor, sabendo que essa comunidade começa por ser construída
dentro de nós e nas nossas famílias, leva-nos a entender que o grande
foco do projeto educativo da Associação Gerações seja a educação
parental, dando destaque ao fato de que é fundamental que nós e os pais
tomemos em atenção os valores que passamos às crianças, levando-nos a
nós e aos pais à reflexão alargada e conjunta sobre práticas parentais
onde os valores da responsabilidade, da cooperação, da solidariedade, da

amizade e da partilha sejam um bem comum, um bem de todos e um
património coletivo.
Este é um desafio por que vale a pena lutar!

2.Gostaria de voltar um pouco atrás, ao dia 31 de julho deste ano
de 2017 e ao encontro que nos reuniu a todos, técnicas, colaboradoras e
direção da Associação Gerações.
Todos reconhecemos que temos uns dias um trabalho muito difícil
e exigente porque é um trabalho que desenvolvemos com crianças, mas
todos também reconhecemos que esse trabalho difícil é
simultaneamente um trabalho aliciante e pela mesma razão: é um
trabalho que desenvolvemos com crianças e seniores.
A escola, a nossa “escola Gerações” é e será sempre, em todas as
horas e em todos os dias, um espaço de felicidade! Pode-se ser exigente
sem que essa exigência seja um inibidor da felicidade!
O bem – estar, o conforto e a alegria de aprender das crianças que
nos são entregues pelos pais e dos seniores que nos escolhem como
instituição que valoriza o envelhecimento saudável são (terão que ser
sempre!) a nossa maior preocupação.
As nossas crianças, as crianças da Associação Gerações, serão todos
os dias os “nossos heróis”, não os heróis de capa e espada, mas os heróis
que vamos educar no respeito pelos outros, no respeito pela liberdade e
no respeito pela tolerância.
É aqui, nesta galáxia de valores que vamos envolver também os pais
das nossas crianças, formando com eles uma frente criativa que se
interliga e se entreajuda para juntos construirmos um mundo e um
futuro melhores.
A instituição nunca se limitará a gerir passivamente o seu dia a dia.
Numa permanente e constante “inquietação positiva”, intervém e faz
intervir, mobilizando os seus recursos, sobretudo os seus recursos
humanos, para a inovação e para a liderança de projetos, ações e
iniciativas que sejam uma mais – valia capaz de abrir novos horizontes às
crianças, aos jovens e aos seniores que são os destinatários diretos desta
forma de agir inconformista e inovadora.
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Queria deixar um agradecimento antecipado e muito especial a
todas e a todos os que vão tornar os 365 dias de atividades do próximo
ano dias ricos, dias de aprendizagem, dias de afetos, dias de inovação,
dias de solidariedade e dias de carinho e amizade, numa espiral sem fim
como só a Associação Gerações consegue fazer.
À direção técnica, a todas as técnicas, nas suas várias vertentes de
intervenção e de trabalho, a todas as colaboradoras, sem esquecer
ninguém, um obrigado muito sincero e muito justo pelo excelente
trabalho que, tenho a certeza, vão desenvolver.
Em março deste ano, escrevi o seguinte: a “fasquia” na Associação
Gerações já está muito alta, mas, todos juntos e unidos, conseguiremos
elevá-la ainda mais, talvez até aos limites do inimaginável! A cultura da
exigência é a nossa forma de estar na vida, pois só aqueles que são
exigentes consigo próprios e com os outros é que conseguem chegar a
novos patamares de qualidade e de satisfação.
Este foi o caminho que sempre escolhemos e percorremos no
passado e vai continuar a ser o caminho que percorreremos no futuro.
Este continua a ser o grande desafio para o ano letivo de 2017 –
2018.

Vila Nova de Famalicão, novembro de 2017
Mário Martins, Presidente da Direção
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2. Apresentação da Associação Gerações
A Associação Gerações: associação de educação, solidariedade e serviços é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social que, pelo alargamento e expansão a
novas dinâmicas e respostas sociais, através da adaptação e personalização da sua
oferta, aposta na diferenciação dos serviços, reforçada pela sua imagem de rigor e
competência, com vista à excelência, inovação e competitividade das organizações.
Quando criada em 1999, e registada no livro n.º 8 das Associações de
Solidariedade Social em 6/11/2000 sob o n.º 110/2000 a fls. 97 verso, a Associação
Gerações surgia na altura com a designação de Associação de Ludotecas de
Famalicão. Entretanto, e enquadrada na evolução que a instituição registou nos
primeiros 10 anos de atividade, surgiu a necessidade de em 2010 a designação da
instituição ser revista, é ai que assumidamente a Direção e os Associados da
instituição votam unanimemente pela denominação “Associação Gerações:
Associação de Educação, Solidariedade e Serviços”
A Associação Gerações, tendo um âmbito de ação nacional, tem por objetivo
geral promover e defender o bem-estar da população, principalmente daqueles que
mais necessitam, proporcionando serviços de qualidade e excelência, através da
criação, manutenção e gestão de estruturas de âmbito social, educacional, cultural,
lúdica, desportiva e recreativa.
A Associação visa ainda a prevenção de situações de carência e desigualdade
socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais,
bem como, a integração e promoção comunitária das pessoas e o desenvolvimento
das respetivas capacidades.
Assim sendo, a intervenção da Associação Gerações assume os seguintes
objetivos:
a) Sensibilizar a opinião pública no que concerne aos problemas e
necessidades prementes da sociedade.
b) Estimular, apoiar e promover ações e medidas de solidariedade social, que
visem a melhoria das condições de vida de toda a sociedade, desde crianças, jovens e
adultos, em especial aqueles que se encontrem em situações mais carenciadas ou em
risco de perturbação física, mental, educacional ou social.
c) Promover e desenvolver iniciativas de âmbito social, psico-social,
educacional e cultural que proporcionem um desenvolvimento integral e sustentado.
d) Estimular, apoiar e promover estudos e trabalhos de investigação e
divulgação relativos à Educação na Primeira Infância e na Infância, nomeadamente
no que concerne à salvaguarda dos direitos da criança, na família e na sociedade e ao
seu direito a uma educação de qualidade.
e) Cooperar com entidades públicas e privadas na definição de uma política
local e nacional de proteção e apoio à criança, aos jovens, às famílias, e à sociedade
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no seu todo, bem como, noutras ações coincidentes com os objetivos da Associação
Gerações.
f) Colaborar com instituições congéneres nacionais e estrangeiras.
g) Privilegiar a sua relação com juntas de freguesias e a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão.
h) Promover processos de socialização de qualidade entre crianças, jovens e
adultos, sem exceção ou discriminação.
i) Tornar acessíveis os brinquedos a todas as crianças, desenvolvendo assim
um novo fator de igualdade cultural.
j) Auxiliar na formação integral de crianças, jovens e adultos através de uma
atividade lúdica, educativa e formativa coerentes.
k) Proporcionar a oferta de espaços lúdicos diversificados.
l) Participar ativamente em ações e projetos que visem a defesa dos direitos
de cada criança, jovem e adulto da sociedade.
Para que todos estes objetivos se possam concretizar e viabilizar, a Associação
propõe-se a realizar as seguintes atividades:
a) Lançamento de um serviço de ludotecas, mantendo uma tradição altamente
valorizada e necessária para combater os elevados níveis de escolarização das
crianças e jovens das nossas sociedades.
b) Promoção e realização de ações de animação cultural e sociocultural que se
enquadrem na prossecução dos objetivos da Associação Gerações e do Movimento
Ludotecário em geral.
c) Campanhas de informação e sensibilização da opinião pública, para as
questões centrais da solidariedade social.
d) Criação, implementação e desenvolvimento de iniciativas que visem dar
resposta às necessidades prementes da sociedade.
e) Realização de estudos, seminários, colóquios e outras iniciativas que
permitam o debate e a elaboração de pensamentos sobre os problemas e
necessidades da sociedade atual.
f) Elaboração de pareceres e outras tomadas de posição sobre aspetos de
política geral relativos ao levantamento e diagnóstico de necessidades que vão
sendo detetadas na sociedade.
Na concretização da sua missão e dos seus objetivos a Associação Gerações tem
criado e dinamizados diversas respostas sociais e serviços, procurando sempre
responder às necessidades da comunidade.
Desde Julho de 2004, a Associação Gerações tem a funcionar uma sala de
Educação Pré-Escolar, com capacidade para 25 crianças. No ano letivo 2008/2009 este
acordo foi alargado, tendo sido criada uma nova sala que permitiu ver alargado o
acordo de cooperação de 25 para 50 utentes.
Desde Setembro de 2005, a Associação tem em funcionamento três salas de
Creche: Berçário, Creche 1 e Creche 2, com capacidade total para 45 crianças.
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Os períodos de férias escolares e as interrupções letivas são momentos
igualmente importantes na vida da Instituição. Nestes períodos, a necessidade de
acolhimento das crianças é maior, logo, a resposta criada deve ser a mais
diversificada e atrativa possível. Assim, a Associação Gerações organiza, nestes
momentos, as Ludoférias, um conjunto de atividades lúdicas e de lazer, em contato
com a natureza, que garantem uma ocupação aprazível dos tempos livres.
Para além destes serviços, a Associação desenvolve inúmeras iniciativas no
âmbito do centro comunitário que possui. O centro comunitário da Associação
Gerações centra a sua ação na intervenção com e para as famílias, sem esquecer,
contudo, a intervenção com cada pessoa enquanto individuo singular, mas com vista
à sua integração plena no seio familiar e comunitário.
O centro comunitário, enquanto unidade de intervenção aberta para o exterior,
engloba um leque de atividades e respostas diversificadas, de acordo com as
expectativas sociais, nomeadamente serviços de psicologia, serviços de educação
parental, o clube sénior, o centro educativo, entre outros serviços de apoio social e
educativo de apoio à comunidade.
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3. Missão, Visão e Valores
Missão
É missão da Associação Gerações assumir um papel dinamizador na criação e
prestação de serviços sociais, educativos, lúdicos e culturais de excelência.
Visão
Sermos reconhecidos como uma instituição de prestígio e referência nacional,
pela qualidade, inovação e excelência dos serviços que prestamos.
Valores
Qualidade: exigimos para connosco e para com os outros, que todos os serviços
que prestamos cumpram requisitos máximos de qualidade, como garantia da
satisfação total.
Capital Humano: o sucesso de uma organização depende sobretudo das pessoas
que dela fazem parte: utentes, clientes, associados, parceiros e colaboradores. Assim,
todos juntos, assumimos o compromisso de atuar pro-ativamente para o satisfazer.
Educação: porque a nossa principal missão passa por educar toda a sociedade
com a qual atuamos e possamos vir a interagir solidariamente, educamos no sentido
de "saber-ser" para "saber-estar".
Cultura de Parcerias: a nossa atuação rege-se pela abertura e transparência, pelo
que estabelecemos laços estratégicos que envolvem todos aqueles que chegam até
nós porque acreditam na nossa missão.
Profissionalismo: assumimos o compromisso em apostar na seleção e formação
contínua da nossa equipa de colaboradores, para que as suas práticas assentem em
princípios máximos de ética, empenho e dedicação, para que o trabalho de cada um
e de todos seja reconhecido.
Desenvolvimento Intergeracional: porque a aprendizagem e o crescimento têm
que ser momentos de desenvolvimento conjunto e partilhado, diariamente no
trabalho que realizamos promovemos serviços onde todas as gerações podem
interagir e aprender uns com os outros, recuperando valores essenciais do respeito e
da valorização dos saberes individuais de cada um, sejam eles crianças, jovens,
adultos ou seniores.
Inovação: porque apostamos na diferenciação, desenvolvemos diariamente um
trabalho assente na inovação e criatividade.
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4. Serviços da Associação Gerações
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5. Plano Anual de Atividades
O plano anual de atividades consiste num documento estratégico no qual são
definidas as intenções gerais para o ano letivo, neste caso o ano 2017/2018. Deste
documento constarão os objetivos, recursos, programação e organização das
atividades a realizar durante o ano letivo, nas diferentes respostas sociais que
compõem a Associação Gerações.
O plano anual sintetiza as atividades de caracter mais geral e abrangente a
realizar na instituição ao longo deste ano letivo em cada serviço e resposta social, as
atividades são ainda planeadas diariamente, com vista ao sucesso e bem-estar de
todos os utentes e clientes.
O plano de atividades proposto para o ano letivo 2017/2018 busca uma
conjugação de todas as potencialidades que envolvem a Associação Gerações com
vista ao alcance de uma estabilidade cada vez mais crescente. Isto é, acreditando nas
competências e capacidades que cada stakeholder apresenta ao longo das várias
fases da vida, a equipa técnica organizou e planificou intencionalmente diversas
atividades e projetos que visam um desenvolvimento, evolução, educação e
aprendizagens de qualidade.
Por outro lado, é de realçar que as atividades têm em atenção que os utentes e
clientes da nossa organização, não vivem ou crescem, nem tão pouco aprendem
isoladamente, assim, as propostas anunciadas procuram sempre envolver a
comunidade, na qual todo o ser humano está inserido e na qual se desenvolve.

Calendário Educativo/Pedagógico
Ano
2017

2018

Períodos de referência

Inicio

Fim

1.º Período

4 de Setembro

15 de Dezembro

Interrupção do Natal

18 de Dezembro

29 de Dezembro

2.º Período

2 de Janeiro

29 de Março

Interrupção do Carnaval

12 de Fevereiro

13 de Fevereiro

Interrupção da Páscoa

26 de Março

6 de Abril

3.º Período

9 de Abril

1.º Ciclo: 22 de Junho
Pré-escolar: 29 de Junho
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Setembro
2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário
(crianças)

6 de
Setembro
2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

DATAS

RECURSOS

ORGANIZAÇÃO
• Estimular
as
relações
positivas entre
as famílias e a
instituição.
• Promover
a
plena integração
de
todos
os
utentes.
• Estimular
as
relações
positivas entre
os utentes e a
instituição.
• Promover
a
plena integração
de
todos
os
utentes.
• Promover
atividades
de
lazer
de
qualidade.
• Fomentar
o
contacto com a
natureza.
• Favorecer
a
socialização de
crianças
e
jovens.
• Salvaguardar
as necessidades
das
famílias
durantes
os
períodos
de
férias escolares
• Promover
a
aprendizagem e
o gosto pela
Arte da Olaria e
Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

Receção aos
utentes

Receção aos
utentes:
- Apresentação do
plano de atividades;
- Apresentação das
regras
de
funcionamento para
o
ano
letivo
2017/2018.

Equipa
Técnica

Técnica de
Serviço Social
Animadora
Cultural

Programa de férias
escolares

Técnica
superior de
animação
sociocultural

4 a 15 de
Setembro
de 2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(crianças e
jovens)

Oficina Olaria e
Cerâmica

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço Social

14 e 20
de
Setembro
de 2017

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

22 e 29
de
Setembro
de 2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar

Técnica de
Serviço Social

29 de
Setembro
de 2017

Autocarro
Recursos
logísticos

Celorico de
Bastos e
Cabeceiras de
Bastos

Centro
comunitário
(seniores)

Técnica de
serviço social

4 de
Outubro
de 2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Sensibilizar
para
a
importância das
relações entre a
instituição e as
famílias.
• Relembrar as
regras
de
funcionamento
da Associação.
• Informar
as
famílias
do
projeto
educativo
e
plano anual de
atividades
da
instituição.
• Promover
o
convívio entre
os
utentes
seniores
do
centro
comunitário.
• Fomentar
a
socialização e a
integração plena
dos utentes.
• Reconhecer e
valorizar
o
património
cultural.

• Promover
hábitos de vida
saudáveis.
• Incentivar
a
adoção
de
práticas
e
atitudes
preventivas nos
cuidados
de
saúde.

Reunião de
Encarregados de
Educação

Passeios e Visitas
Culturais

Sessão de saúde e
bem-estar

Diretora de
Serviços
Educadoras de
Infância
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Instrumentos
musicais e
outros recursos
a definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

13 de
Outubro
de 2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(crianças)

11 e 18
de
Outubro
de 2017

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

DATAS

RECURSOS

6 de
Outubro
de 2017

ORGANIZAÇÃO
• Sensibilizar as
crianças para os
benefícios
da
música.
• Dar a conhecer
diferentes
instrumentos
musicais.
• Explorar novos
e
diferentes
sons
e
instrumentos
diversos.
• Incentivar
a
participação dos
encarregados de
educação
na
vida e dinâmica
da
Associação
Gerações.
• Relembrar as
regras
de
funcionamento
da Associação.
• Informar
as
famílias
do
projeto
educativo
e
plano anual de
atividades
da
instituição.
• Promover
a
aprendizagem e
o gosto pela
Arte da Olaria e
Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

Dia da Música
Sessões de música
dinamizadas pelas
educadoras de
infância

Reunião de
Encarregados de
Educação

Oficina Olaria e
Cerâmica

Diretora
Técnica

Técnica
Superior de
Animação
Sociocultural

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço Social
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Dia Mundial da
Diretora de
Alimentação:
Serviços
- Realização de
atividades
Educadoras de
educativas
em
Infância
contexto de sala.

Outubro
de 2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Biblioteca
Municipal
Camilo
Castelo
Branco
Técnica de
Serviço Social

23 de
Outubro
de 2017

A definir
posteriormente

Biblioteca
Municipal
Camilo
Castelo
Branco

Centro
Comunitário

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

ATIVIDADES

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Promover
hábitos
de
alimentação
saudáveis
e
equilibrados, do
ponto de vista
da variedade e
quantidade.
• Sensibilizar os
utentes para a
uma
alimentação
saudável
e
equilibrada.
• Incentivar
hábitos
de
higiene
alimentar.
• Promover
o
contacto com os
serviços
e
propostas
da
comunidade.
• Incentivar
a
participação
comunitária.
• Promover
o
bem-estar
emocional e a
inclusão social
através
da
culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha
tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar
receitas
diversificadas e
saudáveis.

Famalicão: no ano
em que nasci

Workshop de
culinária

Animadora
cultural

25 de
Outubro
de 2017

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

27 de
Outubro
de 2017

Roupas e
adereços
alusivos ao
Halloween
Pinturas faciais
Balões

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

6 a 10 de
Novembro
de 2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar

Material para
cozinhar.
6 a 24 de
Abóboras, nozes,
Novembro
açúcar, canela,
de 2017
marmelos e
laranja.

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

ORGANIZAÇÃO
• Sensibilizar para
a
diversidade
cultural.
• Estimular
as
competências
criativas.
• Explorar
sentimentos
e
emoções.
• Sensibilizar para
a importância das
relações entre a
instituição e as
famílias.
• Partilhar com as
famílias o projeto
pedagógico
de
cada sala.

Halloween
- Histórias;
- Pinturas
faciais;
- Atelier de
expressão
plástica

Reunião de
Encarregados
de Educação

• Fomentar
as
relações entre a
família
e
a
instituição.
• Promover
o
espírito
solidário Feira mensal compotas e
entre
utentes
e
marmelada
clientes.
• Valorizar
as
tradições
gastronómicas

• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

Oficina Olaria e
Cerâmica

Animadora
Cultural
Coordenadora
Pedagógica
Técnica
Superior de
Animação
Sociocultural

Educadoras
de Infância

Técnica de
serviço social
Educadoras
de Infância
Animadora
Cultural

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

8 de
Novembro
de 2017
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Castanhas.
Equipamento
sonoro.

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

Baião

Centro
comunitário
(seniores)

ORGANIZAÇÃO
• Incentivar
a
participação
da
comunidade
educativa
nos
costumes
e
tradições locais.
• Promover
e
divulgar a cultura
popular.
• Promover
o
convívio
Intergeracional.
• Fomentar
a
socialização entre
todos os utentes da
instituição.
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através
da
culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha
tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar receitas
diversificadas
e
saudáveis.
• Promover
o
convívio entre os
utentes seniores.
• Fomentar
a
socialização
dos
utentes.
• Reconhecer
e
valorizar
o
património
cultural.

Diretora
Técnica
Diretora de
- Lanche convívio.
serviços
Jogos
Técnica de
tradicionais.
serviço social
Músicas
Animadora
tradicionais.
cultural
Magusto
Intergeracional:

Workshop de
culinária

Passeios e
Visitas
Culturais

Animadora
cultural

Técnica de
Serviço
Social

10 de
Novembro
de 2017

22 de
Novembro
2017

24 de
Novembro
2017

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

Autocarro
Recursos
logísticos
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

No
decorrer
do mês de
Novembro
de 2017

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

ORGANIZAÇÃO

• Incentivar
e
estimular
hábitos
de segurança.

• Promover
o
espírito solidário e
de partilha.
• Incentivar
a
promoção
de
valores
de
interajuda
entre
todos os utentes e
clientes
da
instituição.
• Promover
práticas
terapêuticas
de
relaxamento
através do contacto
e manuseamento de
elementos
da
natureza.
• Fomentar
uma
auto-estima
positiva
na
população sénior.

Simulacro

Diretora
Técnica

Técnica de
serviço social
Semana
Solidária
Recolha de
alimentos e
brinquedos

Coordenadora 27 a 30 de
Técnica da
Novembro
creche
2017

Cartaz para
divulgação
Caixas para
recolha de bens

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Coordenadora
pedagógica

Workshop de
Artes Florais

• Promover
o
convívio entre os
Almoço de
utentes, famílias e
Natal
colaboradores
da
instituição.
• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
Oficina Olaria e
Cerâmica
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

Animadora
cultural

29 de
Novembro
de 2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Diretora de
Serviços

1 de
Dezembro
de 2017

A definir
posteriormente

Restaurante
"Casa do
Outeirinho"
Louro

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

6 de
Dezembro
de 2017

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

Biblioteca
Municipal
Camilo Castelo
Branco

Centro
Comunitário

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

ORGANIZAÇÃO
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através
da
culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha
tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar receitas
diversificadas
e
saudáveis.
• Promover
o
contacto com os
serviços
e
propostas
da
comunidade.
• Incentivar
a
participação
comunitária.
•
• Reconhecer
o
Natal como uma
quadra de alegria,
esperança, amor e
solidariedade.
• Promover
as
tradições de natal.

• Desenvolver
espírito
solidariedade.

o
de

Workshop de
culinária

Famalicão:
antes e depois

Animadora
cultural

Biblioteca
Municipal
Camilo
Castelo
Branco
Técnica de
Serviço
Social

13 de
Dezembro
de 2017

15 de
Dezembro
de 2017

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

A Definir
posterior

Quadra
Natalícia
Material de
- Realização de
desgaste de artes
presentes
plásticas
- Decoração das
instalações
Todos os
Dezembro
Material de
(montagem do colaboradores
2017
decoração
presépio e da
da Associação
natalício
árvore de
Natal).
Outros recursos
- Atividade de
financeiros
natal para as
crianças
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

18 a 29 de
Dezembro
de 2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(crianças e
jovens)

Técnica de
serviço social

18 a 22 de
Dezembro
2017

Bens recolhidos
no âmbito da
semana solidária

Associação
Gerações

Centro
Comunitário

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

10 de
Janeiro de
2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Promover
atividades de lazer
de qualidade.
• Fomentar
o
contacto com a
natureza.
Programa de
• Estimular
a
interação
e férias escolares
- Natal
socialização
de
crianças e jovens.
• Salvaguardar as
necessidades
das
famílias durantes
os períodos de
férias escolares
• Promover
a
interajuda,
cooperação
e Distribuição de
solidariedade
na
bens
comunidade.
alimentares e
• Apoiar as famílias brinquedos a
instituições
mais
vulneráveis
parceiras
das
freguesias
envolventes
à
instituição.
• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

Oficina Olaria e
Cerâmica

• Promover
a
criatividade e dos
utentes.
• Reconhecer datas
e
factos
significativos
do
património
histórico e cultural.
• Fomentar
e
promover
a
continuidade
das

Celebração dos
Reis
- Construção de
coroas de reis
- Cantar de reis
nas ruas do
concelho
- Participação
no cantar de
reis na Casa das
Artes

Técnica de
Serviço
Social
Técnica
superior de
animação
sociocultural

Associação
Gerações

Equipa
Técnica da
Instituição

Primeira
quinzena
de janeiro
de 2018

Instrumentos
musicais
Materiais de
expressão
artística

Ruas
envolventes à
instituição
Casa das Artes
de Vila Nova
de Famalicão

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

ORGANIZAÇÃO
tradições.
- Cantar de reis
• Promover
e nas casas dos
incentivar
o familiares dos
utentes
convívio com a
comunidade
envolvente.
• Sensibilizar
as
crianças para os
benefícios
da
música.
• Dar a conhecer
Sessões de
diferentes
música com a
instrumentos
TUSEFA (Tuna
musicais.
sénior de
• Explorar
e
Famalicão)
reconhecer
as
canções
tradicionais
associadas à época
festiva.
• Promover
hábitos de vida
saudáveis.
• Incentivar
a
adoção de práticas
e
atitudes
preventivas
nos
cuidados de saúde.

Sessão de
saúde e bemestar

• Promover
as
relações
de
proximidade entre
a instituição e os
encarregados
de
educação.
Reuniões com
• Incentivar
a encarregados de
educação
participação
dos
encarregados
de
educação
na
aprendizagem
e
desenvolvimento
das crianças.

RESPOSTA
SOCIAL

Residências
dos utentes

12 de
Janeiro de
2018

Instrumentos
musicais da
TUSEFA

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Técnica de
serviço social

17 de
Janeiro
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Educadoras
de infância

22 a 26 de
Janeiro de
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar

Educadoras
de Infância
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

ORGANIZAÇÃO
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através da culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar
receitas
diversificadas
e
saudáveis.

Workshop de
culinária

• Sensibilizar todas
as crianças para as
boas práticas de
saúde oral.
Sessão "Saúde
oral"
• Proporcionar
a
todas as crianças
rastreios
de
medicina dentária.
• Possibilitar
aos
seniores, através da
arte,
o
reconhecimento de
"si
mesmo",
promovendo o autoconhecimento
e,
assim poder resgatar
a auto-estima e a
auto-confiança;
• Estimular
a
criatividade
e
a
expressão
e
proporcionar
a
comunicação
de
ideias e emoções;
• Valorizar
as
experiências
e
oferecer
suporte
para partilhar os
sentimentos e as
emoções.

Atelier de Artes

Desenhar
Apagando

Animadora
cultural

Coordenadora
pedagógica

Técnica de
Serviço
Social
Animadora
Cultural

24 de
Janeiro de
2018

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

Janeiro
2018

Equipa de saúde
escolar de
Famalicão

Associação
Gerações

Pré-Escolar

31 de
Janeiro
de 2018

A definir pela
Fundação
Cupertino
Miranda

Fundação
Cupertino
Miranda

Centro
Comunitário
(Clube
Sénior)
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

7 de
Fevereiro
2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Equipa
Técnica

9 de
Fevereiro
de 2018

Trajes de
fantasia.
Pinturas faciais.
Balões de
modelar.
Fitas de
carnaval.
Máscaras.

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Técnica
superior de
animação
sociocultural

12 a 14 de
Fevereiro
de 2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(crianças e
jovens)

PSP de
Famalicão
Técnica de
Serviço
Social

14 de
Fevereiro
de 2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

• Representar
personagens
e
ídolos preferidos.
• Promover o bemestar
físico
e
psíquico.
• Promover
a
expressividade
e
criatividade
dos
utentes.
• Promover
atividades de lazer
de qualidade.
• Fomentar
o
contacto com a
natureza.
• Estimular
a
interação
e
socialização
de
crianças e jovens.
• Salvaguardar as
necessidades
das
famílias durantes
os períodos de
férias escolares

Oficina Olaria e
Cerâmica

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

Carnaval
Intergeracional:
- Pinturas faciais
- Elaboração de
Máscaras
Baile
de
Máscaras

Programa de
férias escolares
- Carnaval

Segurança e
envelhecimento
Sessão de
• Incentivar
a
adoção
de Esclarecimento
com a Polícia
comportamentos
de Segurança
seguros
Pública
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

16 de
Fevereiro
2018

Autocarro
Recursos
logísticos

Montemor-oVelho
Figueira da
Foz

Centro
comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

ORGANIZAÇÃO
• Promover
o
convívio entre os
utentes seniores do
centro comunitário.
• Fomentar
a
socialização
dos
utentes.
• Reconhecer
e
valorizar
o
património cultural.
• Proporcionar
o
contacto
com
a
natureza.
• Desenvolver
a
sensibilidade para a
observação
de
processos naturais.
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através da culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar
receitas
saudáveis.

• Promover
o
contacto com os
serviços
e
propostas
da
comunidade.
• Incentivar
a
participação
comunitária.
• Possibilitar
aos
seniores, através da
arte,
o
reconhecimento de
"si
mesmo",
promovendo o autoconhecimento
e,
assim poder resgatar
a auto-estima e a
auto-confiança;

Passeios e
Visitas
Culturais

Workshop de
culinária

Famalicão e as
romarias

Atelier de Artes

Cadáver
Esquisito

Técnica de
Serviço
Social

Animadora
cultural

Biblioteca
Municipal
Camilo
Castelo
Branco
Técnica de
Serviço
Social
Técnica de
Serviço
Social
Animadora
Cultural

21 de
Fevereiro
2018

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

26 de
Fevereiro
de 2018

A Definir
posterior

Biblioteca
Municipal
Camilo Castelo
Branco

Centro
Comunitário

28 de
Fevereiro
de 2018

A definir pela
Fundação
Cupertino
Miranda

Fundação
Cupertino
Miranda

Centro
Comunitário
(Clube
Sénior)
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

7 de
Março de
2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

7 de
Março de
2018

A definir pela
Fundação
Cupertino
Miranda

Fundação
Cupertino
Miranda

Centro
Comunitário
(Clube
Sénior)

ORGANIZAÇÃO
• Estimular
a
criatividade
e
a
expressão
e
proporcionar
a
comunicação
de
ideias e emoções;
• Valorizar
as
experiências
e
oferecer
suporte
para partilhar os
sentimentos e as
emoções.

• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.
• Possibilitar
aos
seniores, através da
arte,
o
reconhecimento de
"si
mesmo",
promovendo o autoconhecimento
e,
assim poder resgatar
a auto-estima e a
auto-confiança;
• Estimular
a
criatividade
e
a
expressão
e
proporcionar
a
comunicação
de
ideias e emoções;
• Valorizar
as
experiências
e
oferecer
suporte
para partilhar os
sentimentos e as
emoções.

Oficina Olaria e
Cerâmica

Atelier de Artes

Poema
Dadaísta

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

Técnica de
Serviço
Social
Animadora
Cultural

• Promover
o
Dia
convívio entre os
internacional da
Técnica de
8 de Março
utentes seniores do
Mulher: um dia serviço social
de 2018
centro comunitário.
para elas!

A definir
posteriormente

A definir
Centro
posteriormente comunitário
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Técnica de
serviço social

14 de
Março
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Dia do Pai
- Elaboração de
uma lembrança
para a figura
paternal

Equipa
Técnica

20 a 24 de
Março
2017

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

Workshop de
Artes Florais

Animadora
cultural

21 de
Março de
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Creche
Pré-Escolar
Centro
Comunitário

ATIVIDADES

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Promover
hábitos de vida
saudáveis.
• Incentivar
a
adoção de práticas
e
atitudes
preventivas
nos
cuidados de saúde.
• Incentivar
e
fortalecer os laços
com a família.
• Incentivar
as
famílias
a
participarem
nos
processos
educativos dos seus
educandos.
• Promover
práticas
terapêuticas
de
relaxamento
através do contacto
e manuseamento de
elementos
da
natureza.
• Fomentar
uma
auto-estima
positiva
na
população sénior.

• Desenvolver
hábitos de proteção
e conservação do
meio ambiente.
• Promover
a
valorização
da
natureza
e
as
atividades em meio
natural.

Sessão de
saúde e bemestar

Semana da
Primavera
- Plantação de
árvores
de
fruto;
- Construção de
canteiros
em
família.
Projeto
“Alameda
Sénior”
(revitalizar
árvores mortas)

Equipa
Técnica

Março
2017

A definir
posteriormente
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(crianças e
jovens)

ORGANIZAÇÃO
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão social.
• Divulgar
alternativas
culinárias.
• Incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar receitas
diversificadas
e
saudáveis.
• Promover
atividades de lazer
de qualidade.
• Fomentar
o
contacto com a
natureza.
• Estimular
a
interação
e
socialização
de
crianças e jovens.
• Salvaguardar as
necessidades
das
famílias durantes
os períodos de
férias escolares
• Promover
competências
criativas.
• Desenvolver
conhecimento
tradições
costumes.

Workshop de
culinária

Animadora
cultural

28 de
Março
2018

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

Técnica de
Serviço
Social
Programa de
férias escolares
- Páscoa

26 de
Técnica
Março a 6
superior de
de Abril de
animação
2017
sociocultural

A definir
posteriormente

Animadora
Cultural

Educadoras
de infância
o Festividades da
Páscoa
das
e

• Incentivar
e
promover
o Boas vindas à
primavera:
contacto com a
plantações
em
natureza
e
o
Família
respeito pelo meio
natural.

Técnica
superior de
animação
sociocultural

26 a 29 de
Março de
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

No
decorrer
do mês de
Maio

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

Educadoras
de infância
Técnica
superior de
animação
sociocultural
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Oficina Olaria e
Cerâmica

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

4 de Abril
de 2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

Sessão de
saúde e bemestar

Técnica de
serviço social

11 de
Abril 2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Portefólios
individuais das
16 a 20 de
crianças
Abril de
Planos de
2018
desenvolvimento
individuais das
crianças

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar

Fundação
Cupertino
Miranda

Centro
Comunitário
(Clube
Sénior)

ATIVIDADES

PELA

ORGANIZAÇÃO
• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.
• Promover
hábitos de vida
saudáveis.
• Incentivar
a
adoção de práticas
e
atitudes
preventivas
nos
cuidados de saúde.

• Promover
a
participação
dos
encarregados
de Reuniões com
educação
na encarregados de
educação
aprendizagem
e
desenvolvimento
dos filhos.
• Possibilitar
aos
seniores, através da
arte,
o
reconhecimento de
"si
mesmo",
promovendo o autoconhecimento
e,
assim poder resgatar
a auto-estima e a
auto-confiança;
• Estimular
a
criatividade
e
a
expressão
e
proporcionar
a
comunicação
de
ideias e emoções;
• Valorizar
as
experiências
e
oferecer
suporte
para partilhar os
sentimentos e as
emoções.

Atelier de Artes

Postal
Solidário

Educadoras
de infância

Técnica de
Serviço
Social
Animadora
Cultural

18 de
Abril de
2018

A definir pela
Fundação
Cupertino
Miranda
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

20 de
Abril de
2018

Autocarro
Recursos
logísticos

Aveiro e
Ílhavo

Centro
comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Centro
comunitário

Parque da
Cidade

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

ORGANIZAÇÃO
• Promover
o
convívio entre os
utentes seniores do
centro comunitário.
• Fomentar
a
Passeios e
socialização
dos
Visitas
utentes.
Culturais
• Reconhecer
e
valorizar
o
património cultural.
• Proporcionar
o
contacto
com
a
natureza.
• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através da culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
Workshop de
cozinha tradicional.
• Valorizar
e
culinária
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar
receitas
diversificadas
e
saudáveis.
• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Oficina Olaria e
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
Cerâmica
oportunidades
terapêuticas através
da Arte.
• Motivar a cidade
para a leitura e
incentivar o gosto
pelas histórias e pelo
livro.
4.ª Edição
• Proporcionar
a
"Hoje há
todas as crianças do
histórias na
concelho
leituras
cidade"
criativas.
• Fomentar
as
relações
com
a
comunidade de Vila
Nova de Famalicão

Técnica de
Serviço
Social

Animadora
cultural

18 de
Abril 2018

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social

2 de Maio
de 2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Equipa
Técnica

5 de Maio
de 2018

A definir
posteriormente
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

5 de Maio
de 2018

A definir
posteriormente

Parque da
Cidade

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

9 de Maio
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Centro
Comunitário
(seniores)

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

ORGANIZAÇÃO
• Incentivar
e
fortificar os laços com
a família no processo
educativo.
• Incentivar
as
famílias
a
participarem
nos
processos educativos
dos seus educandos.

Dia da Mãe

Equipa
Técnica

• Promover hábitos
de vida saudáveis.
• Incentivar a adoção
de práticas e atitudes
preventivas
nos
cuidados de saúde.

Sessão de
saúde e bemestar

Técnica de
serviço social

• Promover o bemestar emocional e a
inclusão
social
através da culinária.
• Divulgar
alternativas
culinárias, face à
cozinha tradicional.
• Valorizar
e
incentivar
a
utilização
de
ingredientes
saudáveis.
• Explorar
receitas
diversificadas
e
saudáveis.
• Valorizar
as
relações
de
proximidade entre as
famílias
e
a
Associação Gerações.
• Reconhecer
a
importância
da
família no processo
educativo
das
crianças.
• Apoiar as famílias,
através de ações de
capacitação,
na
educação
e
desenvolvimento das
crianças.

Workshop de
culinária

Animadora
cultural

16 de
Maio 2018

Material de
cozinha e
confeção
alimentar
Ingredientes a
definir
posteriormente

Educadoras
de infância
Dia da Família
Semana da
Família

Técnica
superior de
animação
sociocultural

14 a 18 de
Maio de
2018

A Definir
posterior
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

A Definir
posterior

A Definir
posterior

Pré-escolar

ORGANIZAÇÃO
• Promover
competências
de
empreendedorismo
• Proporcionar
o
contacto com o
património natural
e cultural
• Promover
o
contacto com os
serviços
e
propostas
da
comunidade.
• Incentivar
a
participação
comunitária.

Passeio de final
de ano para as
crianças do
jardim-deinfância

Educadoras
de infância

No
decorrer
do mês de
Maio de
2018

Famalicão e as
feiras

Biblioteca
Municipal
Camilo
Castelo
Branco
Técnica de
Serviço
Social

22 de
Maio de
2018

A Definir
posterior

Biblioteca
Municipal
Camilo Castelo
Branco

Centro
Comunitário

23 de
Maio de
2018

A definir pela
Fundação
Cupertino
Miranda

Fundação
Cupertino
Miranda

Centro
Comunitário
(Clube
Sénior)

30 de
Maio de
2018

Autocarro
Recursos
logísticos

Régua

Centro
comunitário
(seniores)

• Possibilitar
aos
seniores, através da
arte,
o
reconhecimento de
"si
mesmo",
promovendo o autoconhecimento e a
auto-estima
e
a
auto-confiança;
• Estimular
a
criatividade
e
a
expressão
e
proporcionar
a
comunicação
de
ideias e emoções;
• Valorizar
as
experiências
e
oferecer
suporte
para partilhar os
sentimentos e as
emoções.

Atelier de Artes

• Promover
o
convívio entre os
utentes seniores do
centro comunitário.
• Reconhecer
e
valorizar
o
património cultural.
• Proporcionar
o
contacto
com
a
natureza.

Passeios e
Visitas
Culturais

Técnica de
Serviço
Social

Aquamoto
Animadora
Cultural

Técnica de
Serviço
Social
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

ORGANIZAÇÃO
• Desenvolver
atitudes
e
comportamentos de Dia Mundial da
Criança:
auto-estima
e
de
auto-confiança.
atividades
• Promover
a
lúdicas de
criatividade
das
animação
crianças.

• Fomentar
a
inserção da criança
em grupos sociais
Santo António
diversos,
no
- Participação
respeito
pela
nas Danças e
pluralidade
de
Marchas
culturas,
populares
favorecendo
uma
“Santo António
progressiva
e o património
consciência
como
local”
membro
da
sociedade
• Promover
atividades de lazer
de qualidade.
• Fomentar
o
contacto
com
a
natureza.
• Estimular
a
interação
e
socialização
de
crianças e jovens.
• Salvaguardar
as
necessidades
das
famílias durantes os
períodos de férias
escolares

• Promover
a
aprendizagem e o
gosto pela Arte da
Olaria e Cerâmica.
• Proporcionar
oportunidades
terapêuticas
através da Arte.

RESPOSTA
SOCIAL

Equipa
Técnica

1 de Junho
de 2018

A definir
posteriormente

Associação
Creche
Gerações e
Pré-escolar
outros a
Centro
definir
Comunitário
posteriormente

Equipa
Técnica

8 de Junho
de 2018

A definir
posteriormente

Ruas do centro
da cidade de
Vila Nova de
Famalicão

Pré-escolar
Centro
Comunitário

A partir do
dia 18 de
Junho de
2018

A definir
posteriormente

Associação
Gerações

Centro
comunitário
(crianças e
jovens)

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

Técnica
superior de
serviço social
Programa de
férias escolares
- Verão

Técnica
superior de
animação
sociocultural
Animadora
Cultural

Oficina Olaria e
Cerâmica

Fundação
Castro Alves
Técnica de
Serviço
Social
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

30 de
Junho de
2018

A definir
posteriormente

Parque da
Devesa

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

2 a 6 de
Julho de
2018

Autocarro
Recursos
alimentares
Recursos de
primeiros
socorros e
cuidados de
saúde
Outros recursos
a definir
posteriormente

ORGANIZAÇÃO
• Promover
o
convívio
entre
todos os utentes,
famílias
e
colaboradoras.
• Reconhecer
e
valorizar
o
percurso de cada
utente ao longo do
ano letivo.
• Partilhar com a
comunidade
os
trabalhos
e
iniciativas
desenvolvidas
ao
longo
do
ano
letivo.
• Promover
a
articulação entre os
diferentes serviços.
• Reforçar
o
sentido de pertença
à instituição.
• Desenvolver
potencialidades
artísticas.
• Proporcionar
atividades ao ar
livre
e
em
diferentes
contextos.
• Promover
o
convívio entre os
diferentes utentes
da instituição.
• Promover a saúde
e
bem-estar
psíquico.
• Sensibilizar
os
utentes para os
cuidados a ter com
o sol.
• Promover
o
contacto com o
exterior.

Encerramento
do Ano Letivo
"Juntos
Construímos
um Mundo
Melhor"
- Exposição do
Clube sénior
Entrega
de
diplomas
de
reconhecimento
- Apresentações
artísticas
- Piquenique

Semana de
Praia

Equipa
Técnica

Diretora de
serviços

Colónia de
Férias da
Apúlia

Pré-escolar
Centro
Comunitário

Praia da Apúlia
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RESPONSÁVEL
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PELA

DATAS

RECURSOS

LOCAL

RESPOSTA
SOCIAL

Julho de
2018

Barro, tintas e
utensílios de
modelagem do
barro

Associação
Gerações

Centro
comunitário

Julho de
2018

Instalações e
materiais da
instituição

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro
Comunitário

ORGANIZAÇÃO
• Promover
a
aprendizagem e o
Fundação
gosto pela Arte da
Castro Alves
Olaria e Cerâmica.
Oficina Olaria e
Técnica de
Cerâmica
• Proporcionar
Serviço
oportunidades
Social
terapêuticas
através da Arte.
• Promover
a
avaliação conjunta
do
ano
letivo
2017/2018.
Diretora
• Fortalecer
os
Técnica
laços
entre
as
Reunião de
Educadoras
famílias
e
a
Encarregados de de Infância
instituição.
Educação
Técnica de
• Dar a conhecer às
atividades de
famílias
as
tempos livres
principais
atividades
e
projetos realizados
ao longo do ano
letivo.
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5.1. Outras Atividades Complementares na Biblioteca Municipal de Vila
Nova de Famalicão
RECURSOS
HUMANOS

DATAS

RECURSOS

RESPOSTA
SOCIAL

• Proporcionar
atividades de promoção
Hora do Conto na
da
literacia,
assim Biblioteca Municipal
como, o interesse pela de V. N. Famalicão
leitura e pela escrita.

Educadoras de
infância

Janeiro a Junho
de 2018

- Livros infantojuvenis.
- Fantoches.
- Marionetas

Pré-escolar
Creche 2

• Promover o gosto
pelas histórias e pelo
livro.
• Estimular o gosto pelo
livro transformando-o
Bebéteca na
num
objeto
do
Biblioteca Municipal
quotidiano dos bebés.
• Motivar
para
a de V. N. Famalicão
linguagem
oral
e
escrita, envolvendo os
bebés no contacto com
o livro impresso.

Educadoras de
infância

Janeiro a Junho
de 2018

Livros e material
didático

• Desenvolver
a
capacidade
de
expressão das crianças,
através de um conjunto
de oficinas pedagógicas Projeto Artes e Letras
e didáticas.
na Biblioteca
Educadoras de
• Estimular
a Municipal de V. N.
infância
criatividade e o sentido
Famalicão
estético da execução de
várias
técnicas
de
trabalho nas oficinas
propostas.

Janeiro a Junho
de 2018

A definir
posteriormente

• Promover o gosto
pelas histórias e pelo
Sessões de Cinema na
livro.
Biblioteca Municipal
• Incentivar o gosto de V. N. Famalicão
Educadoras de
pela leitura.
infância
• Conhecer as obras Sessões de Cinema na
literárias de autores Fundação Cupertino
portugueses
e
Miranda
estrangeiros.

Semestral
Novembro a
Junho de 2018

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Berçário
Creche 1

Pré-escolar

Pré-escolar
Filmes

Centro
Comunitário
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5.2. Atividades Extra-Curriculares
Atividades

Objetivos

Periodicidade

Local

Ginástica

• Incentivar a prática desportiva.
• Proporcionar uma atividade física orientada,
regular e vocacionada para a promoção da saúde e
bem-estar.
• Promover a coordenação global e a motricidade
fina.

Semanal

Associação
Gerações

Patinar a
brincar

• Proporcionar uma atividade física orientada,
regular e vocacionada para a promoção da saúde e
bem-estar.

Semanal

Associação
Gerações

• Desenvolver o sentido rítmico e musical.
• Proporcionar uma atividade física orientada,
regular e vocacionada para a promoção da saúde e
Dança
bem-estar.
• Promover a coordenação geral, motricidade fina
e dominância lateral, através da dança.
• Proporcionar uma atividade física orientada,
regular e vocacionada para a promoção da saúde e
bem-estar.
• Desenvolver o sentido rítmico e musical.
Balett
• Potenciar a agilidade e flexibilidade das
crianças.
• Promover uma postura e técnicas adequadas à
prática da dança.
• Promover a auto-estima e autocontrolo.
• Contribuir para a melhoria do equilíbrio
emocional e físico.
Yoga e
• Melhorar a consciência corporal.
Meditação
• Melhorar a flexibilidade e postura corporal.
• Promover a concentração.
• Sensibilizar para a diversidade linguística e
cultural.
• Promover o desenvolvimento da consciência da
Inglês
identidade linguística e cultural através do
confronto com a língua inglesa e a cultura por ela
veiculada.
• Incentivar o gosto pela música.
• Desenvolver a musicalidade de cada utente.
• Explorar a voz e o corpo como meio condutor da
Educação
música;
Musical
• Vivenciar novas melodias e ritmos.
• Proporcionar o contacto com diferentes estilos
musicais.

Resposta
Social

Creche
Pré-escolar

Pré-escolar
Centro
comunitário

Semanal

Associação
Gerações

Pré-escolar

Semanal

Associação
Gerações

Pré-escolar

Semanal

Associação
Gerações

Pré-escolar
Centro
Comunitário

Semanal

Associação
Gerações

Pré-escolar

Semanal

Associação
Gerações

Creche
Pré-escolar
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5.3. Programa de Atividades Intergeracionais
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoção do envelhecimento ativo e bem-sucedido.
Possibilitar a aprendizagem conjunta e cooperada.
Combater representações negativas e estereótipos (respeito, inter-ajuda, valorização
do outro…).
Proporcionar relações de cariz informal e pedagógico ou lúdico, entre as crianças e os
seniores.
Desenvolver uma auto-estima positiva e o reconhecimento do outro como igualmente
capaz e competente.
Fomentar a interação entre as diferentes gerações, realçando deste modo a troca de
conhecimentos e experiências
Valorização da heterogeneidade como fator positivo para a aprendizagem e
crescimento conjunto/partilhado.
Promover a responsabilidade cívica e comunitária.

Atividades

Local

Resposta Social

Parques Naturais da
cidade de Vila Nova de
Famalicão

Creche
Centro Comunitário

Associação Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro Comunitário

Associação Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro Comunitário

“Hoje vamos brincar”: projeto de valorização do
brincar, enquanto atividade natural da criança.

Associação Gerações

Creche
Pré-escolar
Centro Comunitário

Biblioteca “Avós e Netos”: visitas partilhadas à
biblioteca municipal, pelos bebés que frequentam a
resposta social de creche e os utentes seniores, através
de uma exploração conjunta de livros, histórias e
outros recursos associados à narração de histórias,
numa valorização dos contos e histórias tradicionais.

Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco

Creche
Centro Comunitário

Caminhadas Intergeracionais: passeios e caminhadas
aos parques da cidade, entre os bebés que frequentam
a resposta social de creche e os utentes seniores que
frequentam o clube sénior, através da resposta social
do centro comunitário.
“Histórias da avó”: hora do conto dinamizada pelos
utentes seniores para as crianças que frequentam a
instituição.
“Receitas da Avó”: atividades de culinária promovidas
pelos utentes seniores em conjunto com as crianças
que frequentam a instituição, valorizando as tradições
e costumes gastronómicos.
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5.4. Plano Semanal de Atividades do Clube Sénior
Atividade/ Atelier

Segunda

Terça

Quarta

Pilates
Yoga
Ginástica

10h às 11h

9h30 às 10h30
9h às 10h

9h às 10h

9h às 10h

10h15 às 11h15

10h15 às 11h15

10h15 às 11h15

11h30 às 12h30
15h15 às 16h15

14h às 15h

16h30 às 17h30

15h15 às 16h15

Danças
Inglês

15h às 16h
11h30 às 12h30

11h15 às 12h15

15h30 às 17h

Decoração de Materiais e
Pintura

14h às 15h30
16h às 17h30

Biologia e Geologia
Histórias de Vida
Curiosidades da Língua
Portuguesa
Fotografia

Sexta

10h às 11h
15h às 16h

Informática

Artes com Agulhas

Quinta

14h30 às 15h30
16h às 17h
11h às 12h
14h às 15h

5.5. Exemplar do Plano Diário de Atividades Pedagógicas da Creche
e Pré-escolar
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6. Formação Interna
Para o ano letivo 2017/2018 perspetivamos um plano de formação assente na
premissa "qualificar para inovar". Na verdade, acreditamos na melhoria contínua dos
nossos serviços e, para tal, formar e qualificar os recursos humanos de uma
organização torna-se fundamental.
Reforçar equipas, atualizar conhecimento e capacitar pessoas são critérios
fundamentais para a inovação das práticas educativas e sociais de uma organização.
As principais áreas que estarão em destaque para o ano letivo 2017/2018 são:
• Primeiros socorros e procedimentos de emergência (reciclagem).
• Higiene e segurança alimentar (reciclagem).
• Cuidados de saúde pediátricos.
• Técnicas de animação sociocultural.

7. Parcerias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Centro Distrital da Segurança social de Braga
Ministério da Educação
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Fundação Castro Alves
Fundação Cupertino de Miranda
Centro Colibri
Le’ Coaching
Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão
Banco Local de Voluntariado
Universidade do Minho
Escola Profissional CIOR
RUTIS – Rede de Universidades Seniores
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8. Projeto Educativo "Juntos por um mundo melhor"
A Associação Gerações acredita que é fundamental os diferentes parceiros e
stakeholders trabalharem em equipa para que juntos possamos fazer o melhor pelos
utentes e famílias que dispõem dos serviços da instituição.
É crucial criar oportunidades de capacitação das famílias, apoiando-as na
resposta às exigências parentais (na sua maioria).
Deste modo, propomo-nos para o ano letivo 2017/2018 os seguintes objetivos:
• Estabelecer e reforçar as relações com a comunidade envolvente e favorecer a
participação e envolvimento nos recursos e serviços disponibilizados pelo meio
envolvente.
• Criar pontes sociais e intergeracionais, que favoreçam o desenvolvimento e o
bem-estar dos utentes.
• Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e solidários.
• Promover o desenvolvimento pessoal e social do utente com base em
experiências de vida democráticas.
• Favorecer a inclusão do utente em grupos sociais diversos, no respeito pela
pluralidade e pela diferença.
• Promover o contacto com diferentes realidades culturais, sociais e religiosas.
• Fomentar a participação de todos os utentes e famílias em campanhas de
solidariedade social, quer realizadas internamente pela instituição, quer realizadas
pela comunidade envolvente.
• Envolver as famílias em ações e campanhas de sensibilização parental,
promovendo a adoção de práticas de parentalidade consciente, responsável e
positiva.
• Incentivar a participação das famílias na vida da instituição, nomeadamente
contribuindo para a melhoria das práticas, vivências e oportunidades educativas,
pedagógicas e sociais proporcionadas aos utentes (quer do ponto de vista de
sala/serviço, quer do ponto de vista institucional).
• Sensibilização das famílias para hábitos de alimentação saudáveis “Pais e
crianças juntos na cozinha”.
• Promover a sensibilização ambiental, por exemplo através de campanhas de
reciclagem e reutilização.
• Incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis, através da prática de
exercício físico e de atividades ao ar livre, em contacto direto com a natureza.
• Estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis, no que diz respeito à saúde
mental, nomeadamente através da meditação, yoga, reflexão e outras atividades já
referidas anteriormente.
• Capacitar todas as pessoas envolvidas, colaboradoras da instituição, utentes e
famílias, para a adoção de práticas sociais e educativas inovadoras.
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