
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES     

 
IMP.GCS.GO.03 

Rev 1 Novembro 18 
Página 1 de 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES     

 
IMP.GCS.GO.03 

Rev 1 Novembro 18 
Página 2 de 8 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

1. Enquadramento do PAA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….Pág. 3 

2. Cronograma das atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Pág. 4 

3. Metodologia de Divulgação, Monitorização e Avaliação ……………………………………………………………………………………………………….. Pág.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES     

 
IMP.GCS.GO.03 

Rev 1 Novembro 18 
Página 3 de 8 

 

 

 

1. Enquadramento 

 

O Plano Anual de Atividades constitui, em conjunto com o Projeto Socioeducativo, um dos principais instrumentos de trabalho. 

Este documento tem uma vigência anual e define a forma de organização e programação das atividades, através das quais serão atingidos os objetivos do 

Projeto Socioeducativo.  

De salientar que este Plano Anual de Atividades, contempla também um conjunto de atividades organizadas pela Direção, com vista a alcançar outros objetivos 

de cariz social e económico. 

O Projeto Socioeducativo “Viver é Arte” tem como objetivo desenvolver um conjunto de estratégias no sentido de mobilizar os recursos disponíveis, com base 

num trabalho interdisciplinar. Visa refletir o esforço de todos os envolvidos, desenvolvendo projetos que incorporem diferentes pontos de vista, assim como 

traçar linhas de ação com o intuito de efetivar o trabalho orientado para o desenvolvimento do gosto e interesse pela arte. 

Para a concretização deste projeto devemos complementar à Expressão Plástica trabalhada no ano letivo anterior, a Expressão Musical através do “Viver e 

Sentir” e o  “Viver e Dramatizar” através da Expressão Dramática, a iniciar em Setembro. Sabemos que a música possui um papel importante nas nossas 

vivências e nos nossos sentidos. Para as crianças, a música é um valioso instrumento de ajuda na aprendizagem uma vez que facilita a assimilação de 

conteúdos, descontrai, desenvolve o sentido de ritmo, melhora a interação e a confiança em si mesmo e amplia as suas experiências sensoriais, afetivas e 

intelectuais. Não esquecendo a importância da música na vida dos idosos e dos estímulos que a música desenvolve, isto porque é através da voz, do corpo e 

da utilização de diferentes instrumentos musicais que todos podem, de uma forma integrada, harmoniosa e criativa, desenvolver as suas capacidades 

expressivas e criativas, o que se traduz em momentos de profunda riqueza, de bem-estar e de alegria a todos os envolvidos. A representação dramática é um 

recurso dos completos. Através dela incentiva-se a criação e a observação, possibilitando-se os variados meios de expressão e libertando-se sentimentos, 

assim como desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades. 
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2. Cronograma de actividades 

Data 
Identificação da 

Atividades 

Objetivos 

Específicos 

Descrição da 

Atividade 
Destinatários 

Recursos   

Avaliação Humanos Materiais 

03/01/2020 Dia de Reis 

 

 

Fomentar a aquisição 
de noções de ritmo, 
melodia/harmonia; 

Elaboração de 
Coroas e 

apresentação pelas 
várias respostas 

sociais da Canção de 
Reis 

Cantar dos Reis pela 
comunidade 

 
 
 

Respostas Sociais Infantis e 
Seniores 

 
Respostas Sociais Seniores 

 
Responsáveis 
das respostas 

Sociais 
Séniores e 

infantis, 
clientes e 

colaboradores 

 

Cartolinas, 
material de 
decoração, 

instrumentos 
musicais. 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

24/02/20 Carnaval na Instituição 

 

Promover atividades 
que suscitem a 

compreensão pela 
música como forma 

de expressão e 
comunicação 

 

Realização de um 
desfile e danças 

alusivas ao tema em 
cada resposta social 

Atividades 
intergeracionais 

 
 
 
 

Respostas Sociais Infantis e 
Seniores 

 
 
 
 

Colaboradores  
 

 
 

Material alusivo a 
decoração de 

Carnaval e 
roupas para a 
dramatização 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

 

25/02/20 
Carnaval do Município 

 

Fomentar a aquisição 
de noções de ritmo, 
melodia/harmonia 

 

Preparação de um 
carro alegórico e 

desfile na cidade de 
Barcelos 

 
Direção 

Colaboradores. 
Clientes de todas as 

respostas sociais e seus 
responsáveis/representantes 

legais 

 
 

Direção 
Colaboradores  

Clientes  

 

Material de 

decoração 

alusivo ao 

carnaval 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

19/03/20 Dia do Pai 

 

Proporcionar 
atividades que 
estimulem a 

criatividade ao nível 
da produção sonora 

 

Comemoração do dia 
do Pai, com uma 

canção alusiva ao Pai 

 
 

Clientes respostas sociais 
infantis 

 
 

Colaboradores 

 

Material alusivo 

ao tema para 

decoração dos 

espaços 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 
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09/04/20 Feirinha da Páscoa 

 

 

Angariação de fundos 

 

Venda de produtos 

realizados pelos 

nossos clientes e 

oferecidos por 

entidades parceiras 

 
Direção 

Colaboradores. 
Clientes de todas as 

respostas sociais e seus 
responsáveis/representantes 

legais 
Comunidade envolvente 

 

 

Colaboradores 

 

Material 
oferecido por 

entidades 
parceiras ou 

confecionado na 
nossa instituição 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

 

Abril e 
Maio 

 

Projeto Chapéus 
Con´vida 

 

 

Promover atividades 
que sensibilizem para 

o conhecimento de 
várias técnicas de 
expressão plástica 

Envolver e aproximar 
as diversas 

instituições do nosso 
concelho 

Durante o mês abril 
será feito o convite às 
diversas instituições e 

associações do 
concelho para 

participarem neste 
projeto e procederem 

à decoração do 
chapéu. 

Posteriormente serão 
expostos e no fim do 
mês de maio será a 
entrega de prémios. 

 
 
 

Direção 
Colaboradores. 

Clientes de todas as 
respostas sociais e seus 

responsáveis/representantes 
legais 

Comunidade envolvente 

 
 
 
 
 

Direção 
Colaboradores  
 

 
 
 
 
 

Chapéus 
Material para 

exposição 
 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

04/05/20 Dia da Mãe 

 

Proporcionar 
atividades que 
estimulem a 

criatividade ao nível 
da produção sonora 

 

Comemoração do dia 
da Mãe, com uma 

canção alusiva à mãe  

 
 
 

Clientes respostas sociais 
infantis 

 
 
 

Colaboradores 

 

Material alusivo 

ao tema para 

decoração dos 

espaços 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

01/06/20 Dia da Criança 

 

Promover atividades 
que suscitem a 

compreensão pela 
música como forma 

de expressão e 
comunicação 

 

Promover um dia 
diferente para as 

nossas crianças com 
muita diversão  

 
 
 

Clientes respostas sociais 
infantis 

 
 
 

Colaboradores 

 

Insufláveis, e 

material para 

preparação dos 

espaços  

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

05/06/20 Sarau Musical 

Promover atividades 
que suscitem a 

compreensão pela 
música como forma 

 

Participação com 
danças e outras 

atividades alusivas 

 
Direção 

Colaboradores 
Clientes de todas as 

 
 
 

Direção 

Material alusivo a 
cada temática 

Material alusivo à 
decoração 

Realizado 

Não Realizado  
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de expressão e 
comunicação 

Promover o convívio 

aos temas 
trabalhados 

Convívio no exterior 
da Instituição 

respostas sociais e seus 
responsáveis/representantes 

legais 
Comunidade envolvente 

Colaboradores  
 

Géneros 
alimentares e de 

apoio à 
alimentação 
fornecida no 

convívio 

Observações: 

19/06/20 
Festa de Finalistas 

Creche 

 

Fomentar a aquisição 
de noções de ritmo, 
melodia/harmonia 

 

Homenagear as 
crianças finalistas 

com um espetáculo 
preparado por elas 

 
 

Clientes da resposta infantil 
Creche 

 
 

Direção 

Colaboradores 

 

 

Material para 

decoração do 

espaço 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

 

29/06/20 a 
10/07/20 

(Infantis) 

22/06/20 a 
03/07/20 

(Seniores) 

Época balnear 

 

Fomentar a aquisição 
de noções de ritmo, 
melodia/harmonia 

 

Durante duas 
semanas as crianças 
e os idosos vão para 
a praia no período da 

manhã 

 
 

Clientes respostas sociais 
infantis e seniores 

 
 

Colaboradores 

 

Mobiliário e 

brinquedos de 

praia 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

06/11/2020 Take Away  

 
 
 

Angariação de fundos 

 
 
 

Take Away de 
Francesinha 

Direção 
Colaboradores. 

Clientes de todas as 
respostas sociais e seus 

responsáveis/representantes 
legais 

Comunidade envolvente 

 
 
 

Colaboradores 

 
Material 

adquirido ou 
oferecido por 

entidades 
parceiras 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

11/11/2020 

 

Festa de S. Martinho 

 

 

Proporcionar 
atividades que 

permitam improvisar 
a partir de situações 

e histórias 

 

Comemoração do dia 

de S. Martinho nas 

várias respostas 

Sociais 

 
 
 

Respostas sociais Infantis e 
Séniores 

 

 

 

Colaboradores 

 

Material para 
decoração dos 

espaços e 
castanhas 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 
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11/12/2020 Festa de Natal 

 

Realizar atividades 
que permitam a 

comunicação através 
da expressão 

corporal e verbal 

 
 

Realização de um 
musical de natal 
alusivo ao tema 

definido 

 
Direção 

Colaboradores. 
Clientes de todas as 

respostas sociais e seus 
responsáveis/representantes 

legais 
Comunidade envolvente 

 
 

 
Direção 

Colaboradores 
 
 

 
 

Material de 
decoração 

alusivo ao tema 
da festa de Natal 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

11/12/2020 Jantar de 
Colaboradores 

 
Promover o convívio 

entre os 
colaboradores das 
diversas respostas 

sociais 

 
 

Realização de um 
jantar com os 

colaboradores. 

 
 

Direção 
Colaboradores da Instituição 

 
 

Direção 
Colaboradores  

 
 
 

-------------------- 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

16/12/2020 
Aniversário da 

Instituição 

 
Proporcionar um 

momento de 
agradecimento e 
convívio com os 

clientes, 
colaboradores e 

comunidade 

 
O aniversário da 
instituição será 

celebrado com uma 
missa e no final o 

corte de bolo 
distribuído à 
comunidade. 

 
Direção 

Colaboradores. 
Clientes de todas as 

respostas sociais e seus 
responsáveis/representantes 

legais 
Comunidade envolvente 

 
 
 

Direção 
Colaboradores 

 

 
 
 

Bolo 
Champanhe 

 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 

18/12/2020 “Natal dos Idosos” 

 
Proporcionar 

atividades que 
permitam improvisar 
a partir de situações 

e histórias 

 
Missa de Natal no 
período da manhã 
Mostra de talentos 
para as famílias e 

clientes  

 
 

Respostas Sociais Séniores 

 
 

Direção 
Colaboradores  

 
 
Material alusivo 

ao tema 
Lanche 

Realizado 

Não Realizado   

Observações: 
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O Plano de Actividades, apesar de já definido poderá, ao longo do ano, sofrer algumas alterações de acordo com acontecimentos não programados com novas actividades ou 

alteração de algumas propostas.   

 

3. Metodologia de divulgação, monitorização e Avaliação           

3.1. Divulgação 

A calendarização das actividades estão contempladas nas Planificações semanais de actividades e no presente Plano Anual de Actividades da Instituição, que 

estarão afixados nos quadros informativos na instituição, divulgados no site institucional e facebook da instituição, bem como no Boletim Informativo “ Pirilampo”. 

Serão também divulgados junto dos responsáveis/representantes legais através de reuniões. 

3.2. Monitorização  

O Plano Anual de Actividades (PAA) será monitorizado semestralmente através da emissão de um relatório que avalia o grau de execução das Actividades 

programadas. Posteriormente será realizada uma ata da reunião com a avaliação. Para além disso, o PAA é monitorizado após cada realização das actividades, 

através da avaliação da planificação. 

 

3.3. Avaliação  

A avaliação do Plano Anual de Actividades (PAA) será efectuada anualmente através de dados recolhidos ao longo das actividades: registos de avaliação das 

actividades e emissão de um relatório final. 


