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Mensagem da Direção
Caro/a Sócio/a chegamos ao final do primeiro trimestre do ano, ao mês de Março, o que
significa estatutariamente que é a altura do ano em que os corpos gerentes do Centro
de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira (CRIBB), em particular a sua Direção, têm
de prestar contas aos associados sobre o ano que passou, neste caso o ano de 2015.

Com base no programa de ação e orçamento delineado pela Direção e proposto aos
associados em Assembleia Geral realizada em Novembro de 2014, que teve a confiança
e o voto favorável dos mesmos, os corpos gerentes levaram a cabo um trabalho
responsável, empenhado e de grande rigor ao longo de todo o ano de 2015.

O ano que passou foi caracterizado pela continuação de austeridade e de injustiça social
para com a população em geral, em que os mais idosos não foram exceção.

O ano de 2015 fica marcado pelos 40 anos do CRIBB. Foram 40 anos em que homens e
mulheres acreditando que valia a pena fazer mais pelas suas gentes, mais e melhor pelos
idosos, sonharam que era possível realizar este desafio e fizeram do CRIBB a grande
instituição de solidariedade social que é hoje. Foram 40 anos ao serviço da terceira idade
e mais recentemente da infância. São 40 anos de projetos, iniciativas e novas valências
ao serviço da população, na procura de respostas para a comunidade, marcando a
diferença, para os trabalhadores, sócios, utentes e comunidade.

Após diversos anos de esforços financeiros e humanos da Direção, órgãos e
trabalhadores, em Abril a creche “os netinhos” tornou-se uma realidade e as suas portas
abriram de par em par para receber as crianças e as suas famílias. Desde Abril que a
creche encontra-se preenchida com o riso das crianças e a alegria dos seus pais e
trabalhadores. Esta obra com a capacidade de acolher até 40 crianças dos 3 meses aos
3 anos, permite ao CRIBB de uma forma positiva e integradora eliminar barreiras para
que, juntamente com as respostas de centro de dia e apoio domiciliário, possa dar apoio
transversal e complementar às famílias da freguesia e concelhos da Moita e Barreiro.
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Na procura de meios financeiros alternativos para a sustentabilidade de projetos de
interesse para a instituição, o CRIBB candidatou-se à Missão Sorriso com o projeto
“GerAções de Afeto” e devido ao mérito do mesmo foi-lhe atribuído prémio financeiro.
O projeto pretende promover a saúde e bem-estar da criança, bem como o
envelhecimento ativo dos mais idosos numa troca de afetos intergeracional. Esta obra
realizada grande parte em 2015, possibilita a requalificação de espaço existente, bem
como a dinamização de espaços envolventes, incluindo a criação de horta biológica.

O ano de 2015 ficou marcado pelo importante retomar das desejadas e solicitadas
consultas médicas semanais aos sócios e utentes, as quais tem tido uma avaliação
positiva. Ao nível dos cuidados médios é de referir que pelo segundo ano consecutivo
foi disponibilizada vacina contra a gripe aos utentes e trabalhadores.

Nos esforços desenvolvidos na comunicação das atividades e serviços do CRIBB com o
exterior, ao longo de 2015 houve um reforço inovador em termos de comunicação e
imagem da instituição para o exterior. Foram diversas as referências nos órgãos de
comunicação local e distrital sobre iniciativas realizadas. É de referir que o CRIBB teve
espaço de stand na feira da Saúde do Concelho e de forma inovadora nas Festas da Baixa
da Banheira com distribuição de folhetos próprios sobre os seus serviços. Sendo
também de destacar o lançamento do website da instituição.

Dando cumprimento ao compromisso assumido realizaram-se reuniões gerais de
trabalhadores com uma periodicidade de 6 em 6 meses ed o resultado das mesmas
muitos foram os trabalhos realizados na procura da melhoria das suas condições de
trabalho, como por exemplo as obras iniciadas para dotar de um espaço da instituição
para transformar na sala dos trabalhadores para seu usufruto e utilização. O ano
terminou com um importante convívio entre corpos gerentes e os trabalhadores num
jantar de Natal, onde não faltou a oferta de um cabaz de natal e uma lembrança para os
filhos dos trabalhadores com idade até aos 10 anos.
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A Direção dando cumprimento a um esforço financeiro no sentido de criar melhores
condições de trabalho aos trabalhadores no Serviço de Apoio Domiciliário adquiriu em
2015 uma viatura nova, iniciando desta forma a necessária renovação da frota
automóvel da instituição.

É também de referir a atualização dos salários dos trabalhadores no âmbito da revisão
do contrato coletivos de trabalho. Desde a primeira hora que a Direção decidiu
implementar o mesmo e de forma o mais abrangente possível a todos os trabalhadores
da instituição, apesar de na altura só ser obrigada a fazê-lo aos trabalhadores
sindicalizados.

Foram muitas dezenas de iniciativas e atividades para utentes e sócios organizadas pelo
CRIBB quer individualmente ou em colaboração com os nossos parceiros.

Esta Direção assumiu desde o princípio que era seu propósito ser dinâmica e empenhada
em lançar novos desafios e no cumprimento deste espirito em 2015 elaborou projetos
e apresentou candidaturas a vários programas como: a Missão Sorriso, Mais para todos,
Montepio – envelhecimento ativo.

Foi um ano em que continuamos a apostar em projetos importantes de intervenção na
comunidade, nomeadamente através da continuação do funcionamento do Gabinete
de Inserção Profissional (GIP) e da Cantina Social, permitindo diversificar a nossa
atuação junto da comunidade assumindo o CRIBB responsabilidades para com os nossos
concidadãos em duas áreas tão sensíveis como o desemprego e o apoio social.

É no enquadramento deste espirito que cada um dos membros dos seus corpos gerentes
se empenhou em 2015 para no dia-a-dia ser possível prestarmos, da melhor forma,
importantes serviços e cuidados em prol dos nossos utentes, sócios, trabalhadores e
população em geral. Mantendo-se uma preocupação permanente de criar-se as
condições necessárias que assegurem a sustentabilidade da instituição, através de uma
gestão rigorosa dos seus recursos financeiros, na consolidação das valências e serviços
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existentes. Sempre com a perspetiva no reforço do seu importante papel na
comunidade hoje, mas também a pensar no amanhã.
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Introdução
O Ano de 2015 foi muito importante para a instituição, não somente pela abertura da
creche, passo fundamental para completar um importante ciclo de oferta de valências
à população, mas também da consolidação do trabalho realizado a vários níveis da
instituição em que se destaca o reforço das infraestruturas, o reforço das condições e
equipamentos de trabalho componente, a dinâmica de animação cultural, e a
orientação da instituição para a comunidade em que se encontra inserida.
Foi um ano de grande trabalho e responsabilidade, mas é para isso que os sócios contam
connosco e nós temos todo o gosto e empenho de trabalhar voluntariamente em prol
de quem justifica a nossa existência ou seja - sócios, utentes, trabalhadores e
comunidade. A todos eles o nosso bem haja.
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Organização interna
O Centro dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira tem neste momento a seguinte
missão, visão e valores:

Missão
Contribuir para o bem-estar da população da Baixa da Banheira, em especial no apoio à
população idosa, mas também à primeira infância e às suas famílias.

Visão
Ser uma instituição reconhecida pelo elevado padrão de qualidade dos serviços de apoio
à terceira idade e à infância, prestados aos seus utentes, tendo por base o integral
respeito pela dignidade humana, os direitos dos idosos e das crianças.

Valores
O Centro de Convívio dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira adota um conjunto
de valores pelos quais rege toda a sua atividade:
Liberdade
Igualdade
Solidariedade
Humanismo
Confiança
Responsabilidade
Qualidade
Rigor

Compromissos
- Parceiros, Desenvolver relações estáveis
- Comunidade, Promover o bem-estar
- Colaboradores, Motivar e desenvolver potencial
- Utentes e Sócios, Compreender e satisfazer as suas necessidades
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Corpos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Luís Coelho
1º Secretário: Daniel Justo
2º Secretário: António Beliz

Direção
Presidente: José Capelo
Vice-Presidente: Miguel Jorge
Tesoureiro: Luis Cerqueira
Secretária: Adelina Almeida
Vogal: Esperança Mouquinho

Conselho Fiscal
Presidente: Arlindo Andrade
1º Vogal: Jesuíno Romão
2º Vogal: Susana Lopes
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Quadro de pessoal
À data de 31 de Dezembro a instituição possuía os seguintes trabalhadores:

Categoria Profissional
Diretor de Serviços
Diretora Técnica CD / SAD
Diretora Técnica Creche
Psicóloga / Animadora Sociocultural
(coordenadora GIP)
Animadora Sociocultural
Escriturária
Ajudantes de Ação Direta
Ajudantes de Ação Educativa
Cozinheiras
Motorista
Ajudantes de Cozinha

N.º
1
1
1
1
1
2
22
3
2
1
2
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Objetivos Estratégicos

De acordo com os objetivos delineados para 2015, efetuamos agora uma descrição do
trabalho realizado para cada um dos objetivos definidos para o ano de 2015:

1- Consolidar e diversificar a aposta na melhoraria da qualidade dos serviços prestados
2- Diversificar as fontes de receitas
3- Reforçar os laços com a comunidade
4- Melhorar a comunicação externa
5- Melhoria da capacitação dos recursos humanos

Consolidar e diversificar a aposta na melhoria da qualidade dos
serviços prestados
Este eixo de atuação é fundamental para se continuar a dar resposta às exigências de
qualidade dos serviços que uma instituição moderna terá que proporcionar aos seus
utentes, sócios e à comunidade onde intervém.
Para concretizarmos estes objetivos os trabalhadores assumem um papel essencial
neste processo de modernização do CRIBB, já que representam um capital humano de
elevado valor de quem contamos a melhor colaboração para colocarmos a instituição
ao nível das melhores práticas e serviços prestados nesta área.

Implementação da resposta social creche
Em Maio de 2015 iniciámos a tão desejada atividade da creche. Após alguns anos de
trabalho, conseguimos oferecer mais esta resposta à nossa comunidade. Iniciámos de
uma forma sustentada de forma a nos irmos adaptando também a esta nova realidade.

Administrativo
Durante o ano de 2015 adquirimos novos materiais de suporte à secretaria tendo sido
estes uma máquina de plastificar e uma trituradora de papel e ainda foi criada uma linha
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de impressos internos que facilitam não só o entendimento ao utente/cliente presencial
e telefonicamente, como também a organização dos serviços administrativos.
No resultado de uma formação da aplicação de utentes e Gestão de Tesouraria, foi
possível agilizar o atendimento a familiares responsáveis e utentes das várias respostas
sociais, na medida que no ato do atendimento são gerados os recibos e
simultaneamente é atualizada a conta corrente de cada utente, bem como a folha de
caixa.
Ainda durante o ano de 2015, um lamentável problema informático afetou a nossa base
de dados comprometendo grande parte dos documentos presentes nos arquivos
informáticos, apesar disso conseguimos ultrapassar de forma positiva podendo afirmar
que neste momento já recriámos a grande maioria dos documentos perdidos.
Sistema de gestão da qualidade
Em 2015, continuámos a preparação de documentos tendo em vista a construção do
sistema de gestão da qualidade. É um processo complexo, em pleno processo evolutivo
pois a qualidade assim o exige e que ainda não está concluído.
Cantina Social
A Cantina Social iniciou o seu funcionamento em Novembro de 2012, através do
protocolo estabelecido a 30 de Outubro de 2012, com o Instituto da Segurança Social, I.
P., no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais, para o Programa de
Emergência Alimentar.
O principal objetivo deste serviço é colmatar as necessidades de âmbito alimentar, a
indivíduos e/ou famílias socioeconomicamente vulneráveis. A Cantina Social funciona
de segunda a domingo, das 11h45 às 13h30, pela entrega de refeições já confecionadas,
em regime de take-away.
Os destinatários são:


Idosos com baixos rendimentos;



Famílias expostas ao fenómeno do desemprego;



Famílias com filhos a cargo e que se mostrem necessitadas do apoio a que se
destina aa cantina social;
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Pessoas com deficiência;



Pessoas com dificuldades em ingressar no mercado de trabalho.

O serviço de Cantina Social apoiou durante o ano de 2015, 56 agregados, abrangendo
um total de 140 beneficiários. Servimos 36500 refeições.

O quadro abaixo apresenta a tipologia das famílias/pessoas abrangidas, assim como as
principais problemáticas que apresentam:

Nº de pessoas abrangidas

56 Agregados
Nuclear com filhos

13

Tipologia de

Nuclear sem filhos

4

pessoas/famílias

Alargada

2

abrangidas

Monoparental

11

Unipessoal

26

Desemprego

45

Problemas de saúde

10

Principais problemáticas
das pessoas/famílias
abrangidas

Elementos abrangidos
pelo desemprego

Problemas de saúde

Rendimentos

baixos

1

(trabalho)
RSI
Sem rendimentos
Subsídios (desemprego)

28
15
2

RSI

1

Outro subsídio

3

Sem rendimentos

6
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Gabinete de Inserção Profissional

De modo a serem atingidos os objetivos contratualizados entre o Serviço de Emprego
do Barreiro e a Direção do CRIBB para o funcionamento do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) no ano 2015, foram dinamizadas várias atividades no âmbito das
respostas sociais na área da empregabilidade e orientação profissional. Nesta linha,
destaca-se a realização de Sessões de Informação Coletiva sobre medidas de apoio ao
emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de
competências, cuja população-alvo coincide com as pessoas em situação de
desemprego com inscrição ativa no Serviço de Emprego do Barreiro, e residentes no
Concelho da Moita, e nos territórios limítrofes do Lavradio e Quinta dos Fidalguinhos,
Barreiro. O objetivo destas sessões é informar e orientar os utentes em termos do
desenvolvimento da sua carreira e da inserção no mercado de trabalho.

Em 2015 para além das habituais sessões de formação sobre Técnicas de Procura Ativa
de Emprego (Técnicas de elaboração de um Curriculum Vitae (CV.); Técnicas de Resposta
a Anúncios de Emprego; Técnicas de Comunicação e Comportamento em Entrevistas;
Técnicas de elaboração de Cartas de Motivação, etc.), a animadora sensível às
necessidades específicas dos utentes do Gabinete aumentou o número de
atendimentos no que concerne à elaboração de CVs com os utentes que solicitam este
apoio técnico especializado.

O quadro abaixo ilustra as atividades desenvolvidas pelo GIP no âmbito dos vários
projetos e protocolos supra mencionados.

Tipo de Atividade

Frequência

Descrição
Reuniões de trabalho do Grupo de Trabalho dos front

Reuniões da REBM

2

offices da REBM, e reuniões alargadas da REBM para
preparação de iniciativas e discussão de estratégias.

Elaboração de Relatórios de
Avaliação Trimestrais da
Atividade do GIP enquanto

Compilação e análise de dados relativos aos resultados
4

das diferentes atividades do GIP do CRIBB no âmbito da
REBM.
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Front Office da REBM
Elaboração do Relatório de
Mapeamento de Recursos do

Levantamento e registo dos recursos técnicos,
1

materiais e humanos do GIP do CRIBB na base de

GIP do CRIBB

dados dos front offices da REBM.
Resposta escrita a questionários que visam por um lado

Resposta a Questionários de
Avaliação da Atividade da
REBM do ponto de vista do

medir a eficácia e cumprimento dos objetivos
3

estipulados pela REBM e negociados com o IEFP, e por
outro

CRIBB enquanto Parceiro.

aferir

estratégias

e

soluções

técnicas

especializadas que levem à melhoria contínua.

No quadro seguinte podemos verificar a frequência das várias atividades dinamizadas
pelo GIP em que algumas traduzem o número de utentes envolvidos.

Tipo de Atividade

Nº

Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de
emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na

1951

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

570

Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego

130

Elaboração de Candidaturas a Projetos CEI/ CEI+ /Medida Reativar

16

Receção e registo de ofertas de emprego

23

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego

109

Colocação de desempregados em ofertas de emprego

13

Realização de Candidatura do CRIBB a Estágios Emprego IEFP

5

Apresentação de candidatos a ofertas de estágio emprego

53

Realização de Candidaturas do CRIBB à Medida Estímulo Emprego

6

Colocação de desempregados em Cursos de Formação Profissional

17
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Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego

7277

Atendimento/Orientação Profissional utentes RSI

43

O GIP também prestou apoio especializado no âmbito dos diversos processos de
recrutamento e seleção de pessoas ocorridos no CRIBB durante o ano 2015.
Neste domínio foram desenvolvidas pela coordenadora do projeto as seguintes
atividades:


Elaboração dos perfis profissionais de Educadora de Infância/Diretora Técnica;
Técnica de Serviço Social (estágio); Animadora Sociocultural (estágio); Auxiliares
de Educação; Auxiliares de Geriatria.



Elaboração dos guiões das entrevistas de seleção realizadas;



Triagem curricular e marcação de entrevistas (1ª e 2ªas);



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



Elaboração e organização dos dossiers dos processos de recrutamento;



Elaboração e publicação de anúncios de emprego e estágio no site net-empregos
e divulgação por outros meios;



Aplicação de testes psicométricos para avaliação de candidatos e redação dos
relatórios respetivos;



Participação nas entrevistas de seleção (primeira entrevista de triagem e
entrevistas finais).

Outras atividades desenvolvidas no CRIBB pela psicóloga e coordenadora da Animação
Sociocultural foram:


Orientação do estágio curricular final de uma aluna do curso técnico-profissional
de Animação Sociocultural da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça e
presença na defesa pública do seu relatório e projeto final de estágio.



Orientação de Estágio Emprego (IEFP, IP.) na área de ASC afeto ao CD com início
em Outubro de 2015 (duração de 9 meses).
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Integração/representação do CRIBB no Conselho Consultivo da Escola
Profissional Bento de Jesus Caraça, a convite da Direção desta instituição
parceira.

Gabinete de Apoio Psicossocial
O Gabinete já deu, de forma informal, os seus primeiros passos, no entanto é um projeto
em desenvolvimento, uma vez que carece de uma estrutura formal e de recursos
materiais que permitam efetivar as respostas técnicas necessárias.

Trabalho realizado no dia a dia por duas técnicas do CRIBB, uma Psicóloga de formação
e outra técnica de Serviço Social, complementando-se nas suas áreas de intervenção.

Ambas, no seu trabalho diário com os utentes do CRIBB e respetivas famílias têm íntimo
e privilegiado contacto com as realidades e problemáticas que os confrangem. Atentas
a tais necessidades, e embora imbuídas de perspetivas e ferramentas técnicas
diferentes, compreendem em conjunto, que é impossível agir de forma a promover o
bem-estar integral dos utentes dos diferentes serviços do CRIBB sem proporcionar uma
abordagem integrada ao nível dos cuidados prestados, que abarquem a complexidade
sistémica do próprio indivíduo.
Promover o aumento do número de sócios
Durante o ano de 2015 tivemos a adesão de algumas dezenas de novos sócios, Mas
queremos mais e vamos continuar a trabalhar nesse sentido.
Grupo Coral Amizade

O Grupo Coral Amizade tem desempenhado um importante papel de dinamização da
vida da instituição mas também de promoção da instituição no exterior, cuja qualidade
é amplamente reconhecida pela comunidade, sendo objeto de recorrentes solicitações
17
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para atuações. Pretende-se continuar a reforçar o apoio e promover o número de
presenças e eventos, de modo a levar cada vez mais longe o nome do CRIBB.
Durante o ano de 2015 houve 15 atuações, entre as quais:
- Janeiras na Câmara Municipal da Moita
- Janeiras na Junta de Freguesia da Baixa da Banheira
- GDR “Os Leças”
- Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros
- Piquenicão Distrital do MURPI
- Piquenicão Nacional do MURPI

II Encontro de Grupos Corais
No dia 24 de Outubro organizou-se II encontro de grupos corais que contou com a
participação do nosso Grupo Coral Amizade, do grupo GDR Os Leças, do Grupo Coral dos
Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, do Grupo Coral Etnográfico Feminino As
Papoilas do Corvo, do Concelho de Castro Verde, e do o Grupo Coral Etnográfico
Masculino Os Cardadores da Sete.

Renovação da frota automóvel
No final de 2015 iniciou-se o processo de renovação da nossa frota automóvel com a
aquisição de uma viatura. Optou-se por uma viatura híbrida procurando dar resposta às
exigências ambientais dos nossos dias.

Gabinete de apoio médico
Em Junho de 2015 demos resposta às diversas solicitações dos nossos sócios e
proporcionamos consultas, mediante marcação prévia, aos sócios que o requeiram.

Apoio nos cuidados de saúde
Em 2015 mantivemos o apoio aos nossos utentes e trabalhadores através da
disponibilidade gratuita nas vacinas da gripe. É uma forma de atenuar as complicações
que normalmente surgem no inverno, principalmente para as camadas mais idosas da
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população e também ao nível dos trabalhadores na vertente de prevenção no contacto
com os utentes.
Apostar nas infraestruturas
Decorrente do apoio concedido pela Missão Sorriso iniciámos no final de 2015 a
recuperação do nosso espaço exterior, criando as bases para a criação do recreio
exterior e horta pedagógica, assim como a criação de uma sala multiusos para atividades
para séniores e crianças.
No reconhecimento da importância da valorização dos trabalhadores a Direção investiu
recursos no sentido de dotar a instituição com uma sala dos trabalhadores nova. Esta
construção iniciou em 2015 e quando terminada resultará num espaço devidamente
equipado para o bem-estar e utilização dos trabalhadores para os seus momentos de
pausa para refeição e descanso.
Procedeu-se também à criação das condições necessárias para a ligação à rede
informática da creche com o restante complexo.
Efetuou-se uma redistribuição dos circuitos de eletricidade, promovendo o equilíbrio no
fornecimento de energia às diferentes áreas da instituição.
Diversificar as fontes de receitas da instituição
Consideramos este eixo da maior relevância já que o sucesso na sua concretização
permitirá reforçar a importante e necessária autonomia do CRIBB perante os apoios que
recebe de entidades externas. Nesta perspetiva estarão reunidas condições para
poderem ser alocadas verbas importantes no investimento à qualidade do espaço
disponível hoje em dia, mas também a aposta em novos projetos, iniciativas e valências
que possam traduzir-se em mais-valias para os utentes, sócios e comunidade em geral.

Implementação da resposta social creche
A abertura da creche, além da nova resposta tão necessária para as crianças da nossa
comunidade, permite-nos também alargar as fontes de receitas da instituição,
consolidando a nossa sustentabilidade.
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Oferta de serviços extra-acordos de cooperação
A remodelação de espaços da instituição como os referidos anteriormente, além da
renovação do salão permite alargar também as atividades prestadas à comunidade.

Continuar a Reforçar os laços com a comunidade
Este eixo está intimamente relacionado com o anterior, com o qual se pretende abrir
cada vez mais o CRIBB à comunidade, assumindo o seu papel de referência na Vila da
Baixa da Banheira.

Consolidar e aprofundar as parcerias com entidades
Instituto de Emprego e Formação Profissional

Em 2015 continuámos a manter e dinamizar projetos CEI e CEI+ em parceria com o IEFP.
Durante o ano de 2015 proporcionámos o início de dois estágios profissionais um na
área da animação cultural e outro na área de manutenção. Foram concluídos dois, na
área da Animação Cultural e de Serviço Social, tendo sindo integradas ambas as
estagiárias numa clara aposta no necessário e importante reforço do quadro técnica da
instituição em prol da realização de mais e melhor serviço aos utentes, sócios e
comunidade.

Instituto da Segurança Social, I.P.

 Continuámos com os protocolos de cooperação para as diversas respostas e
firmámos em Maio o protocolo para o desenvolvimento da resposta de creche.

Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional:

Escola Técnica Profissional da Moita
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Continuámos o desenvolvimento da parceria com a ETPM através da visita de
estudantes da escola à nossa instituição.

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

Em 2015, acolhemos um estágio curricular no âmbito da Animação Sociocultural.

Continuámos a parceria existente, mantendo a nossa participação enquanto membros
do Conselho Consultivo desta instituição.

Escola Básica do 1º Ciclo Nº6 da Baixa da Banheira

 Durante o ano de 2015 continuámos a promover atividades e projetos
intergeracionais com os alunos da escola, tanto com as crianças do pré-escolar como
dos restantes anos.

Universidade Sénior da Moita

Disponibilizou-se uma sala para acolhimento de cursos a serem promovidos pela
UNISEM.

Movimento associativo

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

Cooperativa RUMO

Mantivemos a parceria ao nível do acolhimento e integração de jovens com deficiência
ou incapacidades através de estágios de inserção/reabilitação.
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Mantivemos a parceria com a Equipa RSI da RUMO de modo a responder mais
efetivamente às necessidades dos utentes do CRIBB que são beneficiários do
rendimento social de inserção, que se encontram em risco de exclusão social.
Manter a realização de encaminhamentos (ofertas de emprego, estágios, CEI+, RVCC e
Formação Profissional) e atendimentos individuais feitos pelo GIP aos utentes da Equipa
de RSI no que toca à procura ativa de emprego e construção de CVs e de Cartas de
Motivação.

Colaborar ativamente no Conselho Local de Ação Social


Participámos nas reuniões do Núcleo Executivo do CLASM



Participámos e colaborámos nas reuniões e nas iniciativas desenvolvidas pelo
CLASM.



Participação em reuniões plenárias da Rede para Empregabilidade Barreiro
Moita

Participação em estruturas relacionadas com emprego


Contribuímos para a concretização dos objetivos do plano anual de atividades da
REBM através da ação do nosso GIP enquanto front office da rede.



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



Colaboração do CRIBB em várias atividades da REBM que se coadunam com os
nossos objetivos estratégicos e que são compatíveis com o normal
desenvolvimento do nosso plano de atividades
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Voluntariado
Durante o ano de 2015 acolhemos alguns voluntários nas diferentes respostas da nossa
instituição.

Apostar na comunicação externa
Continuar a desenvolver esforços importantes na numa comunicação da atividade do
Centro com o exterior na promoção das atividades que desenvolvemos para com a nossa
comunidade de forma a aumentarmos a notoriedade que o CRIBB merece e o seu
importante reconhecimento.

Lançar o website CRIBB.pt
Em julho de 2015 lançámos o website da instituição.

Reforçar campanha de promoção da instituição
Em 2015 criámos dois flyers diferenciados, um genérico que visava dar a conhecer as
várias áreas de intervenção da instituição e um, mais específico, com o objetivo de lançar
a nova creche.
Simultaneamente estivemos presentes com um stand na feira da saúde e nas Festas
Populares em Honra de São José Operário com o objetivo de dar a conhecer a nossa
instituição.

Melhoria da capacitação dos recursos humanos
O CRIBB dedica especial atenção ao desenvolvimento das competências técnicas e
comportamentais a um dos seus principais pilares de funcionamento, ou seja, os seus
trabalhadores. Ao longo do ano de 2015 realizaram-se as seguintes formações:

Data

Formação

Destinatários

12/02/2015

Higiene e Segurança Alimentar

Ajudantes de cozinha e
Cozinheiras

06/08/2015

Formação em Segurança no Trabalho

Ajudantes de cozinha e
Cozinheiras
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24/11/2015

Higiene e Segurança Alimentar

Ajudantes de cozinha, Cozinheiras
e Diana Carvalho

22/12/2015

Segurança no Trabalho/Higiene e Segurança

Ajudantes de cozinha

Alimentar
27/07/2015

Formação no aplicativo Dmp Light

Administrativo
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Atividades das respostas sociais

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

O Centro de Dia é um espaço de acolhimento, onde se desenvolve um conjunto variado
de serviços adequados aos utentes nas mais variadas condições e etapas das suas vidas,
que visam promover a qualidade de vida da pessoa idosa, assim como atividades que
premeiam a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais,
cognitivas e relacionais tendo em vista a revalorização da individualidade e da sua
contínua autonomia.
No Centro de Dia foram dinamizadas diversas atividades de animação sociocultural, de
acordo com o diagnóstico prévio realizado no mês de Maio, que permitiu avaliar as
condições físicas, sociais e de saúde mental (individuais e coletivas) dos utentes do
Centro de Dia. Esta abordagem permitiu, identificar quais as necessidades específicas de
cada utente (idosos e adultos com psicopatologias e défices cognitivos), quais as suas
forças e recursos, quais os seus verdadeiros interesses e motivações, de modo a traçar
um projeto de intervenção em Centro de Dia, multidisciplinar, sistémico e integrado que
reúna as abordagens biológica (Cuidados de Saúde Primários), psicológica (intervenção
da psicóloga do CRIBB), e social/cultural (equipa de animação sociocultural). Pretendese com esta intervenção eclética, promover projetos de desenvolvimento de
competências biopsicossociais, que estimulem a participação ativa dos nossos utentes,
que conduzam a uma mudança de atitude que se quer positiva perante o ciclo vida e os
seus diferentes desafios, e que permitam que os nossos utentes elevem os seus níveis
de autonomia, autoestima, autoconfiança e autoeficácia necessários ao sucesso do seu
próprio processo de envelhecimento, uma vez que os mesmos são os principais
responsáveis pelo seu próprio bem-estar e pelo sentido que dão à sua existência.
Iniciamos a implementação do plano individual que nos permite conhecer o utente e
definir as áreas de intervenção a desenvolver de acordo com as suas necessidades,
hábitos, interesses, expectativas e vivências.
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Iniciamos a implementação do plano individual que nos permite conhecer o utente e
definir as áreas de intervenção a desenvolver de acordo com as suas necessidades,
hábitos, interesses, expectativas e vivências.
O princípio base desta resposta é a promoção da autonomia dos utentes, contribuindo
para a permanência dos mesmos no seu domicílio. Para isso prestámos os seguintes
serviços aos nossos utentes:
- Higiene pessoal
- Alimentação
- Tratamento de roupas
- Animação sociocultural
- Transporte
- Assistência medicamentosa
- Serviços de saúde (em parceria com os centros de saúde)

Durante o ano de 2015 prestamos serviços de Centro de Dia a 77 utentes, tendo iniciado
os serviços de CD durante o respetivo ano 20 novos utentes.

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes
que frequentaram a resposta de CD, relativamente à idade, género e nível de
autonomia.
Estes dados têm como data de referência 31 de Dezembro de 2015.
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% de Utentes por Idade e Género a frequentar a Resposta de
Centro de Dia
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
< =60 anos

61 a 69 anos

70 a 79 anos

% homens

80 a 89 anos

>= 90 anos

% mulheres

Gráfico 1 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de Centro de Dia

Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de CD é superior à
dos homens, sendo que a de mulheres representa 66% dos utentes e os homens 34%.
Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se no intervalo de
80 a 89 anos de idade: 38%.

Média de idade dos utentes de Centro de dia por género
90

80

80
66

70
60
50
40
30
20
10
0
mulheres

homens

Gráfico 2 – Média de idades dos utentes de Centro de Dia por género

Relativamente à média de idades verifica-se uma diferença significativa, sendo de 80
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anos para as mulheres e de 66 anos para os homens.
% de Utentes por Nível de Autonomia a Frequentar a
Resposta de Centro de Dia

14%
40%

46%

% utentes autónomos

% utentes parcialmente dependentes

% utentes dependentes

% utentes grandes dependentes

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

A nível de autonomia, a maior incidência encontra-se nos utentes parcialmente
dependentes, sendo que a menor percentagem verifica-se nos utentes autónomos,
14%.

De acordo com os objetivos da resposta de Centro de Dia, foi elaborado o plano de
atividades, que foi desenvolvido nas diferentes áreas: atividades de carácter lúdico –
recreativas; cultural, social, intelectual, quotidiano, desportivo, cognitivo/mental.

Também ao longo de 2015 foram diversas as atividades organizadas pelo CRIBB quer
individualmente ou em colaboração com os nossos parceiros:

05/01

Sessão de Cinema
“Maria Papoila”

Psicossocial/Cognitivo

CRIBB

 Estimular a atenção e a concentração
 Estimular o espírito crítico
 Estimular a memória a curto e longo prazo
 Promover interesses individuais
 Debate e reflexão grupal acerca dos conteúdos do filme

06/01

Ginástica Geriátrica

Psicomotor

Movimento Sénior

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

CMM/CRIBB
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 Desenvolver hábitos de vida saudáveis
 Promover autonomia e funcionalidade
 Combater o sedentarismo
 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardio.

Dia de Reis

Lanche e confraternização intergeracional, promovidos pelos

CRIBB/ETPM

alunos do curso de hotelaria da ETPM e a equipa de animação
do CRIBB
08/01

Ginástica Geriátrica

 Realização com os utentes de CD de exercícios com bolas.

CRIBB

(Animação SC.)
13/01

Ginástica Geriátrica

Psicomotor

Movimento Sénior

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

CMM/CRIBB

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis
 Promover autonomia e funcionalidade
 Combater o sedentarismo
 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardio.

14/01

Debate Temático

Psicossocial

Tema – Carnaval



Promover a tomada de decisão individual e grupal



Promover o desenvolvimento de competências sociais

CRIBB

como escuta-ativa; empatia e tomada de perspetiva;


Promover a evocação de reminiscências



Estimular memória biográfica e a LP



Desenvolver competências de comunicação e
linguísticas

15/01

Dinâmicas de Grupo e
Sessão de Relaxamento

Psicossocial/Psicomotor


CRIBB

Dinâmicas de grupo de confiança; Sessão de
Exercícios de relaxamento com música adequada.

(Animação SC.)
20/01

Ginástica Geriátrica

Psicomotor

CRIBB/CMM

 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
 Desenvolver hábitos de vida saudáveis
 Promover autonomia e funcionalidade
 Combater o sedentarismo
 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardio.

20/01

Atelier de Expressão

Psicomotor/Rítmico

CRIBB
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Musical

 Estimulação da expressão corporal e rítmica.

“Explorando as Danças de

 Manutenção de atividade física e autonomia.

Salão”

21/01

Dinâmica de Grupo

Psicossocial/Psicomotor

O Jogo da Vassoura

 Promover relações positivas entre pares.

(Animação SC.)

 Estimulação da expressão corporal e rítmica.

CRIBB

 Manutenção de atividade física através do lúdico.

“JOGOS DE MESA”
(Animação SC.)

Psicossocial
 Promover relacionamentos positivos entre pares;
 Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de
reação e processamento de informação)

Treino Boccia Sénior

Atividade Desportiva Sénior
 Promover relações positivas entre pares.

22/01

 Motivar e promover envelhecimento ativo através da prática

CRIBB

desportiva ajustada à população sénior
 Desenvolver competências pessoais (tolerância à frustração,
competitividade, espírito de equipa, entreajuda)
 Promover autonomia e funcionalidade
 Desenvolver capacidades físicas e cognitivas.

 Atividade de trabalhos manuais

23/01

 Construir elementos decorativos para o teto do salão com base
26/01

no reaproveitamento de materiais (linhas de algodão coloridas
Atelier de Expressão
Plástica
“Novelos de Tecto”

e balões)
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina
 Promover a socialização e a entreajuda

CRIBB

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
 Desenvolver competências psicossociais (autoestima, poder
de decisão, participação social ativa)

27/01

Sessão de Cinema

Psicossocial/Cognitivo

“Gaiola Dourada”

 Estimular a atenção e a concentração
 Estimular o espírito crítico
 Estimular a memória a curto e longo prazo

CRIBB

 Promover interesses individuais
 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos
conteúdos do filme e das memórias biográficas associadas
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28/01

Sessão de Jogos
Tradicionais de Mesa

Psicossocial

CRIBB

 Promover relacionamentos positivos entre pares;
 Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de
reação e processamento de informação)

28/01

Psicomotor/Rítmico
Atelier de Expressão
Corporal-Cinestésica
“Ao Ritmo da Salsa”

 Estimulação da expressão corporal e rítmica.
 Manutenção de atividade física e autonomia.

CRIBB

 Estimular a prática de exercício físico através de modalidades
(dança) com as quais os utentes têm natural afinidade

29/01

Psicossocial/ Cognitivo
Dinâmicas de Grupo
“A Entrevista de Grupo”

 Promover relacionamentos positivos entre pares
 Reforçar a identidade e o sentido de pertença ao grupo
 Identificar e reconhecer as forças e as oportunidades do

CRIBB

grupo
 Auscultar as motivações do grupo

30/01

Atelier de Estimulação
Cognitiva
“Sopa de Símbolos”

Cognitivo
 Diminuir o risco de declínio cognitivo precoce
 Estimular capacidades mentais como a atenção, concentração,

CRIBB

discriminação visual, memória de trabalho, linguagem.

Jogos Tradicionais de Mesa

Psicossocial
 Promover relacionamentos positivos entre pares
 Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de

CRIBB

reação e processamento de informação)

Psicossocial/Cognitivo
 Estimular a atenção e a concentração
Sessão de Cinema

 Estimular o espírito crítico
 Estimular a memória a curto e longo prazo

02/02
“Aniki Bóbó”

CRIBB

 Promover interesses individuais
 Debater e refletir individualmente/ grupo acerca dos
conteúdos do filme e das memórias biográficas associadas

Psicomotor
 Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
 Desenvolver hábitos de vida saudáveis
03/02

Ginástica Geriátrica

 Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

 Combater o sedentarismo
 Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
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 Atividade de trabalhos manuais
 Construir elementos decorativos para o teto do salão com base
no reaproveitamento de materiais (linhas de algodão coloridas
e balões)
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina
Atelier de Expressão
Plástica
“Novelos de Teto”

 Promover a socialização e a entreajuda

CRIBB

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
Desenvolver competências psicossociais (autoestima, poder de
decisão, participação social ativa)
Psicomotor/Psicossocial
 Reforçar comportamentos saudáveis/ativos e valorizar
conhecimentos dos utentes idosos.

04/02

Sessão de Prevenção de
Quedas

 Demonstrar e praticar estratégias de prevenção de queda em

CRIBB

diversos contextos.
 Esclarecer questões dos utentes sobre este tema.

Psicossocial/Estimulação Cognitiva
 Estimular a memória a longo prazo através da recuperação e
Sessão de Dinâmicas de
05/02

Grupo
“É Verdade que...”

nomeação de informação de carácter cultural geral.
 Desenvolver competências sociais e de comunicação

CRIBB

(assertividade)
 Desenvolver competências da linguagem verbal (nomeação,
argumentação, clarificação).

Atividade de ASC para utentes, sócios e comunidade
09/02

Baile

10/02

Desenvolvimento de competências - Psicomotor/Psicossocial

CRIBB

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.

16/02

Debate Temático

Psicossocial

“Amor, Amizade e Afetos”



CRIBB

Promover a tomada de decisão individual e grupal
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Promover o desenvolvimento de competências sociais
como escuta-ativa; empatia e tomada de perspetiva;



Promover a evocação de reminiscências



Estimular memória biográfica e a LP



Desenvolver competências de comunicação e
linguísticas

18/02

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Ginástica Geriátrica
(ASC)

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade
• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina

CRIBB

 Promover a socialização e a entreajuda
 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
Atelier de Expressão
Plástica
“Lenço dos Namorados”

aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
 Estimular a coordenação visomotora;
 Promover a adequada expressão emocional através da arte.
 Trabalhar reminiscências afetivas
 Valorizar a memória cultural/tradições trazidas pelos utentes
idosos.

19/02

Atelier de Expressão
Plástica

Continuação da Atividade

CRIBB

Desenvolvimento Psicossocial e Psicomotor

CRIBB

“Lenço dos Namorados”

Jogo
20/02

“BOWLING DAS
EMOÇÕES”

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

24/02

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
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Psicossocial
 Promover relacionamentos positivos entre pares
Jogos Tradicionais de Mesa

 Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de
reação e processamento de informação)

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina

25/02

 Promover a socialização e a entreajuda
Atelier de Expressão
Plástica
“Corações de Origami”

CRIBB

 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
 Estimular a coordenação visomotora;
 Promover a adequada expressão emocional através da arte.
 Trabalhar reminiscências afetivas
 Valorizar a memória cultural/tradições trazidas pelos utentes
idosos.

26/02

Psicomotor/Psicossocial
 Reforçar comportamentos saudáveis/ativos e valorizar
conhecimentos dos utentes idosos.
 Promover rotinas que favoreçam a autonomia, a
Sessão de Jardinagem

responsabilização pelo património; sentimento de pertença à
instituição e participação ativa na comunidade.

CRIBB

 Reforço do sentimento de controlo sobre o meio.
 Reforço da autoestima e autoeficácia.

Sessão de Ginástica
27/02

Debate Temático
“Para que serve o
dinheiro?”

Exercícios com elásticos.
Psicossocial

CRIBB

 Promover a tomada de decisão individual e grupal
 Promover o desenvolvimento de competências sociais como
escuta-ativa; empatia e tomada de perspetiva;
 Promover a evocação de reminiscências
 Estimular memória biográfica e a LP
 Desenvolver competências de comunicação e linguísticas

Psicossocial/Estimulação Cognitiva
 Estimular a memória a longo prazo através da recuperação e
Dinâmica de Grupo “Toca a
02/03

Responder” Quizz
(Animação SC.)

nomeação de informação de carácter cultural geral.
 Desenvolver competências sociais e de comunicação

CRIBB

(assertividade)
 Desenvolver competências da linguagem verbal (nomeação,
argumentação, clarificação).
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Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

03/03

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Psicossocial

04/03

Jogos Tradicionais de
Mesa/ Jogo do STOP

 Promover relacionamentos positivos entre pares
 Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de

CRIBB

reação e processamento de informação).

Psicossocial
 Promover a autoestima da mulher idosa
 Desconstruir preconceitos e estereótipos
 Promover comportamentos de tolerância entre géneros
 Promover a tomada de decisão individual e grupal
Debate Temático
“O que é ser Mulher?”

 Promover o desenvolvimento de competências sociais como
escuta-ativa; empatia e tomada de perspetiva;
 Promover a evocação de reminiscências
 Estimular memória biográfica e a LP

05/03

 Desenvolver competências de comunicação e linguísticas.

CRIBB

Psicossocial
Dinâmica de Grupo
“Mãos Mágicas”

Promoção da confiança e respeito entre pares.
Reforçar os laços e afinidades entre utentes.

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial
 Celebrar o Dia Internacional da Mulher
 Desconstruir preconceitos e estereótipos
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina
Atelier de Expressão
06/03

Plástica
“Mundos da Mulher”

 Promover a socialização e a entreajuda
 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,

CRIBB

aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
 Estimular a coordenação visomotora;
 Promover a adequada expressão emocional através da arte.
 Trabalhar reminiscências e valores.

10/03

Ginástica Geriátrica

Psicomotor

CMM/CRIBB
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• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade
• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Psicomotor/Psicossocial
• Reforçar comportamentos saudáveis/ativos e valorizar
conhecimentos dos utentes idosos.

12/03

Sessão de Jardinagem

• Promover rotinas que favoreçam a autonomia, a
responsabilização pelo património; sentimento de pertença à

CRIBB

instituição e participação ativa na comunidade.
• Reforço do sentimento de controlo sobre o meio.
• Reforço da autoestima e autoeficácia.
13/03

Atividades de Apoio
logístico à participação de
Sócios do CRIBB no
Programa de TV “O Preço
Certo em Euros”

Jogos tradicionais de
Mesa/
Iniciação ao Dominó de

 Redação de uma carta para o executivo da Junta de
Freguesia a solicitar apoio no transporte do grupo;
 Redação de um texto de agradecimento
 Realização de uma oferta artesanal realizada pelos nossos
utentes símbolo do CRIBB.

Psicossocial
 Promover relacionamentos positivos entre pares


Estimulação Cognitiva (memória, atenção, velocidade de

Cartas

reação e processamento de informação).

Psicomotor

17/03

CRIBB/Sócios

CRIBB

• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
Ginástica Geriátrica

• Promover autonomia e funcionalidade

Movimento Sénior

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.

19/03

Atelier de Expressão

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial

Plástica
Origami “Quantos

 Construção em Origami de vários Jogos Infantis “Quantos

Queres?”

Queres?” para utilizar como cestos de amêndoas e ovos de
chocolate a oferecer numa atividade intergeracional
celebrativa da Páscoa aos alunos do 3º Ano da Escola Básica

CRIBB

Nº6.
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina
 Promover a socialização e a entreajuda
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 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
aprendizagem por observação, memorização-reprodução)
 Estimular a coordenação visomotora;
 Reforçar ao autoestima
 Desenvolvimento de um autoconceito positivo em termos do
papel ativo do idoso na comunidade.

Expressão Artística/Psicomotor/Psicossocial
 Construção conjunta (idosos e crianças) em Origami de vários
Jogos Infantis “Quantos Queres?”
 Atividade realizada em grupos mistos idosos e crianças sendo
que os primeiros ensinaram aos segundos como se constroem os
origamis do jogo.
 Dinâmica de grupo com o jogo “Quantos Queres” explorando
comportamentos tradutores de afetos.
 Promover o convívio, aproximação e reforço dos laços
Atividade Intergeracional
20/03

Atelier de Origami:
“Construções de Afetos”

afetivos entre gerações.
 Desconstruir preconceitos e estereótipos associados à pessoa

CRIBB/ EB Nº6
BXB

idosa.
 Celebrar a Páscoa através da partilha de saberes e afetos.
 Ofertar os cestos da Páscoa construídos pelos utentes às
crianças.
 Reforçar a autoestima e autoconfiança.
 Promover o desenvolvimento de um autoconceito positivo em
termos do exercício da cidadania da pessoa idosa.
 Promover o desenvolvimento de atitudes de tolerância e
entreajuda entre gerações.

23/03

I Baile da Pinha CRIBB

Atividade cultural organizada pela Direção do CRIBB e equipa de

CRIBB/Grupo

Animação, dirigida a utentes de CD, Sócios e comunidade em

Dramático e

geral. Objetivos: prevenção do isolamento social; convívio;

Desportivo os

preservação de tradições culturais, estimulação psicomotora.

Leças

(Animação SC.)

25/03

Desenvolvimento Psicomotor
Ginástica Geriátrica
(ASC)

Manutenção de capacidades físicas e motoras
Promoção da saúde e bem-estar

CRIBB

 Exercícios com elásticos

30/03

Desenvolvimento Psicomotor/Prática Desportiva
Torneio Boccia Sénior
CMM



Participação de duas equipas de utentes do CRIBB no
torneio mensal interinstituições de Boccia Sénior.

CMM/CRIBB
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01/04

Comemoração da Páscoa
1ª Gincana da Páscoa
CRIBB

Atividades outdoor (parque de merendas do Rosário) de
animação com os utentes.

CRIBB

(Animação SC.)
02/04

Celebração da Páscoa

Psicossocial


Distribuição das ofertas da Páscoa pelos utentes de
CD e SAD



CRIBB

Sessão Fotográfica e passeio pelo Jardim das
Laranjeiras

06/04

Baile CRIBB

Objetivos: prevenção do isolamento social; convívio;
preservação de tradições culturais, estimulação psicomotora.

CRIBB

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade
• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;

07/04

CMM/CRIBB

tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Atelier de Estimulação
Cognitiva
“Provérbios em Cadeia”

Estimulação Cognitiva/ Desenvolvimento Psicossocial


Dinâmica de grupo que visa exercitar a capacidade
mnésica a LP e Memória Semântica.

Desenvolvimento Psicomotor/Psicossocial
 Desenvolvimento de competências de comunicação pela
08/04

Dinâmica de Grupo
“Mímica Para Todos”

linguagem não-verbal;
 Expressão emocional;

CRIBB

 Estimular a criatividade.

Desenvolvimento Psicomotor
 Estimulação da expressão corporal e rítmica.
Sessão de Expressão
09/04

Corporal através da Música
“Mexe aqui, mexe ali”

 Treinar a coordenação corporal e postura.
 Manutenção de atividade física e autonomia.

CRIBB

 Estimular a prática de exercício físico através de modalidades
(dança) com as quais os utentes têm natural afinidade.

Desenvolvimento Psicossocial/Estimulação Cognitiva
10/04

Dinâmica de Grupo
“É verdade Que…” Quizz

 Estimular a memória a longo prazo através da recuperação e
nomeação de informação de carácter cultural geral.

CRIBB

 Desenvolver competências sociais e de comunicação
(assertividade)
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 Desenvolver competências da linguagem verbal (nomeação,
argumentação, clarificação).

Desenvolvimento Psicossocial/ Estimulação Cognitiva
 Estimular a atenção e a concentração
13/04

Sessão de Cinema
“Capas Negras”

 Estimular o espírito crítico
 Estimular a memória a curto e longo prazo

CRIBB

 Promover interesses individuais
 Debate e reflexão grupal acerca dos conteúdos do filme

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.

14/04
Desenvolvimento Psicossocial/Estimulação Cognitiva
 Estimular a memória a longo prazo através da recuperação e
Sessão de Dinâmicas de
Grupo
“Desafios em Grupo”

nomeação de informação de carácter cultural geral.
 Desenvolver competências sociais e de comunicação

CRIBB

(assertividade)
 Desenvolver competências da linguagem verbal (nomeação,
argumentação, clarificação).

15/04

Sessão de Dinâmicas de
Grupo
“Bowling – Derrubar

Desenvolvimento Psicossocial/ Psicomotor

CRIBB

Emoções”

16/04

Desenvolvimento Psicomotor/Desenvolvimento Psicossocial
 Promover a autonomia
Sessão de Ginástica
Geriátrica Dinamizada
pelos utentes

 Promover a capacitação individual e grupal
 Reforçar a autoestima

CRIBB

 Elevar os níveis de autoeficácia percebida e controlo
sobre o meio.

Projeto Intergeracional com os utentes de CD e Adolescentes
1ª Sessão Projeto
Intergeracional
“Mexe Comigo”

do Projeto Escolhas da BXB
 Aplicação de um questionário para avaliar a motivação dos
jovens em participar no projeto e compreender a expectativas e
crenças/atitudes e estereótipos dos mesmos em relação à pop.

CRIBB/Escolhas
BXB Pró-Jovem
(RUMO)

idosa (construção de linha de base).
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 Dinâmica de grupo de apresentação entre jovens e idosos.
 Iniciação dos jovens na modalidade de Boccia feita pela equipa
de Boccia sénior do CRIBB.
 Realização de um pequeno torneio com equipas mistas.

17/04

Desenvolvimento Psicossocial/ Psicomotor
 Decoração do teto com motivos alusivos à Primavera.
Atividade Grupal
Decoração do teto do
Salão

 Promover a autonomia e participação ativa
 Desenvolver competências artísticas

CRIBB

 Desenvolvimento de sentimento de pertença/integração no
espaço do CRIBB.

20/04
Baile CRIBB

21/04

Objetivos: prevenção do isolamento social; convívio;
preservação de tradições culturais, estimulação psicomotora.

CRIBB

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física
Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.

22/04

Desenvolvimento de competências Psicomotoras/
Psicossociais/ Estimulação Cognitiva
 Desenvolver a capacidade criativa
 Estimulação da motricidade fina
Atelier de Expressão
Plástica
“Flores de Seda”

 Promover a socialização e a entreajuda
 Estimular competências cognitivas (atenção, concentração,
aprendizagem por observação, memorização-reprodução)

CRIBB

 Estimular a coordenação visomotora;
 Reforçar ao autoestima
 Desenvolvimento de um autoconceito positivo em termos do
papel ativo do idoso na comunidade.

23/04

Psicomotor/Psicossocial
 Reforçar comportamentos saudáveis/ativos e valorizar
conhecimentos dos utentes idosos.
 Promover rotinas que favoreçam a autonomia, a
Sessão de Jardinagem

responsabilização pelo património; sentimento de pertença à

CRIBB

instituição e participação ativa na comunidade.
 Reforço do sentimento de controlo sobre o meio.
 Reforço da autoestima e autoeficácia.
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24/04

Comemoração do Dia 25
de Abril
Dinâmica de Grupo

Psicossocial/Psicomotor/Estimulação Cognitiva/Criatividade

CRIBB

“O Mundo da Liberdade”
04/05

Psicomotor/Psicossocial
Baile CRIBB

Objetivos:

prevenção

do

isolamento

social;

convívio;

CRIBB

preservação de tradições culturais, estimulação psicomotora.
Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

05/05

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Desenvolvimento Psicossocial/ Estimulação Cognitiva
 Estimular a atenção e a concentração
06/05

Sessão de Cinema
“Camões”

 Estimular o espírito crítico
 Estimular a memória a curto e longo prazo

CRIBB

 Promover interesses individuais
 Debate e reflexão grupal acerca dos conteúdos do filme.

07/05

08/05

Dinâmica de Grupo
“Palavras Proibidas”

Dinâmica de Grupo
“História da Memória”

Estimulação Cognitiva
 Desenvolver capacidades de expressão oral

CRIBB

 Estimular o vocabulário e o raciocínio e memória semântica
Psicossocial/Cognitivo
 Fomentar o trabalho em equipa e o respeito

CRIBB

 Estimular a memória e a atenção
Psicomotor/Psicossocial

11/05

Baile CRIBB

Objetivos: promoção da inclusão social; convívio;
preservação de tradições culturais, estimulação

CRIBB

psicomotora.
Desenvolvimento psicomotor e estimulação do pensamento
Atelier de Expressão
12/05

Plástica
“Bolas de Papel”

Atividades de
14/05

Comemoração do Dia da
Espiga
«Onde há espiga, há pão!”

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

CRIBB

 Estimular a coordenação viso-motora.

Psicossocial/Psicomotor
 Passeio com os utentes para colher algumas das plantas que
constituem o ramo da “espiga”.

CRIBB

 Construção dos ramos do dia da espiga com os utentes de CD.
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 Exploração do simbolismo das plantas do ramo da espiga
 Promover e trabalhar reminiscências dos utentes
 Estimular memória biográfica e a LP
 Desenvolver competências de comunicação e linguísticas
 Valorizar os conhecimentos e tradições de cariz popular
 Preservar a identidade e memória coletiva
 Promover a autoestima dos utentes idosos.
Participação de duas equipas do CRIBB no torneio mensal
25/05

organizado pela CMM
Torneio de Boccia Sénior



Promoção da prática desportiva sénior



Promoção da inclusão social e convívio



Promoção da autonomia e saúde

CRIBB/CMM

Psicomotor
• Promover as capacidades de mobilização e a atividade física

26/05

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

• Desenvolver hábitos de vida saudáveis
• Promover autonomia e funcionalidade

CMM/CRIBB

• Combater o sedentarismo
• Desenvolver capacidades físicas como força, resistência;
tonicidade, equilíbrio, flexibilidade e função cardiorrespiratória.
Desenvolvimento Psicomotor/Artístico
Elaboração manual de marcadores de livro em papel; carteiras
28/05
29/05
02/06
03/06

com pacotes de papel (sumo, leite etc); pregadeiras etc. para
Ateliers de Manualidades

exposição e venda na Feira da Saúde 2015.
 Estimular a criatividade e a motricidade fina

(Feira da Saúde)

CRIBB

 Promover práticas de reciclagem de materiais
 Promover a autoestima
 Reforçar o papel ativo do idoso no CRIBB e na sociedade.
Psicossocial/Psicomotor/Estimulação Cognitiva

Dinamização da Hora do Conto
Celebração do Dia da
01/06

 Visita às crianças da creche e leitura animada pelos utentes de
CD de um conto da sua autoria sobre hábitos de vida

Criança
Atividades Intergeracionais
CD e Creche Os Netinhos

saudáveis desde a primeira infância.

CRIBB

Construção de um Mural em papel de cenário alusivo ao Dia
da Criança e ao Desenvolvimento Saudável ao longo do
Ciclo de Vida
 Participação conjunta das crianças da Creche e dos idosos de
CD – atividade de expressão plástica - pintar com as mãos.

Atelier de Expressão
02/06

Plástica
“A Árvore da Saúde CRIBB”

Desenvolvimento psicomotor e estimulação do pensamento
criativo


CRIBB

Construção e decoração de uma árvore alusiva ao tema da
saúde e bem-estar na 3ª idade.
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Promover a autoestima dos utentes através da
partilha/exposição de fotos referentes a várias atividades
em que os mesmos participaram organizadas pelo CRIBB.

Psicossocial
 Participação do CRIBB na 3ª Feira da Saúde, com a
montagem e decoração de um Stand, divulgação dos nossos
serviços, respostas sociais e atividades socioculturais.
 Animação do Stand com atividades de ASC como
03/06

modelagem de balões; dinâmicas de grupo para a

Feira da Saúde 2015

comunidade baseadas na Psicologia Positiva – Terapia da

CRIBB/ RUMO/
JFUFBXB/CMM…

Felicidade: Dá-me um sorriso e um abraço em troca de uma
flor!”
 Reportagem fotográfica
 Exposição e venda dos trabalhos manuais realizados pelos
utentes de CD.

24/06

Comemoração dos santos
Populares

Psicossocial


Apresentar o trabalho preparado pelos utentes



Promover momentos de convívio e interação

CRIBB

Psicossocial/cognitivo

01/07

Receitas Marotas



Estimular a concentração e a tenção



Promover a comunicação e a expressão verbal



Estimular a capacidade de associação e memória visual



Promover momentos de interação entre o grupo e troca de

CRIBB

ideias
Psicomotor
07/07

08/07

Ginástica Geriátrica

Siguerâmide



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

Cognitivo


CRIBB

CRIBB

Estimular a atividade mental através da associação de letras

Psicomotor
09/07

10/07

13/07

14/07

Ginástica Geriátrica

Cinema
Filme: Pátio das Cantigas

Guerra de sexos

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo


Estimular a atenção e a concentração



Promover interesses individuais

Psicossocial


CRIBB

CRIBB

Promover a autoestima, a comunicação e a expressão oral

Psicomotor

CRIBB
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Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

Psicossocial/Cognitivo
15/07

Jogos de tabuleiro



Promover a interação entre os utentes



Estimular a atenção, a concentração e a memória

CRIBB

Psicomotor
16/07

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo
17/07

20/07

Jogos tradicionais de mesa



Desenvolver competências sociais e pessoais



Promover a autonomia



Estimular a atenção e a concentração

Dinâmica de Grupo

Psicossocial

Leilão dos desafios



Desenvolvimento pessoal e clarificação de valores

quotidianos



Promover a comunicação verbal e autoavaliação

CRIBB

CRIBB

Psicomotor
22/07

23/07

Ginástica Geriátrica

Cinema
Filme: Costa do Castelo



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo


Estimular a atenção e a concentração



Promover interesses individuais

CRIBB

Psicomotor
27/07

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo

CRIBB

Redescobrir o corpo
Psicossocial/Cognitivo
28/07

Jogos tradicionais



Desenvolver competências sociais e pessoais



Promover a autonomia

CRIBB

Sessão de Dinâmicas de
29/07

Grupo
“Verdade, passa ou

Psicossocial
 Promover a aproximação entre os elementos do grupo

CRIBB

desconfia”
Psicomotor
03/08

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB
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Psicossocial/Cognitivo
04/08

Jogos tradicionais

Atelier de Estimulação
05/08

Cognitiva



Desenvolver competências sociais e pessoais



Promover a autonomia

CRIBB

Cognitivo


“Ciclos”

Estimular a atividade mental e o raciocínio sequencial no

CRIBB

espaço e no tempo
Psicomotor

06/08

07/08

Ginástica Geriátrica

Baile das cadeiras
cooperativas



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

Psicomotor/Psicossocial


CRIBB

CRIBB

Promover o movimento e a cooperação

Psicomotor
10/08

Ginástica Geriátrica

Atelier de Estimulação
11/08

Cognitiva
“O seguinte”



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Cognitivo


Estimular a atividade mental e o raciocínio logico



Trabalhar sequências



Estimular a atenção e a concentração

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo
12/08

Jogos tradicionais de mesa

Sessão de Dinâmicas de
14/08



Desenvolver competências sociais e pessoais



Promover a autonomia



Estimular a atenção e a concentração

CRIBB

Cognitivo/psicossocial

Grupo



Desenvolver o trabalho em equipa

“Desafio de linhas



Promover o diálogo

cruzadas”



Estimular a aquisição de novos conhecimentos

CRIBB

Psicomotor
17/08

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo
18/08

19/08

Sessão de Jogos de Grupo



Desenvolver competências sociais e pessoais

Jogos modernos



Promover a autonomia



Estimular a atenção e a concentração

Atelier de Estimulação

CRIBB

Cognitivo

Cognitiva



Relembrar conhecimentos

“Figuras históricas”



Estimular a atividade mental e o raciocínio associativo

CRIBB
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Psicomotor
20/08

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Redescobrir o corpo

CRIBB

Cognitivo/Psicossocial

21/08

Sessão de Dinâmicas de



Desenvolver a capacidade intelectual e cognitiva

Grupo



Identificar e caraterizar objetos

“Identifica”



Promover a aproximação e o desenvolvimento da

CRIBB

confiança entre pares
Psicomotor
24/08

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Promover o relaxamento muscular

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo
25/08

Jogos de tabuleiro



Promover a interação entre os utentes

CRIBB

Estimular a atenção, a concentração e a memória
Comemoração do dia
01/10

Psicossocial

internacional da pessoa



Celebrar a importância da pessoa idosa na sociedade

idosa – atividade cultural



Enriquecer culturalmente

Espetáculo UNIsenior



Promover a inclusão social

CMM

Psicomotor
02/10

Ginástica Geriátrica



Promover o movimento e a atividade física



Combater o sedentarismo



Favorecer a mobilidade

CRIBB

Psicossocial/Cognitivo
05/10

Dinâmica de Grupo



Promover a interação entre o grupo

Troca e adivinha



Estimular a concentração e a memória a curto prazo



Favorecer a memória visual

CRIBB

Psicossocial

06/10

Visita Cultural Setúbal

 Enriquecimento cultural

Património

 Desenvolvimento pessoal

Mês do Idoso

CMM/CRIBB

 Prevenção do isolamento na comunidade
 Promover a inclusão social do idoso
Psicossocial/Cognitivo

08/10

Jogos de tabuleiro

 Promover a interação entre os utentes

CRIBB

 Estimular a atenção, a concentração e a memória
Psicomotor
09/10

Ginástica Geriátrica

 Promover o movimento e a atividade física
 Combater o sedentarismo

CRIBB

 Favorecer a força e a resistência
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13/10

Sessão de Cinema
Filme: Cantiga da Rua

Psicossocial/Cognitivo
 Estimular a atenção e a concentração

CRIBB

 Promover interesses individuais
 Desenvolvimento/manutenção de competências linguísticas e
de literacia nos idosos
 Promover o aumento dos níveis de autoestima e autoeficácia

Projeto Avós e Netinhos –
14/10

Hora do Conto Animada
“A Velha e a Cabaça”

 Promover a aprendizagem informal (crianças creche)
 Promover a partilha de conhecimentos e afetos

CRIBB

 Preservação da memória coletiva e de padrões socioculturais
adaptativos
 Prevenir o isolamento na comunidade
 Promover a inclusão social e a intergeracionalidade
Psicossocial/Psicomotor
 Promover a socialização entre gerações diferentes (Idosos e

Projeto Intergeracional
CRIBB & Escolhas BXB
2ª Sessão Projeto
Intergeracional
15/10

“Mexe Comigo”
Dinâmica de
Apresentação: Adivinhas
com Nomes; Jogo de
Boccia Intergeracional)

adolescentes)
 Favorecer a cooperação e a tolerância
 Promover a transmissão intergeracional de saberes (ser e
fazer)
 Contribuir para a coesão social
 Promover a preservação do património cultural e identidade

CRIBB

da comunidade
 Promover oportunidades para o desenvolvimento pessoal e
cívico dos intervenientes.
 Promover a autoestima e autoeficácia
 Promover a inclusão social e a participação ativa na
comunidade.

Atelier de Estimulação
16/10

Cognitiva
Palavras Proibidas

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

Projeto Intergeracional
“Avós e Netinhos”
20/10

Cognitivo
 Desenvolver capacidades de expressão oral

CRIBB

 Estimular o vocabulário e o raciocínio
Psicomotor
 Promover a atividade física

CMM/CRIBB

 Combater o sedentarismo
Seleção e Leitura Animada do Conto tradicional “Capuchinho
Vermelho” utentes CD

CRIBB

Psicossocial/Psicomotor
 Atividade cultural/turística dirigida a sócios do CRIBB
Passeio Cultural a Castelo
Branco
(Mês do Idoso)

 Conhecer o património cultural de Castelo Branco
 Promover a inclusão social

CMM/CRIBB

 Convívio
 Lazer

21/10

Hora do Conto: Leitura Animada do Conto tradicional

CRIBB
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Projeto Intergeracional
“Avós e Netinhos”

3ª Sessão Projeto
22/10

Intergeracional
“Mexe Comigo”

“Capuchinho Vermelho” pelos utentes de CD às crianças da
Creche.
 Visita de um grupo de utentes ao espaço do Projeto Escolhas
BXB Pró-jovem;
 Encontro e convívio intergeracional

CRIBB/Escolhas
BXB Pró-Jovem

 Dinâmicas de grupo cooperativas
Psicomotor/Psicossocial

Passeio Cultural de Falua
23/10

Séniores a Bordo
(Mês do Idoso)

23/10

Dinâmica de Grupo
“Jogos com história”

 Conhecer o património cultural e natural do Concelho da
Moita

CMM/CRIBB

 Socialização e convívio

Psicossocial
 Favorecer momentos de troca de conhecimentos e lembranças

CRIBB

da infância
 Promover o intercâmbio cultural, social e artístico

24/10

II Encontro de Grupo
Corais CRIBB

 Promover a troca de conhecimentos entre grupos corais
 Desenvolver iniciativas culturais para sócios e utentes

CRIBB

 Divulgar e valorizar o trabalho do nosso Grupo Coral
 Promover a inclusão social

26/10

27/10

Dinâmica de Grupo
“Exercício do Consenso”

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

Comemoração do
28/10

Encerramento do mês do
Idoso

Psicossocial
 Estimular a comunicação oral e o respeito pela opinião

CRIBB

adversa
Psicomotor
 Promover a atividade física

CRIBB

 Combater o sedentarismo
 Prevenir o isolamento da comunidade
 Promover a inclusão social

CMM

 Criar momentos de lazer, convívio e interação
Psicossocial/Cognitivo
 Celebrar o Halloween através da escrita criativa de um conto
alusivo.

28/10

Atelier de Escrita Criativa

 Estimular capacidades linguísticas verbais orais e escritas;

“Um conto de Halloween”

 Estimular a capacidade criativa;

CRIBB

 Valorizar narrativas pessoais;
 Capacitar para o trabalho em equipa;
 Promover a autoestima.
Atelier de Expressão
29/10

Psicomotor/ Estimulação Cognitiva/Expressão Artística

Plástica

 Construção de bonecos de papel articulados representativos

“Um conto de Halloween”

das personagens do conto “Era Uma Vez o Halloween”.

CRIBB
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 Ensaio da leitura e animação do conto com a manipulação
das marionetas de papel.

Hora do Conto na Creche, dinamizada por um grupo de utentes
Projeto Intergeracional
“Avós e Netinhos”
(Celebração Halloween)

de CD.
 Leitura animada com marionetas de papel do conto “Era Uma

CRIBB CD+CRECHE

Vez o Halloween”;
 Jogo Pedagógico “O Caldeirão da Magia!”

Hora do Conto na Escola Básica 1º Ciclo Nº6 BXB, dinamizada
por um grupo de utentes de CD.

30/10

 Leitura animada com marionetas de papel do conto “Era Uma
Projeto Intergeracional
“Conta-me um Conto e

Vez o Halloween” aos alunos do 3º Ano;
 Atividade pedagógica intergeracional de construção em

Acrescenta-me Um Ponto”

grupos mistos (idosos e crianças) de Marionetas de Papel,

(Celebração do Halloween)

personagens do conto.

CRIBB/EB 1º Ciclo
Nº6 Baixa da
Banheira

 Convívio e oferta de doces às crianças conforme a tradição
do Halloween.

Psicossocial/Artístico/Psicomotor
Pesquisar, desenhar e decalcar moldes de cartão;
Recortar moldes;
Recortar motivos em feltro para aplicação na manta;
Encher e cozer motivos de feltro em 3D com guizos no interior;
Costurar/ coser os motivos fixos na manta;
Aplicar molas na manta.
02/11
03/11
06/11

Atelier de Expressão
Plástica

Objetivos:
 Exercitar competências psicomotoras dos utentes;

“Costurando a Manta do

 Valorizar o saber fazer dos utentes;

Carinho de S. Martinho”

 Trabalhar a história e valores inerentes à lenda do S.

CRIBB

Martinho;
 Elaborar uma manta para a creche que seja uma ferramenta
psicopedagógica;
 Reforçar os laços intergeracionais pela oferta da manta às
crianças;
 Reforçar a autoestima dos utentes e sentido de pertença à
comunidade.
 Encontro e convívio intergeracional
 Dinâmicas de grupo cooperativas
4ª Sessão Projeto
05/11

Intergeracional
“Mexe Comigo”

 Leitura partilhada do Conto “A Avó Adormecida” (jovens e
séniores)

CRIBB/Escolhas

 Debate e reflexão sobre a narrativa – tema do luto

BXB Pró-Jovem

 Oficina de Expressão Plástica sobre o conto - “Posters
ComVida” em grupos intergeracionais.
 Exposição dos posters no espaço do Projeto Escolhas.
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Psicossocial/Estimulação Cognitiva
 Desenvolvimento/manutenção de competências linguísticas e
de literacia nos idosos
 Promover o aumento dos níveis de autoestima e autoeficácia
 Promover a aprendizagem informal (crianças 3-5) através da
Projeto Intergeracional
09/11

“Conta-me um Conto e

partilha intergeracional de conhecimentos e afetos
 Preservação da memória coletiva e de padrões socioculturais

Acrescenta-me Um Ponto”

CRIBB/JI EB 1º
Ciclo Nº6 BXB

adaptativos
 Intervenção psicopedagógica precoce para a tolerância e
solidariedade social
 Leitura animada do Conto “O Pedro e o Lobo” (idosos de
CD)

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

Psicomotor


Promover a atividade física



Combater o sedentarismo

CMM/CRIBB

10/11
Ensaio da Leitura Dramatizada da Lenda de S. Martinho
Projeto “Avós e Netinhos”

Sessão de escrita criativa de poemas alusivos à festividade de S.

CRIBB CD

Martinho (Utentes de CD)
Psicossocial/Expressão Artística (Dramatização)
Comemoração da Festa de
11/11

S. Martinho
Projeto “Avós e Netinhos”

 Leitura e dramatização da Lenda de S. Martinho pelos utentes
de CD e equipa de ASC para as crianças da creche.
 Declamação de poesia alusiva à data.

CRIBB CD+
CRECHE

 Magusto convívio intergeracional (Creche, CD e sócios Grupo
Coral)

5ª Sessão Projeto
12/11

Intergeracional
“Mexe Comigo”

 Encontro e convívio intergeracional

CRIBB/Escolhas

 Dinâmicas de grupo cooperativas

BXB Pró-Jovem

Psicomotor
13/11

Ginástica Geriátrica



Promover a atividade física



Combater o sedentarismo

CRIBB

Psicossocial
16/11

Dinâmica de Grupo

 Estimular a comunicação oral

Vou a… e vou com…

 Promover a confiança e favorecer o respeito e a interação

CRIBB

positiva
Psicossocial
17/11

18/11

Ginástica Geriátrica



Promover a atividade física

Movimento Sénior



Combater o sedentarismo

Projeto “Avós e Netinhos”
(Hora do Conto)

Psicossocial/ Estimulação Cognitiva/Expressão


CMM/CRIBB

CRIBB CD+CRECHE

Promover a expressão oral
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Desenvolvimento/manutenção de competências linguísticas
e de literacia nos idosos



Promover o aumento dos níveis de autoestima e
autoeficácia



Desenvolver rede de afetos intergeracionais



Leitura animada do Conto “A Princesa e a Ervilha”
(utentes de CD)



Atividade pedagógica “Descobre a Ervilha… a Joia da
Rainha!” (crianças sala 2-3 anos)

6ª Sessão Projeto
19/11

Intergeracional
“Mexe Comigo”

 Encontro e convívio intergeracional

CRIBB/Escolhas

 Dinâmicas de grupo cooperativas

BXB Pró-Jovem

Psicossocial/Estimulação Cognitiva
 Desenvolvimento/manutenção de competências linguísticas e
de literacia nos idosos
 Promover o aumento dos níveis de autoestima e autoeficácia
(idosos CD)
 Promover a aprendizagem informal (crianças 6-8) através da
partilha intergeracional de conhecimentos e afetos
 Preservação da memória coletiva e de padrões socioculturais
adaptativos
Projeto Intergeracional
20/11

 Intervenção psicopedagógica precoce para a tolerância e

“Conta-me um Conto e
Acrescenta-me Um Ponto”

solidariedade social
 Reforçar a importância do papel do idoso na comunidade

CRIBB/EB 1º
CICLO Nº6 BXB

 Valorizar e divulgar o conto popular português e a obra de
Ana de Castro Osório, pedagoga do Distrito de Setúbal
 Leitura animada do Conto “A Esperteza de Uma Velha”
 Realização de uma atividade psicopedagógica (expressão
plástica 1º, 2º anos e idosos, e escrita 2º ano e idosos) em
grupos intergeracionais (idosos, crianças 6-8 anos) – “O
Retrato da Avó” de exploração positiva do conto e da
personagem idosa da narrativa.

23/11



Atelier de Expressão Plástica e costura de botas de feltro

24/11

Atelier de Expressão

alusivas ao Conto “Os Duendes Sapateiros”, com o intuito

25/11

Plástica/Costura Criativa

de oferecer as botas aos meninos após a leitura do conto, e

26/11

“Missão Botas para o

27/11

Natal”

enfeitar a árvore de Natal do CRIBB.


(Objetivos, ver atividade “Manta do Carinho do S.
Martinho)

30/11

24/11

CRIBB

Ginástica Geriátrica
Movimento Sénior

Psicomotor


Promover a atividade física



Combater o sedentarismo

CMM/CRIBB
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Sessão de Sensibilização
PSP (Mudanças nas notas
euro)

Sessão de Informação coletiva direcionada aos utentes idosos

de CD dinamizada pelo Agente Martins acerca das mudanças nas
notas Euro, e sobre medidas preventivas de segurança básica em

PSP/CRIBB

diversos contextos.


Conversa com os utentes e esclarecimento de dúvidas.

Psicossocial/ Estimulação Cognitiva/Expressão
 Promover a expressão oral
 Desenvolvimento/manutenção de competências linguísticas e
de literacia nos idosos
Projeto “Avós e Netinhos”
(Hora do Conto)

 Promover o aumento dos níveis de autoestima e autoeficácia
 Desenvolver rede de afetos intergeracionais

CRIBB CD+CRECHE

 Leitura Animada do Conto “Os Duendes Sapateiros”
01/12

 Oferecer às crianças da creche as botas em feltro dos duendes

02/12

feitas/costuradas pelos utentes de CD.

Oficinas de Expressão Plástica para construção de materiais
Ateliês de Manualidades
“No CRIBB cheira a Natal”

decorativos de Natal (Presépio; Estrelas e Bolas de Teto)
 Dinâmica de grupo para iniciar a decoração da árvore de Natal

CRIBB

do CRIBB.

Seleção e Leitura de poemas sobre o tema do Natal de
03/12

ilustres poetas portugueses, para trabalhar em grupo e

Sessão Grupo de Teatro

apresentar na festa de Natal do CRIBB.

CRIBB

CRIBB

(Atividades dinamizadas por Sr. Paulino e supervisão
ASC).

04/12

Ateliê de Expressão

07/12

Plástica

08/12

“Cartões de Natal”

09/12
10/12
11/12

10/12

14/12
15/12
16/12
18/12
17/12



Elaboração de cartões de Natal pelos utentes de CD para
oferecer aos parceiros sociais do CRIBB.



CRIBB

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos utentes em
CD através da criação e oferta de postais de natal.

Ateliê de Expressão
Plástica

 Construção em cartolina preta das personagens articuladas

“Construindo o Presépio de

e artefactos característicos do presépio.
CRIBB

Sombras Indonésias”
Sessão Grupo de Teatro



Ensaio: Análise e Discussão do conteúdo

CRIBB



Leitura e Declamação de poemas de Natal



Montagem do cenário



Ensaios.

Oficina de Dramatização
“Presépio de Sombras
Indonésias”

Sessão Grupo de Teatro
CRIBB

 Ensaio final dos poemas a declamar na festa de Natal do
CRIBB.

CRIBB

CRIBB
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Festa de Natal Sénior
“Vivências”



Prevenir o isolamento da comunidade



Promover a inclusão social da pessoa idosa

CMM/CRIBB

 Criar momentos de lazer, convívio e interação
 Festa de Natal das respostas sociais CD e Creche Os Netinhos

19/12

Festa de Natal CRIBB

 Lanche e confraternização (utentes, técnicos, famílias e sócios).

2015

 Promover a inclusão social, afetos e tolerância intergeracional.

CRIBB

Serviço de apoio domiciliário

Através do serviço de apoio domiciliário demos resposta a pessoas em situação de
dependência, garantimos a satisfação de necessidades básicas e específicas, apoio nas
atividades diárias da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. Este conjunto de
serviços foi prestado no domicílio habitual de vida do utente, contribuindo para a
promoção e a prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento.

O SAD disponibilizou uma oferta de serviços diversificada, cujo acesso corresponde à
concretização de direitos de cidadania. Garantimos o acesso a serviços de qualidade,
adequados à satisfação das suas necessidades e expetativas.

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


Ter em consideração o superior interesse das pessoas e situação de
dependência. Há que estabelecer uma forte parceria com o utente/familiar, a
fim de recolher a informação necessária sobre as necessidades, expectativas,
capacidades e competências, para se poder delinear o plano de desenvolvimento
individual;



Desenvolver cuidados ao nível da qualidade das relações que o utente
estabelece com os colaboradores do SAD;
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Reconhecer que todos os utentes necessitam de se sentir incluídos, ter um
sentimento de pertença, de se sentir valorizados e importantes para aderir ao
processo de cuidados;



Compreender a individualidade e personalidade de cada utente, de forma a criar
um ambiente que facilite a interação, a criatividade e a resolução de problemas.

Assim, os objetivos do SAD visam proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento
individual dos utentes, num clima de segurança afetiva, física e psíquicas, durante o
tempo de utilização da resposta social., através de um atendimento individualizado e
personalizado, de estreita colaboração com as pessoas próximas, quando existente e
desejável pelo utente.

Os utentes do SAD usufruíram de serviços permanentes e adequados à sua situação, à
satisfação das suas necessidades básicas, nomeadamente no que concerne aos cuidados
pessoais e de saúde (cuidados de higiene e imagem, assistência medicamentosa),
alimentação e nutrição (fornecimento de refeições e apoio na alimentação), apoio social
e apoio nas atividades da vida quotidiana (higiene habitacional, lavagem e tratamento
de roupas, acompanhamento ao exterior e apoio na aquisição de bens e serviços).

Garantimos os seguintes serviços:

Higiene Pessoal – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de higiene
pessoal, de acordo com os serviços contratualizados de cada utente.

Alimentação – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de refeição,
respeitando a nível de restrições alimentares.

Higiene Habitacional – Asseguramos semanalmente a higiene da habitação de cada
utente. Conseguimos assegurar, também, a manutenção do espaço em que o utente se
encontra, diariamente.
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Tratamento de roupas – asseguramos semanalmente a higiene das roupas dos utentes.

Assistência medicamentosa

– Asseguramos diariamente toda a assistência

medicamentosa prescrita pelo médico.

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

Visitas da Técnica – Realizou-se mensalmente visitas de acompanhamento a cada
utente. Realizaram-se também visitas com outra periodicidade, sempre que se verificou
essa necessidade, assim como a visita para avaliação diagnóstica de integração nos
serviços.

Apoio psicossocial – Foram prestados apoios aos utentes e familiares, sempre que
necessário e por solicitação dos mesmos. Realizou-se atendimentos aos familiares e
utentes, assegurados pelos técnicos superiores da instituição (Assistente Social,
Psicóloga e animadora social)

Conseguimos garantir a qualidade dos serviços prestados, através de visitas de
acompanhamento, aplicação de questionários para avaliar a satisfação dos utentes,
tendo em vista a melhoria dos serviços prestados.
Este acompanhamento mais próximo foi possível, devido à contratação de mais um
técnico para dar apoio a esta resposta.

Iniciamos também a implementação dos planos individuais, e para isso foi necessário
realizar visitas de acompanhamento para reavaliação dos serviços.

Durante o ano de 2015 prestamos serviços de apoio domiciliário a 95 utentes, tendo
iniciado os serviços de SAD durante o respetivo ano 36 novos utentes.

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes
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que frequentaram a resposta de SAD, relativamente à idade, género e nível de
autonomia.
Estes dados têm como data de referência 31 de Dezembro de 2015.

% de Utentes por idade e Género a frequentar a resposta de
Serviço de Apoio Domiciliário
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< =60 anos

61 a 69 anos

70 a 79 anos

% homens

80 a 89 anos

>= 90 anos

% mulheres

Gráfico 4 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de SAD

Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de SAD é superior à
dos homens, sendo que a de mulheres representa 62% dos utentes e os homens 38%.
Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se no intervalo de
80 a 89 anos de idade, 56%.
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Média de Idades dos Utentes de SAD por Género
100
90

82

79

80
70
60
50
40
30
20
10
0
mulheres

homens

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

Relativamente à média de idades não se verifica uma diferença muito elevada, sendo de
82 anos para as mulheres e de 79 anos para os homens.

% de Utentes por Serviços de SAD

100%

83%
77%

100%
68%

47%

17%

higiene pessoal

higiene habitacional

tratamento de roupas

alimentação

medicamentos e fraldas

serviços de socialização

diligências

Gráfico 6 – % de utentes por serviços prestados de SAD

No que respeita a serviços de SAD, com maior representatividade temos os serviços de
socialização e as diligências, que todos os utentes beneficiam. A higiene pessoal é o
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terceiro serviço que abrange mais utentes, representando 83%.

% de Utentes por Nível de Autonomia a Frequentar a Resposta de
SAD
3%
43%

28%
25%

% utentes autónomos

% utentes parcialmente dependentes

% utentes dependentes

% utentes grandes dependentes

Gráfico 7 – % de utentes por nível de autonomia a frequentar a resposta de SAD

A nível de autonomia, apenas 3% representam os utentes autónomos, sendo que a
maior incidência se encontra nos utentes grandes dependentes, 43%.

Creche
O ano de 2015 foi o ano da tão esperada inauguração da Creche “Os Netinhos”.
Na última semana de Abril, os pais e as crianças tiveram oportunidade de conhecer as
instalações e as funcionárias que iriam cuidar dos seus educandos e no dia 04 de Maio
de 2015, abrimos as portas às crianças e assim se iniciou mais uma etapa de
responsabilidade na vida da instituição.
O Mês de Maio foi o mês de adaptação das crianças ao espaço, aos adultos, às rotinas,
foi o mês em que se criaram laços, se deu muito colinho (a grandes e pequenos- os
papás).
Foi o mês da “novidade” e da exploração: do espaço em si, de novos materiais, de novas
sensações e de novas aventuras.
Foi, também, o mês que iniciámos o nosso projeto de partilha intergeracional entre os
utentes da Creche e os utentes do Centro de Dia, não só com a visita dos idosos à Creche,
para conhecerem as instalações, como, também, com o início da “hora do conto” em
que os idosos começaram a ir à Creche, periodicamente, contar uma história escolhida
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pelos mesmos- atividade que ambos os utentes (da creche e do centro de dia) adoraram!
Sendo o mês da família, também envolvemos os pais nas atividades da Creche e cada
uma das famílias teve de construir uma “casinha” com fotos da sua família. Foi um
trabalho importante para envolver as famílias no dia-a-dia da Creche, como também,
para fazer com que as crianças “sentissem” o espaço da Creche como “seu”, como um
prolongamento feliz da sua casa.
Junho foi o mês em que comemorámos o Dia da criança.
Logo no dia 1 de Junho, os utentes da creche, comemoraram este dia tão especial em
conjunto com os idosos, no centro de dia: ouviram uma história, fizeram uma pintura
juntos e ainda ganharam muitos balões de oferta. Todos se divertiram muito e todos
saíram da instituição de coração mais “cheio”.
O início de Junho ficou marcado pela feira da saúde onde a instituição esteve bem
representada pelos diversos trabalhos que apresentou ao público, realizados pelos
utentes do Centro de dia e da creche. Foi uma boa oportunidade para a divulgação dos
diferentes serviços que a instituição dispõe.
Dia 5 de Junho, uma equipa composta por uma auxiliar de ação educativa da Creche e
por uma das estagiárias da equipa de animação do Centro de dia, foi dinamizar
atividades ao ar livre, num evento organizado pela União das Freguesias da Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira, para comemorar em simultâneo o Dia da criança (01.06)
e o dia do Ambiente (5.06), no Parque José Afonso. Esta dinamização correu muito bem
e ficámos todos orgulhosos porque, com a variedade de atividades desenvolvidas pela
nossa equipa, fomos um elemento importante no desenvolvimento de um dia positivo
para todas as crianças e escolas envolvidas.
No seguimento do projeto de partilha entre gerações, fizemos um projeto sobre os
afetos em que se contaram histórias sobre os afetos, se partilharam abraços, beijinhos
e muito, muito mimo. E assim, com este projeto, terminámos mais um mês.
Em Julho, continuámos os vários projetos, sobre as mais variadas temáticas, nas salas
de atividades e apresentámos alguns desses trabalhos, muito orgulhosamente, nas
festas da Baixa da banheira. Mais um evento que serviu de divulgação da Creche e do
trabalho desenvolvido na mesma.
Foi também o mês em que preparámos a festa final de ano, que veio a realizar-se dia 24
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de Julho, ao final da tarde.
Com uma parceria efetuada com a Junta de Freguesia- que nos cedeu o equipamento
de som- com a presença de alguns elementos da direção, da responsável pelo GIP, e
com a presença das famílias das crianças, os Utentes da Creche apresentaram o seu
“espetáculo” composto por música e dança, ao qual se seguiu um animado lanche de
convívio. Foi um evento que correu de forma bastante positiva.
Com a chegada do mês de Agosto, e do calor, seguiram-se muitas brincadeiras ao ar
livre, tanto no parque, como no telheiro do centro de dia: brincadeiras com água,
brincadeiras com areia, etc.
Foi, também, o mês em que se fez o balanço deste 1º trimestre de funcionamento da
Creche e se fez a preparação de um novo ano letivo- que iniciaria em setembro.
Foi tempo de nos despedirmos dos primeiros utentes da Creche que partiam para
ingressar o Jardim de Infância aos 3 anos e de pedir às famílias que fizessem uma
avaliação destes primeiros 4 meses de funcionamento da Creche e, para grande orgulho,
a satisfação era de 100%, em todas as salas de atividades.

Creche- 2015/ 2016 (Setembro- Dezembro 2015)
Partimos para o mês de Setembro motivados a continuar o bom trabalho.
As diretoras do Centro de Dia e da Creche, em conjunto com a responsável da equipa de
animação- a Dra. Cátia Nunes- organizaram uma agenda de atividades tendo como base
o projeto de intergeracionalidade de primordial importância, a seu ver, para todos os
intervenientes do mesmo.
Recebemos novos utentes em todas as salas, aumentámos o número de trabalhadoras
e demos continuidade ao projeto sobre os afetos já iniciado em meses anteriores.
Neste mês, para além das histórias contadas sobre o Outono, tivemos oportunidade de
sair com os utentes da sala dos 2 anos e com alguns idosos do Centro de dia, para
observar as diferentes transformações que estavam a ocorrer na natureza. Mais uma
vez foi uma atividade bastante rica, que se desenvolveu de forma bastante positiva.
Foi, também, o mês em que apresentámos o nosso projeto educativo aos pais, assim
como a respetiva agenda anual de atividades.
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Outubro foi recheado pelas mais diversas temáticas, foi recheado de partilha de
histórias- tanto dinamizadas pelo centro de dia, como dinamizadas pela Creche- e
terminou de forma divertida com um baile do dia das bruxas e um lanche convívio no
centro de dia, que todos adoraram!
Novembro, como não poderia deixar de ser, foi um mês dedicado ao Outono, às
mudanças que nele acontecem e aos valores presentes na história do São Martinho, que
foi tão bem apresentada pelos utentes do centro de dia para os utentes da Creche. Para
além da história e do lanche convívio, foi construída uma “manta dos afetos” (manta em
feltro composta por diferentes elementos e personagens e que serve de suporte para o
conto de histórias) pelos utentes do centro de dia, que ofereceram à Creche e que
emocionou os elementos adultos da mesma (tanto as funcionárias como os pais a quem
foi mostrada a manta ao final da tarde) e que se tornou um elemento de decoração das
suas paredes e um suporte para contar as mais diversas histórias em todas as salas de
atividade.
No dia 20 de Novembro, conscientes do papel de responsabilidade social que podemos/
devemos ter relativo às causas relacionadas com a infância, participámos na iniciativa “
Dia Nacional do Pijama”. Todos os utentes da Creche e respetivas funcionárias,
passaram o dia de pijama e, com a contribuição dos pais, conseguimos reunir uma boa
contribuição monetária para ajudar a instituição “Mundos de vida”, responsável pelo
acolhimento de crianças sem família.
Uma boa ação aliada à diversão!
Dezembro foi um mês rico nas mais diversas atividades ligadas aos valores da família, da
partilha e, sempre presente em tudo o que fazemos na instituição, de afeto!
Os idosos contaram aos meninos da Creche, a história dos duendes sapateiros e
ofereceram a cada um deles uma bota feita em feltro para que colocassem na sua
chaminé para receber os presentes do pai Natal. Estas botinhas tornaram a nossa Creche
ainda mais bonita e ajudaram crianças e idosos a fortalecer os laços de amizade que se
vinham a desenvolver desde a abertura da Creche.
Para além das decorações de Natal, os utentes da Creche construíram uma prendinha
para as suas famílias e, em conjunto com o centro de dia, foram organizadas várias
atividades que apresentámos numa festa de Natal conjunta que contou com a presença
61

Relatório de atividades 2015
dos elementos da direção, dos utentes da Creche e centro de dia e respetivas famílias e
de representantes dos mais diversos parceiros: Câmara Municipal da Moita, Junta de
freguesia, etc.
Apresentando várias atividades diferentes (música, poesia, teatro, dança, sombras
japonesas, etc.) os utentes de ambos os grupos transformaram uma tarde fria de
Inverno, numa tarde rica em calor humano, partilha e através das atividades
apresentadas, enriqueceram o dia de cada pessoa presente, com direito à presença do
Pai Natal da instituição e à distribuição de presentes pelas crianças.
E assim terminou o ano na creche “Os Netinhos”.

ATIVIDADES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Mês

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SETEMBRO
História: “Adivinha o
quanto gosto de ti- no
Outono”

- Promover relações afetivas positivas
entre adulto/ crianças e criança/ criança
- Promover

Tema: Outono- explorar folhas, frutos e
outros elementos relacionados com o Outono

- Sensibilizar para a importância da
interação entre a escola – família;
Reunião de pais
(30.09)

- Elucidar a família das atividades a

- Assuntos referentes à sala e ao projeto

desenvolver ao longo do ano;

- Atividades curriculares (informações)

- Dar a conhecer o Projeto Pedagógico de
Sala;
OUTUBRO

- Observar as transformações da
Natureza, seja em contacto direto ou
Outono

através de imagens;
- Desenvolver o sentido do tato, do gosto
e do olfato;

“Corre, corre

- Atividades de expressão plástica com
elementos da Natureza alusivos à época;
- Recolha de elementos da Natureza;
- Visualizar e explorar frutos da época
utilizando os sentidos;
- Entoação de canções, lengalengas e histórias
- Partilha de histórias dos idosos sobre as suas
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cabacinha”- (15.10)
(Os idosos vão à
Creche)

- Aumento dos laços afetivos entre idosos

cabaças com a sala de 2 anos

e crianças

- Exploração de cabaças

- Desmistificação de medos infantis
- Conhecimento de uma nova história
- Abordar perigos de se aproximar dos
“estranhos”

Hora do Conto:

- Aumento dos laços afetivos entre idosos

O Capuchinho

e crianças

Vermelho” (19.10)

- Desmistificação de medos infantis
- Conhecimento de uma nova história

Hora do Conto: “A avó
adormecida”
Comemoração do Mês
do Idoso
29/10

- História contada pelos utentes do C dia aos
utentes da Creche;

- Fomentar a inter-relação entre crianças
e adultos de diferentes salas;
- Promover importância dos avós no seio

- Dramatização da história pela Creche+

familiar;

Lanche conjunto

- Promover respeito pelos mais velhos;
- Incentivar à relação avó/avô- Neto/a;

- Fomentar a inter-relação entre crianças

Halloween (30/10)

e adultos de diferentes salas;

- Decoração da Instituição

- Promover a relação entre escola e

- Baile das Bruxas

família;

-História criada pelos idosos para as crianças

- Dar a conhecer e valorizar as tradições

sobre o tema

internacionais;

-Lanche em conjunto no Centro de dia

- Desmistificar os medos infantis;
- Aliviar as suas ansiedades e medos;

NOVEMBRO

Dia de São Martinho
(11/11)

- Reviver a tradição do S. Martinho de

- Decoração da Instituição

uma forma lúdica;

- Realização de Trabalhos alusivos à época;

- Promover a preservação das tradições

- Exploração da lenda de S. Martinho;

populares;

Manhã- as crianças vão assistir ao ensaio do

- Favorecer a expressão, através da

coro

representação, música e dança;

Tarde- Lanche com dramatização da história

- Fomentar o valor da partilha através da

Realizada pelos idosos para as crianças

lenda;
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- Proporcionar momentos de convívio e
confraternização;

- Promover a solidariedade e espirito de
partilha e interajuda entre os utentes e as
suas famílias;
- Promover o conhecimento da instituição

- Todas as crianças e adultos da Creche devem

“Mundos de vida” e incentivar as famílias

vir de pijama

Dia Nacional do Pijama a participarem nesta campanha
(20.11)

- Crianças podem trazer objetos afetivos

importante para outras crianças

(doudou, chucha, peluche preferido, etc.)

- Promover o conhecimento dos Direitos

- Festa com coreografia do Dia do Pijama

da Criança;

- Lanche especial- diferente do habitual

- Promover momentos afetivos de
qualidade;
- Promover momentos lúdicos;
DEZEMBRO

Hora do Conto: “os
Duendes Sapateiros”
(1/12)

- Promover solidariedade e interajuda

- Dramatização da história pelos utentes do C.

entre diferentes gerações

dia para os utentes da Creche;

- Promover respeito pelos mais velhos

- Construção de meias de natal (crochet, lá,

- Explorar diferentes materiais e

tecido.) pelos idosos, para as crianças;

tamanhos dos sapatos e pessoas (ex.

- Realizar exposição com os sapatinhos

Idosos e duendes/ adultos e crianças)

realizados;

- Reviver tradições;
- Fomentar o respeito pelos costumes e
História:
“Quando a Avó salvou
o Natal”

tradições de Natal;
- Identificar o Natal com festa de
fraternidade e incentivar o espírito de
amizade e solidariedade;

Natal

(Festa de Natal 19/12)
- 15 h

- Decoração da Instituição
-Construção da prenda de Natal
- Exploração de canções, histórias, poesias e
lengalengas alusivas ao Natal;
- Construção de elementos natalícios;

- Promover a interação escola / família;

- Festa de Natal

- Incentivar a participação das famílias no

- Vinda do Pai Natal

processo educativo e estabelecer relações -Lanche convívio
de efetiva colaboração com a
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comunidade;
- Desenvolver a criatividade;
- Fomentar o convívio da comunidade
educativa;
- Promover a aquisição temporal

- Observação do tempo e das suas

Inverno

associada às próprias vivências;

modificações;

“ So n h o d e n e ve ” -

- Sensibilizar as crianças para a

- Realização de atividades alusivas ao Inverno;

transformação da Natureza;

- Exploração de jogos, histórias, lengalengas e

- Promover o contacto das crianças com

canções sobre o tema;

diferentes materiais;

- Exploração de vestuário alusivo á época.

Kalandraka

Demonstração de Resultados
A demonstração dos resultados reflete o trabalho realizado através de uma gestão
rigorosa dos recursos financeiros da instituição onde procurou-se maximizar a atividade,
bem como a procura permanente da melhoria dos serviços disponíveis a utentes e
sócios.
O resultado do exercício de 2015 é positivo e até acima do previsto em orçamento para
o respetivo ano, refletindo a situação estável da instituição em termos económicos e
financeiros e o bom trabalho realizado, apesar dos investimentos realizados ao longo do
ano.
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Conclusão
O ano de 2015 foi mais um ano de existência já na longa e importante vida da nossa
Instituição que fez 40 anos, onde a Direção empenhou-se com rigor e determinação na
sua gestão, com a convicção da importância da instituição e do trabalho que a mesma
presta aos trabalhadores, sócios, utentes, representando uma mais-valia para a
comunidade em que se encontra inserida.

Com base no programa de ação e orçamento delineado pela Direção proposto e
aprovado pelos associados em Assembleia Geral, os corpos gerentes levaram a cabo um
trabalho responsável, empenhado e de grande rigor ao longo de todo o ano de 2015.

O Ano de 2015 foi um ano que ficou marcado por alguns e importantes momentos que
merecem o devido destaque: os 40 anos do CRIBB, a abertura da creche “os netinhos”,
a aprovação e construção do nosso projeto “GerAções de Afetos” pela Missão Sorriso, o
retomar das consultas médicas semanais aos sócios e utentes, o reforço inovador em
termos de comunicação e imagem da instituição, o início da renovação da frota
automóvel. É também de referir a atualização dos salários dos trabalhadores no âmbito
da revisão do contrato coletivos de trabalho.

No ano de 2015 mais uma vez reforçamos as condições de prestação dos importantes
serviços do CRIBB, apostando e consolidando importantes e necessárias respostas de
apoio à população. Percorremos este caminho de investimento com a necessária e
importante sustentabilidade da instituição, numa aposta séria assente no passado e
presente, mas sempre com os olhos postos no futuro.

Apesar dos importantes esforços financeiros realizados ao longo do ano, o saldo final do
exercício superou positivamente as expetativas colocadas aquando da previsão
orçamental em finais de 2014. Este exemplo é a prova de que uma boa gestão de
recursos pode possibilitar um resultado positivo, mesmo com investimento. O
investimento em termos de condições de trabalho e de meios para os utentes é
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fundamental para o crescimento da instituição e dos seus serviços prestados.
A terminar este importante documento a Direção não pode deixar de agradecer aos
trabalhadores e a todos os demais que contribuíram para a realização da sua missão ao
longo de 2015, não podendo deixar de se referir, de modo especial, ao apoio prestado,
sempre que necessário, aos demais Corpos Gerentes que colaboraram com a Direção.
Gostaríamos também de fazer referência aos diversos organismos desde o Estado às
Autarquias, passando pelos demais parceiros do CRIBB, por acreditarem no mérito da
nossa instituição, no seu trabalho e nos seus projetos inovadores, mas também pelo seu
apoio, colaboração e atividades realizadas em conjunto.
15 de Março de 2016

A Direção
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