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Objectivo 

Estratégico Acção/Actividade Descrição Objectivos Gerais Data Recursos Custo Responsabilidade Avaliação  

Promover 
actividades 

lúdico-  
Pedagógicas  

que promovam o 
desenvolvimento 
pleno e integral 

dos jovens  

Voluntariado 

- Possibilidade de contatar 
com pessoas em situação 
de sem-abrigo, 
acompanhando entidades 
que efetuam já o apoio a 
esta população; 

• Contatar com realidades 
distintas; 

• Promoção de valores como 
respeito, solidariedade, 
espírito de equipa, entre 
outros; 

• Fomentar o espírito do 
voluntariado; 

• Partilha de experiências; 

- A agendar - - Equipa Técnica e 
Educativa  

Relatório 
Atividade 

 

Dia do Desporto 

- Dia dedicado ao 
desporto, envolvendo 
outras entidades de Vila 
Nova de Gaia na área do 
acolhimento residencial 
(REDE Proteger+) 

• Promover o contato 
interinstitucional e a troca de 
experiências; 

• Fomentar o espirito de equipa 
e competitividade 

• Fomentar o Fair-play 

- A agendar 
(previsão 

final do mês 
de Junho) 

- - Equipa Educativa Relatório 
Atividade 

 

Futebol - Treino semanal futsal 

• Desenvolver o gosto pelo 
desporto 

• Permitir a prática de actividade 
desportiva 

• Fomentar o espirito de equipa 
e competitividade  

1 x por 
semana 

Bolas 
Pavilhão  0.00 Equipa Educativa  Relatório de 

atividade  

 

Batismo Mergulho - Introdução à Prática de 
Mergulho 

• Desenvolver o gosto pelo 
desporto 

• Proporcionar a prática de uma 
nova actividade desportiva 

3 dias (a 
agendar no 

início de 
Julho) 

 
 

Piscina Claret 0.00 Equipa Técnica 
Equipa Educativa 

Relatório 
Atividade 

Jogos de Mesa - Prática da modalidade • Possibilidade de praticar 2 x por Casa do 0.00 Equipa Educativa  Relatório de 
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de ténis de mesa 
 
- Prática da modalidade 
Bilhar/Snooker 

diferentes modalidades (Bilhar, 
matraquilhos e pingue-pongue) 

• Estimular o gosto pela prática 
desportiva  

• Desenvolver competências no 
âmbito da competição 
saudável com base no fair-play 

semana  Taco 
Mesas de 
Pingue-
pongue 

Mesas de 
Bilhar/ 

Snooker 

actividade 

Desporto Pedagógico   

 
 
 
 
- Início da prática de uma 
arte marcial 

• Desenvolver capacidades 
motoras  

• Fomentar um estilo de vida 
saudável 

• Contribuir para um maior 
conhecimento de novos 
desportos, actividades e jogos 

• Desenvolvimento e 
potenciação de competências 
pessoais nomeadamente o 
auto controle e homeostasia 

2x por 
semana  Sala Karaté  0.00 

- Mestre Sr. 
Trindade 
- Alunos 

estagiários do 
Colégio Internato 

dos Carvalhos  

Relatório de 
actividade  

Festa de Carnaval  

- Realização de festa 
temática, com desfile e 
prémios relativos aos 
melhores disfarces em 
grupo e individuais; 

 

• Motivar os alunos para 
participar no Desfile de 
Carnaval 

• Fomentar a criatividade  

 28 de 
Fevereiro  

Prémios 
Som 

Disfarces 
Jantar 

200.00 Equipa Educativa  
Lista de 

vencedores  
Relatório de 
Actividades 

Dia do Pai  

 
- Trabalho alusivo à data  
 

 
 
 

• Estimular a criatividade e 
imaginação 

• Construção de um trabalho 
alusivo à celebração da data 
em questão 

15 de Março 
(preparação) 

Lar Juvenil 
Carvalhos 0.00 Equipa Educativa Relatório de 

Actividade 

Dia Mundial da Árvore - Elaboração de Horta 
Vertical/ Semeia de 

• Assinalar a data em causa e a 
importância da Natureza na 21 de Março Lar Juvenil 

dos 0.00 Equipa Educativa Relatório de 
Actividade 
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Aromáticas  
 

nossa vida, bem como o 
contributo desta; 

  

Carvalhos 

Dia da Mãe 

- Trabalho alusivo à data  • Estimular a criatividade e 
imaginação 
Construção de um trabalho 
alusivo à celebração da data 
em questão 

26 de Abril 
(preparação) 

Lar Juvenil 
Carvalhos 0.00 Equipa Educativa Relatório de 

Actividade 

Dia Mundial Sem 
Tabaco 

- Campanha antitabágica 
(por grupo) • Sensibilizar os jovens para os 

malefícios do tabaco 30 de Maio 
Lar Juvenil 

dos 
Carvalhos 

Material 
para 

construçã
o de 

crachás 

Equipa Educativa Relatório de 
actividade 

Celebração do Dia 
Mundial da Criança 

- Realização de jogos 
tradicionais (corrida de 
sacos, tiro à lata, malha, 
corrida de pneus, 
gincana) 

• Promover o convívio entre os 
jovens do Lar Juvenil  

• Realização de actividades 
didácticas 

• Realização de jogos 
Tradicionais 

30 de Junho 
Som 

Material para 
jogos 

tradicionais  
100.00 Equipa Educativa  Relatório de 

actividade 

São João  

- Decoração do espaço 
com os motivos alusivos 
ao São João 

- Largada de balões 
- Almoço/ jantar convívio  
 

• Reviver e perpetuar tradições 
populares 

• Trabalhar a motricidade fina  
• Potenciar o sentido de 

responsabilidade e 
organização dos jovens 

21 de Junho 

Casa do Pão 
Alimentação 
Papel crepe, 

colas, 
tesouras 

200.00 Equipa Educativa Relatório de 
Actividade 

 

Acampamento Anual  

-Actividades de animação 
(caminhadas, jogos 
desportivos, jogos de 
cultura geral, jogos de 
mesa, actividades 
musicais, actividades 
manuais, actividades 

• Possibilitar ao jovem contacto 
com uma realidade diferente 

• Desenvolver o espirito de 
grupo e sentido prático de 
estar em acampamento  

• Partilhar experiências e 
conviver realizando 

15 a 19 de 
Julho  

Alimentação  
Transporte  
Alojamento  

Material para 
actividades  

2 500.00 
Direcção  

Equipa Técnica  
Equipa Educativa  

Relatório de 
actividade  
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dramáticas) actividades lúdico-recreativas. 

Acolhimento dos jovens 
para o Ano Lectivo 

2019/2020 

 
- Almoço/ Jantar convívio 

• Promover o convívio entre os 
jovens do Lar Juvenil, através 
de um churrasco  

• Promover uma melhor 
integração de jovens acolhidos 
recentemente   

9 de 
Setembro 

Alimentação  
Som  250.00 

Direcção  
Equipa Técnica  

Equipa Educativa 
Conversas 
informais  

Celebração do 
Halloween  

- Cada grupo/ sector 
deverá decorar 
alusivamente o seu sector 
e espaço exterior 
- Visualização de filme de 
terror, em sala com 
decoração a preceito 
 

• Incentivar a participação dos 
jovens na decoração temática 
do Lar 

• Fomentar a criatividade 

30 de 
Outubro 

Material para 
adereços 100.00 Equipa Educativa  Relatório de 

actividade  

Dia Mundial do Cinema 

 
- Mostra sobre cinema (os 
grupos deverão escolher 
um filme, decorando o 
espaço a eles atribuído 
alusivamente) 
 

• Incutir e desenvolver o gosto 
pelas Artes 

• Apelar à imaginação e 
criatividade dos jovens 

6 de 
Novembro 

Material para 
adereços 100.00 Equipa Educativa Relatório de 

actividade 

Magusto Juvenil 

 
- Magusto convívio para a 

comunidade do Lar Juvenil 

• Festejar o Dia de São 
Martinho, através de uma 
encenação da lenda de São 
Martinho  
 
 

• Promover o Convívio de toda a 
comunidade do Lar Juvenil 
através de um magusto  

 
7 de 

Novembro 

Alimentação  
Material para 
a encenação  

200.00 Equipa Educativa  Relatório de 
actividade 

Jantar de Natal  - Jantar de Natal da • Celebrar a época Natalícia 12 de Alimentação 1 500.00 Director Conversas 



 

 
Página  

__ de __ 

Plano Anual de Atividades 2019 
Edição n.º 1 

 

Elaborado por:                                             em: 
                        ______________________            _____/_____/_______ 

Aprovado por:                                       em: 
                   ______________________            _____/_____/_______ 

 

comunidade do Lar 
Juvenil 

através de um jantar com toda 
a Comunidade do Lar Juvenil e 
Comunidade exterior  

• Possibilitar a participação de 
todos os elementos que 
colaboram com Lar Juvenil 
(Instituições, Escolas, Pessoas 
Singulares) 

Dezembro 
(dependendo 
do início do 
período de 
interrupção 

letiva de 
Natal)  

Casa do Pão  Pedagógico 
Equipa Educativa  
Equipa Técnica  

Informais  

 
 


