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APOIO A IDOSOSAPOIO A IDOSOS

SÃO JOÃO DAS LAMPAS
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

 “A felicidade está na simplicidade no bem-estar e no aconchego”

-Contribuir para a autonomia do idoso retardando ou minimizando
o grau de dependência física e psicossocial;
-Sensibilizar para a importância do envelhecimento ativo e
solidariedade entre gerações;
-Melhorar as capacidades cognitivas e promover o envelhecimento
de forma ativa, com o objetivo de aumentar a autoestima do idoso,
fomentar a confiança, concentração, linguagem e raciocínio ,
prevenir as demências e diminuir a depressão;
-Fomentar iniciativas e praticas que visam reduzir a prevalência e o
impacto das capacidades físicas e mentais.

-Atelier de Memória: 2 vezes p/semana;
-Gerontomotricidade: 3 vezes p/semana ;
-Discos Pedidos: 1 vez p/semana;
-Sessões Audiovisuais;
-Momentos Lúdicos;
-Comemoração-Datas Festivas;
-Comemoração-Aniversários;

Cada uma das valências trabalha este desafio através de cada um
dos seus temas, assim:
-Creche e Pré-Escolar: “Ser e Sentir”;
-1º Ciclo: “Valores com Valor”;
-ATL:” Valores a Valer”;
-Lar e Centro de Dia: “Valorizar o Bem-Estar".
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TEMA ANUALTEMA ANUAL
"VALORIZAR O BEM-ESTAR""VALORIZAR O BEM-ESTAR"

OBJETIVOS GERAISOBJETIVOS GERAIS

Neste segundo ano do nosso Projeto Educativo abordaremos a
expressão pelos valores humanos, acreditamos que estes são os
princípios morais e éticos que conduzem a vida de todos os seres
humanos, fazendo parte da formação da consciência e da maneira
de agir e de se relacionar na sociedade. Os valores humanos são
normas de conduta que podem determinar decisões importantes e
garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta
e justa.
Pretendemos preservar e transmitir aos nossos alunos: Respeito,
Honestidade, Humildade, Empatia, Justiça, Educação, Solidariedade
e Ética. 
É necessário que todos estejamos atentos aos nossos
pensamentos e ações. Essa auto-observação é fundamental para
que os valores não sejam relativizados, ou seja, que os princípios
fundamentais de ética e moral não sejam esquecidos,
independentemente de situações ou contextos sociais.

- Estimular para a mudança de comportamentos através da
valorização dos valores universais;
- Sensibilizar para a importância de criar relações saudáveis com o
meio e com os outros;
- Realizar e implementar atividades para a valorização, dos valores
e dos afetos;
-Desenvolver a sensibilidade, a imaginação a criatividade e o
conhecimento;
- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na
interiorização de valores;
-Promover o desenvolvimento das competências emocionais e
sociais das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento
integral e social;
- Fortalecer a resiliência consigo e com o outro.

-Expressões pelas Emoções | 2021-2022
-Expressões pelos Valores |2022-2023
-Expressões Artísticas| 2023-2024
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CALENDÁRIO
  ATIVIDADESATIVIDADES DE 20232023   

20222022  
ANO LETIVOANO LETIVO

·26 a 30- Atelier de Outono
·# - Passeio Saloio

3- Comemoração do Dia Mundial da Música e do Dia
Internacional do Idoso
13 – Comemoração Dia Mundial Visão
31- Comemoração do Pão-por-Deus
# - Passeio Cascais pela Marginal

11- Dia de S. Martinho
16- Comemoração do 25 ª Aniversário do Lar de Idosos
21- Dia Mundial da TV
#- Lançamento da Caminhada de Natal
#- Passeio entre a Serra e o Mar

5 – Dia do voluntariado
# - Ateliers de Natal 
#- Festa de Natal
# - Visita Museu do Ar

6- Dia de Reis
11- Dia do Obrigado
18-  Dia Mundial do Riso
22- Dia de São Vicente

7 – Dia da Instituição- 67º Aniversário
13 a 17- Atividades Carnavalescas
# - Passeio a Mafra

6- Dia Internacional da Mulher
27- Dia Mundial do Teatro
# - Passeio ao Estoril
#- Lançamento da Caminhada da Páscoa

3 a 6- Atividades Pascais
17 – Comemoração do Dia Mundial da Voz
29 – Dia Mundial Dança
# - Passeio ao Cabo da Roca

15- Dia Internacional da Família
18- Dia da Espiga
# - Mês de Maria
# - Peregrinação a Fátima

13- Santos Populares
21- Festa do Verão
24- Festa- Final de Atividades letivas (atividade Comum)
# Piquenique no Parque da Serafina

7- Dia Mundial do Chocolate
20- Dia da Amizade
26- Dia dos Avós
# - Passeio ao Santuário de Nossa Senhora Milagres

1 a 15- Praia
# - Piquenique no Pinhal
# - Passeio ao Parque de Montachique

Esta Agenda-Plano poderá sofrer alterações | #- Datas por definir


