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Plano de Estágio Curricular  

Com o presente estágio curricular, pretendeu-se que o estágio implementasse todas as 

bases teóricas adquiridas nas aulas.  

Neste sentido, foi então proposto à estagiária que acompanhasse os utentes da instituição 

em todas as atividades executadas e também foi proposto a apresentação de novas 

atividades a desenvolver com os mesmos.  
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Resumo 

Este relatório de estágio refere toda a experiência vivida, na instituição Solar do Mimo de 

São Romão. Para a concretização do estágio foi elaborado, juntamente com a minha 

supervisora, um plano de atividades para uma duração de 400 horas. 

As atividades desenvolvidas, ao longo do estágio basearam-se em atividades manuais, 

lúdicas, educativas e de solidariedade com o objetivo de proporcionar aos utentes outras 

experiências. Toda esta experiência revelou-se importante para o meu crescimento 

pessoal e profissional.  
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Introdução  

O atual relatório desenvolve-se no âmbito da unidade curricular de Estágio do Curso de 

Especialização Tecnológica (CET) de Acompanhamento de Crianças e Jovens (ACJ). 

A instituição na qual realizei o estágio curricular foi o Solar do Mimo em São Romão, 

entre 15 de abril de 2014 e 30 de agosto de 2014. Este relatório tem como principal 

objetivo proporcionar o conhecimento desta instituição que acolhe crianças/jovens em 

risco, e bem como todas as atividades planeadas e realizadas ao longo das 400 horas de 

estágio que aí realizei. 

O motivo pelo qual escolhi esta instituição foi porque, efetivamente, se enquadra no 

âmbito do curso que frequentei e que estou prestes a concluir, o CET de 

Acompanhamento de Crianças e Jovens, do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD). De facto, o “Solar do 

Mimo” desenvolve a sua atividade com crianças/jovens em risco, que sofrem de 

negligência, maus tratos, abandono, por parte da família de origem. A instituição acolhe 

também um utente com Necessidades Educativas Especiais (NEE), nomeadamente com 

autismo, mas nunca desenvolvi nenhum tipo de atividade com este utente ao longo do 

meu estágio. Esta instituição tem como regra tratar as crianças/jovens da instituição por 

utentes, por esse motivo, ao longo do meu relatório, irei adotar a mesma designação. 

Este relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, faço um breve 

enquadramento teórico e a caracterização da instituição, onde realço a importância dos 

Centros de Acolhimento Temporário (CAT) e os objetivos dos mesmos; num segundo 

ponto, apresento o papel do Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens e suas 

competências; exibo também, num terceiro ponto, a caraterização da instituição, os seus 

objetivos, a estrutura social, física e administrativa da mesma. No segundo e último 

capítulo, apresento as atividades desenvolvidas e propostas durante o estágio.  
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1. Importância dos centros de acolhimento temporário na 

sociedade 

Os CAT1 têm como principal objetivo o acolhimento de crianças/jovens em risco. Estas 

instituições são comparticipadas pela Segurança Social de forma a proporcionar aos seus 

utentes uma prestação de serviços com qualidade e adequadas às necessidades de cada 

um deles. 

O acolhimento institucional de crianças/jovens em risco é uma das medidas de proteção 

previstas na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo2, a qual visa afastá-las do 

perigo em que as mesmas se encontram, colocando-as ao cuidado de uma entidade que 

disponha de instalações e de uma equipa técnica adequada à satisfação das necessidades 

das crianças/jovens em acolhimento, oferecendo condições que permitam a sua educação, 

bem-estar e desenvolvimento absoluto e social. Os CAT devem também, possuir 

condições para o acolhimento das crianças/jovens, as mais idênticas possíveis ao de uma 

habitação familiar normal. 

A sociedade em geral tem o dever de ajudar estas crianças/jovens da melhor forma que 

puder, oferecendo donativos à instituição ou até mesmo dar-lhes parte do seu tempo. Estas 

instituições são criadas para o bem das crianças/jovens da população, mas com a sujeição 

financeira de que são alvo, devido à crise e às leis que cada vez são mais rigorosas, a 

prestação de serviços voluntários por parte de cidadãos é essencial para ajudarem na 

realização das atividades e na partilha de conhecimentos com os utentes.  

 

1.1. Objetivos dos centros de acolhimento temporário   

Enquanto instituições sem fins lucrativos, os CAT possuem objetivos específicos como:  

 permitir a realização do diagnóstico de cada criança e jovem como a definição dos 

respetivos projetos de vida com vista à inserção familiar e social ou a outro 

encaminhamento que melhor se adeque à situação em estudo; 

                                                           
1 A informação relativa à Importância dos centros de acolhimento temporário na sociedade foi adaptada do 

site http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13337/rtes_centros_acolhimento_temporario, acedido a 7 

de agosto de 2014. 
2  Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, “Lei de proteção de crianças e jovens em perigo”. 



  

11 
 

 assegurar alojamento temporário; 

 garantir às crianças/jovens a satisfação das suas necessidades básicas; 

 proporcionar o apoio socioeducativo adequado à idade e características de cada 

criança ou jovem; 

 promover a intervenção junto da família, em articulação com as entidades e as 

instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos das 

crianças/jovens. 

 

Nos dias de hoje é, cada vez mais necessário haver CAT que protejam crianças/jovens 

em risco, pois para se construir uma sociedade sã é essencial que as crianças/jovens 

tenham uma boa educação e tenham cumpridas as suas necessidades básicas. 
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2. Papel do Técnico de Acompanhamento de Crianças e 

Jovens  

O técnico de acompanhamento de crianças e jovens tem como principais funções 

acompanhar e apoiar a vida das crianças e jovens com quem estiver a trabalhar. Este é, 

também alguém que guia, orienta, conduz e promove as boas ações perante as 

crianças/jovens.3 Independentemente de todas as suas funções, julgo que o objetivo 

principal deste profissional no trabalho com crianças/jovens é desenvolver, desde o início, 

uma ligação com a criança/jovem, para que seja facilitada a interação entre ambos. As 

crianças e jovens deverão ver os técnicos não só como uma pessoa que trabalha 

diretamente com elas, mas também como um amigo, com quem possam contar para tudo, 

numa relação baseada na honestidade, na confiança e no afeto.  

 

2.1. Competências de um Técnico de Acompanhamento de Crianças e 

Jovens 

São assim competências específicas deste técnico,  

 aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica; 

 promover o bem-estar das crianças e o desenvolvimento em diversas áreas; 

 desenvolver atividades lúdicas e educativas diversificadas; 

 acompanhar as crianças no desenvolvimento dessas atividades proporcionando 

um ambiente adequado e estável; 

 compreender normas de funcionamento das instituições, com vista a uma atuação 

pautada por princípios de rigor, de segurança e de qualidade; 

 colaborar com as técnicas da instituição na programação de atividades; 

 assumir uma dimensão formativa inerente às exigências éticas e deontológicas da 

sua atividade profissional; 

 dominar saberes de natureza científica, técnica e prática facilitadores de uma ação 

profissional integrada e participada. 

 

                                                           
3 A informação relativa ao Papel do Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens foi baseada do site 

http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp, acedido a 4 de Junho de 2014.   
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3. Caraterização da instituição 

A instituição “Solar do Mimo” é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) com estatuto de Utilidade Pública, que tem como missão acolher crianças/jovens 

em risco, carenciadas de uma vida saudável e segura, que tem como dever respeitar os 

direitos das crianças e a lei4 que as rege. 

Esta instituição é importante para crianças/jovens em perigo, feridos na sua autoestima e, 

muitas vezes, no seu corpo, desestruturadas quando a família não tem, definitiva ou 

temporariamente, capacidade de resposta para atender às suas mais básicas necessidades 

e direitos de carinho, conforto e estabilidade, sendo essencial para a sua construção 

enquanto seres humanos. 

 

3.1. Objetivos da instituição 

O “Solar do Mimo” tem como principais objetivos5: 

 promover o acolhimento e a integração das crianças admitidas; 

 identificar os indicadores de risco social; 

 avaliar e acompanhar psicologicamente as crianças nos domínios cognitivo, 

socioafetivo, emocional e comportamental;  

 identificar a problemática de cada criança/jovem, de modo a acompanhar cada 

utente individualmente, promovendo uma resposta multidisciplinar das situações, 

contribuindo assim para a execução de um projeto de vida de cada utente. 

 

 

3.2. Público-alvo  

A população alvo do CAT “Solar do Mimo” é constituída por crianças/jovens 

consideradas em risco, provenientes de situações, como se disse, carenciadas nas quais 

os progenitores possuem défice ao nível das competências parentais sendo estas vítimas 

                                                           
4 A informação relativa à caraterização da instituição foi-me fornecida pela minha supervisora, Dr.ª Ana 

Felizardo. 
5 A informação relativa aos objetivos e do público-alvo da instituição foi baseada no site 

http://www.solardomimo.org/ , acedido a 19 de junho de 2014. 
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de violência doméstica, alcoolismo no seio familiar, e estando expostas a conflitos que 

põem em causa a sua integridade física e emocional, que vivem com terceiros e por eles 

são negligenciados ou maltratados a nível emocional e físico, provenientes de famílias, 

cuja situação de saúde psicológica, educacional, habitacional ou económica exige apoio 

transitório, que permita a estabilização da vida e do futuro acolhimento adequado das 

crianças. 

 

3.3. Estrutura Social e Física da instituição 

O “Solar do Mimo” pode, em função do acordo que possui com a Segurança Social, 

acolher 14 utentes, provenientes do distrito da Guarda, respondendo apenas a utentes do 

género masculino, visto que o edifício onde são prestados os serviços não dispõem de 

condições físicas e técnicas para receber crianças dos dois sexos. 

Este edifício conta com quatro andares. O primeiro andar possui uma sala de 

estudo/atividades onde os utentes realizam os seus trabalhos de casa, estudam e 

desenvolvem as atividades lúdicas. Este piso tem também a receção, o gabinete da 

assistente social e da psicóloga e duas casas de banho. No segundo andar existem quatro 

quartos, cada um com duas ou três camas, um ou dois guarda-fatos e mesinhas de 

cabeceira. Neste segundo andar existe, também, uma sala de brinquedos, uma sala de 

jantar, uma cozinha, uma sala para as funcionárias, uma dispensa, duas casas de banho e 

duas salas de estar. No terceiro andar, existem igualmente quatro quartos, sendo aí que 

dormem os utentes mais velhos, devido a isso há dois quartos para apenas um utente e os 

outros dois quartos para dois utentes, também com guarda-fatos e mesinhas de cabeceira. 

Neste piso há, ainda, uma sala de estudo, uma sala de atividades, três casas de banho e 

uma dispensa. Por último, no quarto andar encontra-se o sótão com a lavandaria.  

Através da observação participante, percebi que nesta casa é vivido um ambiente muito 

positivo e de felicidade, por parte de todos aqueles que lá trabalham, sejam os 

funcionários (cozinheiras, estagiários, assistente social, animador, psicóloga), sejam as 

crianças/jovens. Apesar das histórias de vida destas crianças/jovens, todos os que ali 

trabalham conseguem pô-los à vontade, ao ponto de cada um se sentir em casa, 

transmitindo-lhes amor, carinho, educação, respeito, responsabilidade. Em suma, tudo 

aquilo que eles nunca tiveram em suas casas.   
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Existem, naturalmente sempre coisas a melhorar, principalmente quando entra um novo 

utente, pois é necessário integrá-lo na casa e comos restantes, é necessário transmitir-lhe 

as regras e, principalmente, criar uma predisposição do utente para respeitar e obedecer 

às mesmas, o que nem sempre é fácil, mas com o estudo de cada caso, o trabalho em 

equipa e o conhecimento adquirido sobre cada utente, tudo se consegue. 

 

3.4. Estrutura Administrativa  

Na instituição a coordenação das atividades educativas são asseguradas por pessoas 

altamente qualificadas e competentes. O organigrama, facultado pela minha supervisora, 

do “Solar do Mimo”, mostra a organização da instituição. 

ORGANIGRAMA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIREÇÃO 

 

Presidente 

2 Secretárias 

 

1 Técnica 

Administrativa  

1 Animador sociocultural 

1 Cozinheira 

1 Ajudante de Cozinha 

4 Ajudantes da Ação Educativa 

1 Trabalhador de Serviços Gerais 

1 Trabalhador de Lavandaria 

 

 

 

 

 

 

Cozinheira 

 

1 Estagiário e Gestor de 

Projetos 

  

1 Diretora Técnica 

1 Técnico de Serviço Social 

1 Psicóloga  

 

Fig.1 – Organigrama da instituição  

Fonte: Própria, mediante informação cedida pela instituição.  
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1. Estágio  

O meu estágio foi, como referi, realizado na instituição “Solar do Mimo” em São Romão, 

concelho de Seia, entre o período de 15 de abril e 30 de agosto, num total de 400 horas.  

Inicialmente, com a minha, orientadora, a psicóloga Dr.ª Ana Felizardo, foi elaborado um 

plano de estágio no qual se planearam todas as funções que me competiam nesta 

Instituição ao longo do período de estágio. 

Nesse plano de estágio ficou acordado que durante o período do mesmo, eu teria que 

cumprir as regras estabelecidas pela instituição, ser um exemplo para os seus utentes e 

acompanhar os mesmos nas atividades do dia-a-dia.  

O “Solar do Mimo” acolhe 14 utentes do sexo masculino com idades até aos 18 anos. A 

maior parte dos utentes, de acordo com o seu comportamento semanal, têm permissão 

para passar os fins-de-semana em casa dos pais/familiares. Como o início do meu estágio 

aconteceu apenas aos fins de semana, nesse período eu apenas trabalhava com cerca de 6 

utentes. Mais tarde, quando comecei a realizar o estágio a tempo inteiro, mesmo com 

alguns utentes de férias, cheguei a passar semanas com 11 utentes.  

Este capítulo, destinado ao estágio, encontra-se dividido em duas partes: na primeira parte 

encontram-se as atividades do plano anual da instituição e, na segunda parte, refiro-me às 

atividades realizadas e propostas por mim, enquanto Técnica de Acompanhamento de 

Crianças e Jovens.  
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2. Plano anual de atividades  

Neste ponto vou abordar por um lado, as rotinas diárias desenvolvidas pelos utentes da 

instituição e, por outro, as atividades que são desenvolvidas, ao longo do ano, em função 

do Plano anual de Atividades da mesma, e que pretendem, para além de ocupar o tempo 

dos utentes de forma lúdica, desenvolver a sua criatividade, trabalhando a destreza 

manual e motora, e desenvolvendo o espírito de companheirismo e de trabalho em equipa, 

bem como a necessidade de descobrir e cumprir regras. 

2.1. Rotinas diárias  

A maior parte das horas do meu estágio foram realizadas no período em que os utentes se 

encontravam no período de férias de verão, por isso, certos horários e tarefas que os 

utentes fazem neste período, são diferentes dos que cumprem no período escolar.   

Assim, neste período, diariamente, o pequeno-almoço é servido até às 10:30h e, caso os 

utentes se levantem após essa hora, não lhes é servido. Esta situação acontecia raramente, 

pois havia sempre atividades a desenvolver com eles a partir das 10h. 

No período da manhã, cada utente tem de, para além de cuidar de si e da sua higiene, 

arrumar o seu quarto e, sempre que necessário, limpar as casas-de-banho. Depois das 

tarefas realizadas, todos se dirigem ao andar de baixo, para participarem nas atividades 

propostas para aquele dia. 

A hora de almoço é às 12h30, altura em que todos os utentes se dirigem à sala de jantar 

onde, depois de lavarem as mãos, se sentam para almoçar. No fim de almoço, cada utente 

faz uma tarefa, um ajuda a levantar a mesa, outro a limpar a louça e outro a arrumar a 

louça, tudo isto com o objetivo de os habituar a desenvolver as tarefas domésticas, para 

que um dia mais tarde, quando saiam da instituição, estejam preparados para fazerem tudo 

isto. 

Por volta das 14h00 inicia-se outra atividade e, às 16h30 é a hora do lanche, após o qual 

todos os utentes vão tomar banho e, depois, ficam a ver televisão ou a jogar playstation 

até à hora de jantar.  
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2.2. Plano anual de atividades da instituição 

 

2.2.1. Atividades Educativas  

As atividades educativas contribuem para o desenvolvimento das crianças/jovens, 

proporcionando novos conhecimentos e ainda momentos de diversão. No plano anual das 

atividades da instituição este tipo de atividades estão naturalmente previstas, sendo 

sempre no sentido de proporcionar o bem-estar dos utentes, e onde a aprendizagem e a 

diversão caminham paralelamente para formar a criança saudável. 

 

2.2.1.1. Atelier de Culinária 

O atelier de culinária é a atividade onde os utentes aprendem a cozinhar diversas coisas. 

É uma atividade que se realiza durante as férias, de quinze em quinze dias, às sextas-

feiras da parte da manhã. Esta tem como objetivos conhecer ingredientes, consolidar 

conhecimentos relativamente às medidas de peso, desenvolver o gosto pela arte culinária 

e promover o convívio partilhado. 

Nesta atividade os utentes nunca estão sozinhos, para além de terem sempre os técnicos 

a acompanhá-los, as pessoas que são responsáveis pela cozinha também estão presentes. 

No atelier de culinária em que eu participei, os utentes fizeram uma Tarte de Maçã e eu 

orientei-os na preparação da receita. A atividade foi bem-sucedida, os utentes foram 

ajudados a participar na atividade com moderação, ou seja, cada um fazia uma pequena 

coisa, de maneira a que todos participassem.  

 

2.2.1.2. Visualização de Filmes 

A visualização de filmes é uma atividade na qual os utentes, além de passarem o tempo a 

ver filmes de que gostam, também aprendem com eles. Esta atividade é realizada com 

moderação. Durante o verão, apenas visualizámos um filme. São objetivos naturais desta 

atividade aprender uma mensagem de forma lúdica, despertar o gosto pelo cinema e 

proporcionar momentos lúdicos. 
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Na atividade em que eu participei os utentes visualizaram o filme “Golo 3”. Foi uma 

escolha unânime do grupo, pois todos eles apreciam bastante o futebol e adoram tudo o 

que tenha a ver com esse desporto. Na visualização deste, apenas lhes fiz companhia na 

visualização do filme. 

 

2.2.1.3    Atividade de Carpintaria  

A atividade de carpintaria consta no plano anual de atividades, pois os utentes tiveram a 

oportunidade de o Centro de Emprego de Seia lhes propor uma atividade na Carpintaria. 

Foi uma atividade dirigida pelos professores deste curso. Esta atividade tem como 

principais objetivos desenvolver o gosto por esta área e fomentar a criatividade.  

Na atividade de Carpintaria em que tive a oportunidade de participar, os utentes 

esculpiram uma peça em madeira ao gosto de cada um, mas sempre com a supervisão de 

pessoas experientes na matéria. Nesta atividade, eu apenas os acompanhei à Carpintaria, 

juntamente com os outros técnicos, e tendo estado a assistir à criação do trabalho de cada 

um. 
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2.2.2. Atividades Manuais  

Neste ponto vou referir as atividades manuais que realizei com os utentes. As atividades 

ou trabalhos manuais são todos os trabalhos que fazemos com as nossas próprias mãos. 

Uma das ideias que era pretendida transmitir aos utentes com estas atividades era que eles 

conseguissem fazer coisas de que gostavam com materiais simples decoráveis a partir de 

coisas/objetos que, aparentemente, já não tinham qualquer utilidade.   

 

2.2.2.1. Expressão Plástica  

A expressão plástica é uma atividade em que os utentes fazem pequenas lembranças para 

oferecer às pessoas que visitam e ajudam de alguma maneira a instituição. Esta atividade 

é apenas pontualmente, pois nem sempre é possível fazer estes pequenos trabalhos 

manuais. A atividade tem como objetivos desenvolver a expressão plástica, promover a 

pesquisa e fomentar o sentido de gratidão.  

Especificamente na atividade retratada, eles criaram um livro, no qual de um lado está 

uma pequena mensagem e, do outro, o logótipo do “Solar do Mimo”. Nesta atividade, eu 

participei de uma maneira assídua, ajudando-os tanto a pôr a cola, como a pintar os livros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 – Livro concluído  

Fonte: Própria  
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2.2.2.2. Emoldurar lembranças   

A atividade de emoldurar lembranças foi realizada devido a uma visita que os utentes 

tiveram a oportunidade de fazer ao Estádio do Benfica. Como eu não estive presente nessa 

visita, apenas vou referir a atividade prática na qual eu participei. São objetivos desta 

atividade, fomentar o sentido de gratidão e estimular os sentidos para as expressões 

plásticas.  

Como já referi, os utentes do “Solar do Mimo” tiveram a oportunidade de visitar o estádio 

do Benfica, onde receberam uma camisola e uma bola de futebol autografada pelos 

jogadores. Esta atividade foi desenvolvida para que os utentes emoldurassem as mesmas, 

de maneira a ficarem expostas na sala de estudo/atividade da instituição. Participei na 

atividade de uma maneira ativa, ajudando-os a tirar as medidas à camisola e à bola e 

futebol, a fim de que o resultado fosse o mais positivo possível, como se pode ver nas 

imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Bola autografada pelos 

jogadores do Benfica 

Fonte: Própria  

Fig.4 – Camisola autografada pelos 

jogadores do Benfica 

 Fonte: Própria 
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2.2.2.3. Caixas de cartão  

Esta atividade surgiu após a proposta de uma campanha de Recolha Solidária por parte 

do estagiário e gestor de projetos da instituição. Esta campanha serviu para recolher, 

roupas, calçado, livros, entre outras coisas para as crianças/jovens da instituição. A União 

de Freguesias de São Romão, Lapa dos Dinheiros e Seia também aderiram à campanha, 

no sentido de dar autorização para colocarmos as caixas espalhadas pelas freguesias. O 

principal objetivo da atividade foi o de fomentar o sentido de solidariedade e de 

interajuda, não só entre os utentes, mas também a população em geral, mostrando-lhe que 

podem ajudar e contribuir com coisas que já não utilizam.  

A preparação das caixas para a campanha foi feita pelos utentes, pelo técnico de 

Animação e por mim. O técnico de Animação arranjou as caixas e depois, em conjunto, 

todos colorimos o papel para os colar sobre a mesma, sendo a figura abaixo elucidativa 

do resultado final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 – Caixa para a campanha de Recolha Solidária 

 Fonte: https://www.facebook.com/solardo.mimo, acedido em 20 

de agosto 2014 
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2.2.3. Atividade de Solidariedade  

A atividade de solidariedade descrita neste ponto é uma atividade no qual os utentes 

participam para ajudar o outro, neste caso, para ajudar os idosos mais carenciados, sendo 

designada de “Mimar os avós” e acontece ao cargo de um período considerável.  

Este projeto pretende combater o isolamento dos mais idosos com a ajuda as crianças do 

“Solar do Mimo” para acompanharem e realizarem algumas atividades com esta 

população. Pretende-se com a mesma contribuir para o aumento da qualidade de vida dos 

mais idosos do concelho de Seia. Os principais objetivos do projeto são aumentar o 

sentido de responsabilidade social dos utentes, integrar os idosos na comunidade, 

aumentar a satisfação com a vida através de vínculos externos e aumentar a qualidade de 

vida através da criação de atividades de lazer e combater o isolamento dos mais idosos.  

As atividades que se pretendem desenvolver através deste projeto são: 

 ajudam no preenchimento do IRS; 

 realizar animações adequadas à população-alvo; 

 elaborar uma recolha de histórias, contos e tradições até ao final do projeto; 

 doar mobiliário; 

 educar para a reciclagem; 

 formar para as novas tecnologias. 

Na atividade de solidariedade em que participei, os utentes do “Solar do Mimo” 

escolheram uma idosa do concelho de Seia, mais precisamente de Carragosela, e 

deslocaram-se até lá, acompanhados pelos técnicos da instituição e por mim, para verem 

as condições em que a senhora vivia, tendo por objetivo doar mobiliário para um quarto. 

Depois de verificarmos o espaço, na semana a seguir levamos o mobiliário necessário: 

uma cama, uma mesinha de cabeceira, um pequeno guarda-fatos, um pequeno espalho e 

nesse próprio dia limpamos e organizamos o quarto da idosa.  
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2.2.4. Atividades Lúdicas 

As atividades lúdicas são todas as atividades que têm como objetivo divertir as 

crianças/jovens. As atividades lúdicas podem-se caraterizar como brincadeiras, mas na 

verdade são muito mais que isso, estas atividades ajudam no desenvolvimento das 

crianças/jovens. 

 

2.2.4.1. Piscina  

Habitualmente, no período de férias, os utentes depois de almoço, sempre a partir das 

15h00 ou 15h30 vão para a piscina de Seia, onde têm a possibilidade de não pagar entrada 

e passar lá a tarde. Os utentes vão para a piscina na carrinha do “Solar do Mimo” e sempre 

acompanhados pelos técnicos responsáveis e, durante o meu período de estágio, também 

por mim. Esta atividade tem como objetivos desenvolver práticas de natação e 

proporcionar momentos de diversão e convívio entre os utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Utentes na piscina  

Fonte: Própria 
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2.2.4.2. Atividade de Rio  

A atividade do rio é uma das atividades que constam no plano anual de atividades da 

instituição, mas apenas acontecem no verão, na época de férias. Esta é uma atividade 

lúdica, com os objetivos de promover o contacto e a apreciação da natureza, proporcionar 

momentos de diversão e convívio e promover o espírito de grupo. 

Esta era das atividades de verão que os utentes mais gostavam, acontecendo ao longo de 

todo o dia. Sempre que eu e dois técnicos íamos para o rio com eles, à hora de almoço as 

técnicas responsáveis pela cozinha e limpeza traziam o almoço para todos. Nestes dias 

eles ficam sempre bastante animados.  

Depois do almoço, como estavam a fazer a digestão, costumávamos fazer uma pequena 

caminhada, para dar tempo até eles poderem ir para a água. 

 

 

 

 

Fig.7 – Utentes animados durante a caminhada 

depois de almoço  

Fonte: Própria 
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2.2.4.3. Jogos de Futebol  

Os jogos de futebol é uma atividade que também pertence ao plano anual de atividades 

da instituição e que os utentes têm a oportunidade de realizar ao longo do ano. A atividade 

tem como objetivos incentivar os utentes para a prática de desporto e fomentar a 

interajuda. 

Esta atividade costuma ser feita no campo da Escola Evaristo Nogueira, na Casa do Povo 

de São Romão ou no campo de Carragosela e, durante o verão, sempre no período da 

manhã ou no final da tarde quando estava menos calor. Os utentes eram sempre 

acompanhados pelo técnico de animação e por mim.  

Era uma animação para eles poderem ir jogar futebol. Todos eles são apaixonados por 

este desporto, e muitos destes utentes fazem parte da equipa de futebol do “Seia Júnior”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 – Utentes a jogar futebol na Casa do Povo em 

São Romão  

Fonte: Própria 
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2.2.4.4. Caminhadas 

As caminhadas são atividades em que os utentes juntamente com o técnico de animação 

e eu, pelo menos durante o meu estágio, realizávamos, a maior parte das vezes sempre 

por meio de mato. Esta é uma atividade que costuma ser realizada todas as semanas, nas 

terças ou quintas-feiras. Tem como objetivos dar a conhecer os cuidados necessários para 

a realização da caminhada e identificar os benefícios nomeadamente ao nível do lazer, 

saúde e qualidade de vida.  

Estas atividades eram bastante produtivas, porque para além dos utentes estarem em 

contacto com a natureza eles praticavam exercício físico. Nesta atividade eu realizava a 

caminhada toda com eles.  

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – Durante a caminhada  

Fonte: Própria 
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2.2.4.5. Praia (Figueira da Foz)  

A atividade de praia, apesar de estar no plano anual de atividades da instituição, foi uma 

atividade apenas realizada uma vez, pelo menos durante o meu período de estágio, devido 

à falta de meios económicos da instituição. Esta atividade tem como objetivo dar a 

conhecer sítios diferentes, permitindo reconhecer diferenças entre o Interior e o Litoral 

aos utentes pouco habituados a outras realidades.  

Os utentes adoraram esta atividade. Apesar de não ter estado muito bom tempo da parte 

da manhã, eles adoraram o dia e aproveitaram-no da melhor forma. Nadaram, jogaram 

futebol, passearam à beira mar, pregaram partidas uns aos outros, entre outras coisas. Foi 

um dia muito bem passado. Esta atividade durou o dia todo, tendo almoço sido trazido da 

instituição, para podermos almoçar na praia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 – Utentes no mar 

 Fonte: Própria 
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2.2.4.6. Passeios de bicicleta  

Os passeios de bicicleta são realizados pelo menos duas vezes por semana, principalmente 

na época de férias. As atividades realizavam-se consoante a disponibilidade do Técnico 

de Animação, que era quem os acompanhava nesta atividade. Os utentes escolhiam um 

destino, por exemplo, Carragosela, Vila Cova, entre outros e iam até lá de bicicleta. 

Muitas vezes nesta atividade, também costumavam andar por meio de mato, pois na 

estrada é sempre muito mais perigoso. Esta atividade tem como objetivos fomentar a 

ligação deles com a Natureza, desenvolver espírito de grupo e identificar os benefícios 

nomeadamente ao nível do lazer, saúde e qualidade de vida.  

Em passeios de bicicleta eu nunca participei, pois eles costumavam fazer isso aos fins-

de-semana, período que não coincidia com o meu estágio. Mas, apesar disso, sei o quanto 

eles gostavam de andar de bicicleta e sempre que não tinham nenhuma atividade 

programada, aquilo que eles pediam logo era para irem andar de bicicleta.  

 

2.2.4.7. Torneios de Playstation 

A atividade de torneios de playstation é uma das atividades que consta no plano anual de 

atividades da instituição e é realizada várias vezes ao longo da semana, sempre na 

instituição. O principal objetivo desta atividade, era eles perceberem que não importa 

quem ganha, o que realmente importa é participar e dar o nosso melhor, fomentando assim 

o fair play. 

Os torneios de playstation era uma das atividades de que eles gostavam mais. Jogavam 

sobretudo jogos de futebol ou de luta. Durante estas atividades eles estavam muito 

concentrados e sempre com a esperança de ganhar ao colega. Nesta atividade, eu muitas 

das vezes jogava com eles ou apenas ficava a assistir.  
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2.2.4.7. Pesquisa de músicas e ensaios para a tuna do Solar do Mimo  

O “Solar do Mimo” tem uma tuna em que alguns dos utentes da instituição participam, 

acompanhados pelo técnico de animação e por outra técnica. Durante o meu estágio 

participei nos ensaios, apesar de não participar nas atuações. Esta atividade tem como 

objetivos pesquisar novas músicas para manter a tuna diferente e atualizada, ensaiar as 

músicas selecionadas e motivar o grupo.  

Como as músicas que eles tinham estavam um pouco desatualizadas, fizemos novas 

pesquisas de músicas, fomos fazendo alguns ensaios durante o verão. De uma maneira 

geral, correram bem apesar de alguns utentes não gostarem de algumas músicas, 

participavam na atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 – Ensaio das músicas para a tuna  

Fonte: Própria  
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2.2.4.8. Dia da Criança  

O dia da criança só acontece uma vez no ano, mas mesmo assim é uma das atividades que 

consta no plano anual de atividades da instituição. É um dia dedicado aos utentes da 

instituição. O principal objetivo desta atividade é fazer os utentes felizes, mas também 

todas as outras pessoas que se juntaram à instituição na realização destas atividades 

ligadas a este dia. 

O “Solar do Mimo” organizou, assim, o dia da criança, com uma caminhada aberta ao 

público a fim de angariarem dinheiro, para a instituição, na qual foi oferecido um almoço 

a todos os que participaram na caminhada, mas também a outras pessoas que quisessem 

simplesmente juntar-se à iniciativa e, por fim, os utentes do “Solar do Mimo” ensaiaram 

uma dança, com várias músicas, para apresentarem ao público que estava presente. Foi 

um dia muito bem passado, com todos os utentes da instituição e outras crianças/jovens 

de fora. Nesse dia eu participei na coreografia que os utentes fizeram e ajudei na 

organização do almoço.  

 

2.2.4.9. Visita ao Museu da Miniatura Automóvel  

Visitas a museus e a centros históricos são atividades que constam também no plano anual 

de atividade da instituição e, durante o meu estágio, tive a oportunidade de os acompanhar 

a uma visita ao Museu da Miniatura Automóvel. Esta atividade teve como objetivos 

proporcionar aos utentes visitas a sítios que eles gostam e incentivá-los a terem gosto por 

museus. 

Os utentes do “Solar do Mimo” deslocaram-se, assim a Gouveia, acompanhados pelos 

técnicos presentes e por mim. A visita ao Museu da Miniatura Automóvel marcou um dia 

destinado a mais uma das grandes paixões destes utentes, os carros. Nesta visita, para 

além dos automóveis, foram realizadas atividades promovidas pelo Museu que deram a 

conhecer um pouco da história da cidade de Gouveia. No final da visita, fomos almoçar 

ao parque da Senhora dos Verdes, fizemos uma espécie de piquenique e à tarde os utentes 

tiveram a oportunidade de tomar banho na pisciana existente no parque.   
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3. Atividades desenvolvidas por mim 

Neste terceiro ponto, vou abordar as atividades que propus e realizei durante o meu 

estágio. Devido à existência do plano anual de atividades da instituição, não me foi 

possível propor e concretizar muitas atividades, visto que só no tempo livre deixado pelo 

plano de atividade já existente, tive a oportunidade de realizar algumas atividades. 

 

3.2. História sem nexo  

Esta atividade consistiu em que cada utente escrevesse uma frase iniciada com a última 

palavra da frase anterior do colega, mas sem nunca ler aquilo que já está escrito. Esta 

atividade foi realizada na sala de estudo/atividades da instituição com apenas 7 utentes. 

O principal objetivo deste jogo foi fomentar a criatividade de cada um.  

Quando todos tinham escrito a frase, um utente voluntariou-se para ler tudo como se fosse 

uma história. O resultado final foi bastante surpreendente embora, naturalmente, sem 

nexo, daí o nome pelo qual designei a atividade. 

 

3.3. “Desporto, música e carro” 

O principal objetivo deste jogo foi fazer com que os utentes se conheçam melhor e fazer 

com que eu me integrasse entre eles. 

Nesta atividade cada utente escreveu no papel o nome de um carro, de um desporto e de 

uma música com que se identificava. Depois os papéis foram misturados e distribuídos 

por todos. Cada utente tentou depois, identificar de quem é o papel que lhe calhou e tem 

de explicar como descobriu o autor. Foi uma pequena atividade interessante, que mostrou 

claramente o quanto eles se conheciam bem.  
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3.4. Mimica  

Este jogo, foi um jogo que aprendi durante o curso na Unidade Curricular de Expressão 

Dramática, resolvi realizá-lo com os utentes da instituição, com o objetivo de incentivar 

estas crianças/jovens para a expressão dramática mas, principalmente, para fazer com que 

eles se desinibissem, entre eles e também comigo.  

Para este jogo o tema escolhido pelos utentes foi os animais. Cada um dos utentes tinha 

que representar um animal através de mímica e os outros tinham que descobrir qual era o 

animal que ele estava a representar. O exercício foi repetido várias vezes, porque eles 

gostaram muito de “representar”. 

 

3.5. Partilhar leituras e criar histórias  

Na atividade partilhar leitura e criar histórias os utentes costumam, normalmente, 

escolher livros infantis ou textos/poemas mas sempre coisas pequenas e simples, pois não 

gostam muito de realizar este tipo de atividades. Assim, fazem de tudo para que a mesma 

acabe rapidamente. Esta atividade tem como objetivos selecionar as leituras que querem 

partilhar, desenvolver a capacidade de leitura, proporcionar partilhas de interesses e 

fomentar o interesse pelo livro. 

Esta atividade inicia-se primeiro com a escolha de 

um livro/texto/poema, em que um utente lê para o 

resto do grupo e, depois, todos devem de 

desenvolver uma composição relacionada com o 

tema do livro que estiveram a ouvir/ler.  

Realizei esta atividade várias vezes ao longo das 

férias de verão, de maneira a fazer com que eles 

treinassem a escrita e a sua imaginação.  

 

 

 

 

Fig. 15 – Utentes a escreverem a 

composição, após a leitura do livro. 

Fonte: Própria 
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3.6. Atividade com os escuteiros  

A atividade com os escuteiros foi uma atividade proposta por mim à instituição, tendo 

sido aceite, no entanto não pôde ser realizada durante o meu estágio devido aos horários 

dos Escuteiros de Seia, pois durante o verão estes tinham bastantes atividades já 

programadas. Apesar de não conseguir realizar esta atividade durante o meu estágio, vou 

poder realizá-la em outubro. Deste modo, e porque foi proposta por mim, embora sendo 

já rezada após o período de estágio, decidi apresenta-la. 

Escutismo | Educar através da ação 

No Escutismo o Jogo assume um papel muito importante na construção individual do 

jovem, através de atividades essencialmente práticas, incentivando a vida ao ar livre e o 

contacto com a natureza, o jovem descobre-se a si mesmo e descobre o mundo, tornando-

se autónomo, responsável e comprometido com um sentido de ser.  

A seguir apresento o “roteiro” do que será a atividade: 

Local: Mata da Srª do Desterro  

Data: 19 de Outubro de 2014 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | Escutismo Católico Português 1923 

Agrupamento 116 | Seia 1958 

Hora: 14h - 18h 

Objetivo: Dinamizar uma tarde com jogos escutistas para crianças institucionalizadas no 

Centro de Acolhimento Temporário de Crianças em Risco, o Solar do Mimo. 

1- Início da atividade (14h - 14h30) 

 Apresentações; 

 Jogo de conhecimento/quebra-gelo; 

 Dinâmica com música. 

2- Jogos de equipa (14h30 – 16h30)  
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JOGOS DE 

EQUIPA 
OBJETIVO/DESCRIÇÃO DO JOGO 

Ski Humano O objetivo é treinar a coordenação motora dos participantes em 

equipa. Duas equipas competem entre si para chegarem à meta. Cada 

uma das equipas desloca-se numa plataforma de madeira presa aos 

pés dos respetivos elementos.  

Poção Mágica Jogo de estratégia e trabalho em equipa, onde se pretende que as 

equipas resgatem o único recipiente de água potável que lhes resta, 

sendo que entre esse recipiente e as equipas existe um rio cheio de 

crocodilos e que portanto não é possível de atravessar a nado. As 

equipas com o material que lhe é disponibilizado e com o 

desenvolvimento de uma estratégia têm de conseguir resgatar a água.

  

O Aqueduto Através de um grande trabalho de coordenação entre os elementos 

de cada equipa, estes terão de conseguir transportar água de um 

recipiente para outro. Apenas lhes são disponibilizados pequenos 

pedaços de caleira, então os elementos terão de se articular e 

coordenar para conseguirem atingir o objetivo proposto, transportar 

a água de um ponto para o outro.  

Ponte 

Humana 

Cada equipa terá de fazer chegar um dos seus elementos ao outro 

lado da margem de um rio, sendo que todos os restantes elementos 

serão a própria ponte auxiliando-se apenas de pequenas varolas.  

A Guerra da 

Seringas 

Num tempo pré determinado cada uma das equipas terá de conseguir 

recolher o máximo de água possível em copos. A equipa divide-se a 

meio, de um lado os elementos injetam a água e, do outro os 

elementos tentam apanhar com copos.  

Ganha obviamente a equipa que conseguir recolher mais água.  

Conquista às 

Gomas 

Num enorme teste à coordenação motora dos elementos e ao trabalho 

de equipa, os elementos são acorrentados pelos membros inferiores 

e terão de percorrer um trajeto na conquista das gomas que se 

encontram no final. Conquista as gomas a equipa que for mais ágil e 

coordenada. 

Corrida de 

Macas 

Com o objetivo de treinar um pouco de destreza manual, os 

escuteiros responsáveis pela dinamização do jogo, ensinam nós e a 

forma de se conseguir fazer uma maca utilizando apenas uma corda. 

Depois de construírem a maca cada uma das equipas terá de 
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3- Momento de Culinária (16h30 – 17h) 

Uma das especialidades da cozinha escutista é o pão rosca que, além de ser um verdadeiro 

petisco oferece aos elementos a possibilidade de amassar e cozinhar na brasa o seu próprio 

pão.  

É mais uma experiência diferente pela qual os utentes do Solar do Mimo vão passa, mas 

também muito útil para cada um deles. É uma maneira de aprenderem a cozinhar sem 

utensílios nenhuns. 

4- Momento de espera (17h – 17h30) 

Enquanto o pão se cozinha, os utentes vão ter à sua disponibilidade duas pontes montadas 

uma himalaia e outra de troncos para se divertirem e passearem.  

5- Final da Atividade (17h30 – 18h)  

No fim iremos fazer a prova ao pão e conviver entre todos.  

transportar o “voluntario a doente” numa corrida que ganha a equipa 

que fisicamente estiver melhor preparada.    

Os 

Aprisionados 

Todos os elementos são amarrados a um emaranho de cordas. Ganha 

a equipa que primeiro conseguir libertar todos os seus elementos. 

Jogo de destreza física e estratégica. 

Jogo do Kim 

(silencioso) 

Jogo tipicamente escutista, é um jogo de observação e memória. É 

apresentado às equipas toda uma panóplia de objetos durante um 

curto espaço de tempo em que os elementos terão de memorizar os 

elementos expostos. Terminado esse tempo os objetos são 

cobertos/escondidos e os elementos da equipa terão de puxar pela 

memória para conseguir listar o maior número de objetos possíveis. 

Ganha a equipa que conseguir reunir o maior número de objetos.   

A Travessia Mais uma vez as equipas terão de atravessar um rio mas, desta vez 

para o fazerem terão apenas três tábuas e quatro troncos, Cada uma 

das equipas terá de fazer passar de uma só vez toso os seus 

elementos. Ou seja, a equipe terá de ir progredir movendo a estrutura 

com todos os seus elementos em cima.  

Acrobacias 

 

Cada equipa terá de arranjar solução para fazer três formaturas 

acrobáticas dentro de um tempo estimulado.  
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Conclusão  

Como foi referido ao longo do relatório, o estágio foi efetuado num CAT, o “Solar do 

Mimo”. Pressuponho, à partida que as crianças que estão nesta instituição são “diferentes” 

das crianças que têm tudo, ou seja, uma casa, os pais (juntos ou separados), têm amor, 

carinho, educação, têm bens materiais, entre outras coisas.  

Contudo, posso dizer que os CAT têm uma função fundamental para a sociedade de hoje 

em dia. Cada vez mais assistimos a casos de maus tratos, negligência, abando a 

crianças/jovens e não podemos deixar passar isto em branco, é necessária uma rápida 

intervenção e é para isso mesmo que os CAT existem, não só para darem resposta a estas 

crianças/jovens desamparadas, mas também para lhes ensinarem a sorrir e a estarem a 

bem com a vida.  

Quando escolhi o meu local de estágio sabia que teria de ter uma postura adequada com 

estas crianças, ou seja, deveria conseguir o respeito delas, através das minhas atitudes e, 

principalmente, fazer com que elas me levassem a sério, pois a minha idade era muito 

próxima da idade de alguns utentes. Estes utentes, também precisam bastante de pessoas 

que lhes transmitam confiança e que lhes deem atenção e carinho.  

Ao longo do meu estágio apercebi-me que os utentes com quem trabalhei eram bastante 

revoltados com a vida. O “Solar do Mimo” foi a instituição que os acolheu, que lhes dá 

comida, um quarto para dormirem, roupa lavada e passada, basicamente dá-lhes tudo 

aquilo que eles precisam para viverem e se sentirem em casa, mas, no entanto, certos 

utentes nem sempre dão o devido valor ao que lhes é dado. Aquilo que eu sentia, muitas 

vezes através de conversas que tinha com eles sobre algum problema, ou através das 

atitudes que eles tinham, era que, estas crianças/jovens preferiam estar em casa a passar 

dificuldades ou a sofrerem de maus tratos do que estar numa instituição. Preferiam estar 

em casa deles, sofrerem calados e fingir que nada se passava do que ter que ir, por 

exemplo, para a escola e dizerem que estão numa instituição.  

Apesar de toda esta revolta, sentida por parte de certos utentes, percebi que, apesar de 

tudo, estes sentiam um grande afeto em relação às pessoas que trabalhavam no “Solar do 

Mimo”, principalmente os utentes que estavam lá há mais tempo. Nem sempre era notório 

este afeto e carinho, mas cada vez que o demonstravam, era bem visível o quanto eles 
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confiavam e agradeciam por tudo. Apesar destes terem histórias de vidas complicadas, 

nunca nenhum me faltou ao respeito, nem a mim, nem a outra funcionária/técnica da 

instituição, apesar de muitas as vezes não gostarem das repreensões que lhes fazíamos, 

eles não faltavam ao respeito nem eram mal educados.   

Ao longo dos dias fui-me apegando sempre mais um bocadinho a estas crianças/jovens e 

posso dizer que criei uma ligação com eles. Sempre os tentei compreender, ajudar e apoiar 

em todos os problemas. Apesar de nunca ter acontecido nada idêntico na minha vida, 

sempre os tentei aconselhar da melhor maneira. Posso dizer que estas crianças/jovens me 

ensinaram muito, principalmente a dar valor à vida e a tudo o que temos. Ninguém pode 

escolher a família onde nasce e, infelizmente, estas crianças/jovens não podem mudar as 

suas vidas de um dia para o outro, mas tenho a certeza que aquilo que eles mais queriam 

e precisavam, era de amor e carinho incondicional por parte dos pais.   

Posso dizer que este estágio foi uma boa experiência na minha vida, tanto pessoal como 

profissionalmente, tenho a certeza que será uma ferramenta útil para uma vida futura, pois 

estarei melhor preparada para lidar e agir com crianças/jovens com problemas similares. 

Claro que nem tudo correu bem, houve dias em que a minha motivação não era tão grande 

devido ao cansaço e também havia dias em que os utentes estavam completamente 

irrequietos, por mais atividades que desenvolvessem ao longo do dia, eles chegavam ao 

final do dia e continuavam cheios de energia.  

Concluo então que o curso de ACJ me foi fundamental para conseguir trabalhar com estas 

crianças/jovens, pois ensinou-me certos aspetos teóricos fundamentais, mas o que 

realmente me ensinou foi o estágio, foi o trabalhar diretamente com crianças/jovens que 

têm vidas tão sofridas e mesmo assim sorriem e sonham. 

Nenhum ser tão inofensivo e inocente deve sofrer, principalmente nas mãos de seres 

humanos.   
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