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Resumo  

 A realização deste relatório tem como finalidade relatar os quatro meses de estágio 

realizados no Solar do Mimo sendo este um centro de Acolhimento de Crianças e Jovens 

em Risco. 

 Este estágio curricular teve a duração de setecentas e cinquenta horas, com início 

a 26 de fevereiro e término a 13 de junho de 2018. A sua realização é obrigatória para me 

permitir terminar o curso de TeSP em Acompanhamento de Crianças e Jovens. 

 Inicialmente foi elaborado um plano de estágio, juntamente com o meu supervisor 

e professora orientadora onde foram definidos os objetivos a realizar durante o tempo de 

estágio. Ao longo destes meses foram realizadas diversas atividades lúdico-didáticas, que 

posteriormente irei apresentar e explicar. 

 O relatório está dividido em três capítulos. No primeiro apresento a 

contextualização da instituição, no segundo apresento a contextualização teórica 

abordando algumas temáticas que considerei pertinentes neste estágio curricular e por 

último, no terceiro relato toda a minha experiência ao longo dos quatro meses de estágio. 

Para finalizar terminarei com uma reflexão/ avaliação final de todo o meu percurso nesta 

instituição. 

  

  



5 
 

Índice 

 

Ficha de Identificação ....................................................................................................... 2 

Agradecimentos ................................................................................................................ 3 

Resumo ............................................................................................................................. 4 

Índice de imagens ............................................................................................................. 9 

Índice de tabelas ............................................................................................................. 15 

Introdução ....................................................................................................................... 16 

1.Caraterização da Instituição ........................................................................................ 19 

2.  Instituição .................................................................................................................. 23 

2.1 Missão ................................................................................................................... 23 

2.2 Visão ..................................................................................................................... 24 

2.3. Valores e princípios ............................................................................................. 24 

2.4 Objetivos ............................................................................................................... 24 

2.5 Capacidade atual ................................................................................................... 25 

2.6 Público-alvo .......................................................................................................... 25 

2.7 Estruturas Administrativa ..................................................................................... 26 

2.7.1Assembleia-Geral ............................................................................................ 26 

2.7.2 Direção ........................................................................................................... 26 

2.7.3 Conselho Fiscal .............................................................................................. 26 

2.7.4 Equipa Técnica ............................................................................................... 27 

2.7.5 Auxiliares de Ação Direta .............................................................................. 27 

2.7.6 Programas ocupacionais ................................................................................. 27 

2.7.7 Serviços Administrativos ............................................................................... 27 

3. Parceiros e Amigos ................................................................................................. 28 

4. A Criança .................................................................................................................... 30 

5. Piaget e os estádios ..................................................................................................... 31 

5.1 Estádio das Operações Concretas ......................................................................... 31 

5.2 Estádio das Operações Formais ............................................................................ 32 

5.3  Adolescência ........................................................................................................ 33 

6.  Declaração dos Direitos das crianças e princípios..................................................... 34 

6.1 Declaração dos Direitos das Crianças ................................................................... 34 

6.2 Princípios .............................................................................................................. 34 

7. Maus Tratos em Crianças e Jovens............................................................................. 37 

7.1 Características e Tipos de Maus Tratos ................................................................ 37 



6 
 

7.1.2 Maus Tratos-físicos ........................................................................................ 38 

7.1.3 Abuso sexual .................................................................................................. 39 

7.1.4 Maus tratos-psicológicos ................................................................................ 39 

7.1.5 Outros tipos de Maus-Tratos .......................................................................... 40 

7.2 Indicadores Sinais e Sintomas .............................................................................. 40 

7.2.1 Negligências ................................................................................................... 41 

7.2.2 Maus Tratos Físicos ....................................................................................... 41 

7.2.3 Abuso Sexual.................................................................................................. 42 

7.2.4 Abuso Emocional ........................................................................................... 43 

8.Educação, Pilares da Educação e Tipos de Educação ................................................. 44 

8.1 Educação ............................................................................................................... 44 

8.2 Pilares da Educação .............................................................................................. 45 

8.3 Tipos de educação ................................................................................................. 45 

8.3.1 Educação Informal ......................................................................................... 46 

8.3.2 Educação formal ............................................................................................. 46 

8.3.3 Educação Não formal ..................................................................................... 46 

9. As Expressões ............................................................................................................. 47 

9.1 Expressão Plástica ................................................................................................. 47 

9.2 Expressão Dramática ............................................................................................ 47 

9.3 Expressão Musical ................................................................................................ 48 

Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens ...................................................... 49 

9.1 Perfil ...................................................................................................................... 49 

9.2 Atividades principais ............................................................................................ 49 

9.3 Conhecimentos ...................................................................................................... 49 

9.4 Aptidões ................................................................................................................ 51 

9.5 Atitudes ................................................................................................................. 51 

12.Estágio ....................................................................................................................... 53 

12.1 Plano de Estágio .................................................................................................. 53 

12.2 Atividades Planeadas Realizadas ........................................................................ 53 

Mês de Fevereiro/ Março ................................................................................................ 54 

Um presente para a Tia ............................................................................................... 55 

Reflexão da Atividade “Um presente para a tia” ........................................................ 56 

Father's Day ................................................................................................................ 57 

Reflexão da atividade Father´s Day ........................................................................ 58 

Winter Fest .................................................................................................................. 58 



7 
 

Reflexão da atividade Winter Fest .............................................................................. 61 

Festa de Aniversário ................................................................................................... 61 

Reflexão da atividade Festa de Aniversário ............................................................... 62 

Serão de Leitura .......................................................................................................... 63 

Reflexão da atividade Serão de Leitura ...................................................................... 65 

Pintar é Arte ................................................................................................................ 66 

Reflexão da atividade Pintar é Arte ............................................................................ 67 

Caminhada à Quinta do Formigo ................................................................................ 67 

Reflexão da atividade Caminhada há Quinta do Formigo .......................................... 68 

Ovinhos da Páscoa (Projeto Mimar os Avôs) ............................................................. 69 

Reflexão da atividade Ovinhos da Páscoa .................................................................. 70 

Elaboração do Jogo Mimos e Mimices ....................................................................... 71 

Reflexão da atividade Elaboração do Jogo Mimos e Mimices ................................... 72 

Vamos fazer um Docinho ........................................................................................... 72 

Reflexão da atividade Vamos fazer um Docinho ....................................................... 73 

Mês de Abril ................................................................................................................... 74 

Atividades Lúdicas Desportivas – Solteiros e Casados .............................................. 75 

Reflexão da atividade Atividades Lúdicas Desportivas – Solteiros e Casados .......... 76 

Mimar os Avós- Centro Social da Quinta do Monterroso .......................................... 76 

Reflexão da atividade Mimar os Avós - Centro Social da Quinta do Monterroso ..... 77 

Uma tarde na “Serra da Estrela” ................................................................................. 78 

Reflexão da atividade Uma tarde na “Serra da Estrela” ............................................. 79 

Mimar os Avós- Centro Paroquial de Seia ................................................................. 79 

Visita ao CISE ............................................................................................................ 82 

Reflexão da atividade Visita ao CISE ......................................................................... 83 

Passeio por São Romão ............................................................................................... 83 

Reflexão da atividade Passeio por São Romão ........................................................... 84 

Jogar às Cartas ............................................................................................................ 85 

Reflexão da atividade Jogar às Cartas ........................................................................ 86 

Compras para o Solar do Mimo .................................................................................. 86 

Reflexão da atividade Compras para o Solar do Mimo .............................................. 87 

Karaoke ....................................................................................................................... 87 

Reflexão da atividade Karaoke ................................................................................... 88 

Finalização do Jogo Mimos e Mimices ...................................................................... 89 

Reflexão da atividade Finalização do Jogo Mimos e Mimices................................... 90 



8 
 

Vai um Geladito? ........................................................................................................ 90 

Reflexão da atividade Vai um Geladito? .................................................................... 91 

Smiles com Ovos ........................................................................................................ 91 

Reflexão da atividade Smiles com Ovos ..................................................................... 92 

Mês de Maio ................................................................................................................... 93 

Realização dos porta-chaves ....................................................................................... 94 

Reflexão da atividade Realização dos porta-chaves ................................................... 95 

Preparação da Semana Aberta .................................................................................... 95 

Reflexão da atividade Preparação da Semana Aberta................................................. 96 

 Semana Aberta ........................................................................................................... 96 

Reflexão da atividade Semana Aberta ........................................................................ 99 

Caminhada Noturna .................................................................................................... 99 

Reflexão da atividade Caminhada Noturna .............................................................. 101 

Preparação da atividade Anima São Martinho.......................................................... 101 

Reflexão da atividade preparação da atividade Anima São Martinho ...................... 103 

Anima - São Martinho .............................................................................................. 104 

Frascos decorativos ................................................................................................... 106 

Reflexão da atividade Frascos decorativos ............................................................... 107 

Vamos contar ............................................................................................................ 107 

Reflexão da atividade Vamos contar ........................................................................ 111 

Mês de Junho ................................................................................................................ 111 

Plano de Atividades de férias 2018 ........................................................................... 112 

Reflexão da atividade Plano de Atividades de férias 2018 ....................................... 113 

A tela da Despedida .................................................................................................. 113 

Reflexão da atividade A tela da Despedida .............................................................. 114 

10. Reflexão final ......................................................................................................... 115 

11. Bibliografia ............................................................................................................. 117 

 

 

 

   



9 
 

Índice de imagens 

 

Figura 1…………………………………………………………………………………26 

Figura 2 ………………………………………………………………………………...26 

Figura 3 ……………………………………………………………………………...…27 

Figura 4 ………………………………………………………………………………...27 

Figura 5 ………………………………………………………………………………...27 

Figura 6 ……………………………………………………………………………...…27 

Figura 7 ………………………………………………………………………………...27 

Figura 8 ……………………………………………………………………………...…28 

Figura 9 ……………………………………………………………………………...…28 

Figura10………………………………………………………………………….……..28 

Figura 11 ……………………………………………………………………………….28 

Figura 12 ………………………………………………………………………….……28 

Figura 13 ……………………………………………………………………………….29 

Figura 14 ……………………………………………………………………………….29 

Figura 15 …………………………………………………………………………….…29 

Figura 16 ……………………………………………………………………………….62 

Figura 17 …………………………………………………………………………….…63 

Figura 18 ……………………………………………………………………………….63 

Figura 19 …………………………………………………………………………….…63 

Figura 20 ……………………………………………………………………………….63 

Figura 21 ……………………………………………………………………………… 64 

Figura 22 ………………………………………………………………….……………67 

Figura 23 ……………………………………………………………………………….67 



10 
 

Figura 24 ……………………………………………………………………………….67 

Figura 25 ……………………………………………………………………………….67 

Figura 26 ……………………………………………………………………………….68 

Figura 27 ……………………………………………………………………………….68 

Figura 28 ……………………………………………………………………………….69 

Figura 29 ……………………………………………………………………………….69 

Figura 30………………………………………………………………………………..71 

Figura 31 ……………………………………………………………………………….72 

Figura 32 ……………………………………………………………………………….72 

Figura 33………………………………………………………………………………..73 

Figura 34 ……………………………………………………………………………….74 

Figura 35 ……………………………………………………………………………….75 

Figura  36……………………………………………………………………………….75 

Figura 37 ……………………………………………………………………………….76 

Figura 38 ……………………………………………………………………………….76 

Figura 39………………………………………………………………………………..77 

Figura 40………………………………………………………………………………..77 

Figura 41 ……………………………………………………………………………….77 

Figura 42………………………………………………………………………………..77 

Figura 43………………………………………………………………………………..78 

Figura 44………………………………………………………………………………..78 

Figura 45 ……………………………………………………………………………….80 

Figura 46………………………………………………………………………………..80 

Figura 47………………………………………………………………………………..80 



11 
 

Figura 48………………………………………………………………………………..82 

Figura 49 ……………………………………………………………………………….82 

Figura 50………………………………………………………………………………..82 

Figura 51………………………………………………………………………………..84 

Figura 52………………………………………………………………………………..84 

Figura 53 ……………………………………………………………………………….84 

Figura 54 ……………………………………………………………………………….84 

Figura 55………………………………………………………………………………..84 

Figura 56………………………………………………………………………………..85 

Figura 57 ……………………………………………………………………………….86 

Figura 58 ……………………………………………………………………………….86 

Figura 59………………………………………………………………………………..87 

Figura 60………………………………………………………………………………..87 

Figura 61………………………………………………………………………………..87 

Figura 62………………………………………………………………………,,,,,,.,,,,,..87 

Figura 63………………………………………………………………………………..88 

Figura 64………………………………………………………………………………..88 

Figura 65………………………………………………………………………………..88 

Figura 66 ……………………………………………………………………………….89 

Figura 67 ……………………………………………………………………………….89 

Figura 68 ……………………………………………………………………………….89 

Figura 69 ……………………………………………………………………………….89 

Figura 70 ……………………………………………………………………………….90 

Figura 71 ……………………………………………………………………………….90 



12 
 

Figura 72 ……………………………………………………………………………….91 

Figura 73 ……………………………………………………………………………….91 

Figura 74 ……………………………………………………………………………….92 

Figura 75 ……………………………………………………………………………….92 

Figura 76 ……………………………………………………………………………….94 

Figura 77 ……………………………………………………………………………….94 

Figura 78 …………………………………………………………………………….…95 

Figura 79 ……………………………………………………………………………….95 

Figura 80………………………………………………………………………………..96 

Figura 81 ……………………………………………………………………………….97 

Figura 82 ……………………………………………………………………………….99 

Figura 83 ……………………………………………………………………………….99 

Figura 84 ……………………………………………………………………………...101 

Figura 85 ……………………………………………………………………………...101 

Figura 86………………………………………………………………………………103 

Figura 87 ……………………………………………………………………………...103 

Figura 88 ……………………………………………………………………………...104 

Figura 89………………………………………………………………………………104 

Figura 90 ……………………………………………………………………………...104 

Figura 91 ……………………………………………………………………………...104 

Figura 92………………………………………………………………………………105 

Figura 93………………………………………………………………………………105 

Figura 94 ……………………………………………………………………………...105 

Figura 95………………………………………………………………………………105 



13 
 

Figura 96………………………………………………………………………………105 

Figura 97 ……………………………………………………………………………...107 

Figura 98………………………………………………………………………………107 

Figura 99………………………………………………………………………………107 

Figura 100……………………………………………………………………………..107 

Figura 101……………………………………………………………………………..109 

Figura 102……………………………………………………………………………..109 

Figura 103……………………………………………………………………………..109 

Figura 104……………………………………………………………………………..109 

Figura 105 …………………………………………………………………………….110 

Figura 106……………………………………………………………………………..111 

Figura 107……………………………………………………………………………..111 

Figura 108……………………………………………………………………………..111 

Figura 109……………………………………………………………………………..111 

Figura 110……………………………………………………………………………..112 

Figura 111…………………………………………………………………………..…112 

Figura 112……………………………………………………………………………..112 

Figura 113 …………………………………………………………………………….112 

Figura 114 …………………………………………………………………………….112 

Figura 115 …………………………………………………………………………….112 

Figura 116 …………………………………………………………………………….113 

Figura 117 …………………………………………………………………………….114 

Figura 118 …………………………………………………………………………….115 

Figura 119 …………………………………………………………………………….115 



14 
 

Figura 120 …………………………………………………………………………….116 

Figura 121……………………………………………………………………………..116 

Figura 122 …………………………………………………………………………….117 

Figura 123……………………………………………………………………………..117 

Figura 124……………………………………………………………………………..117 

Figura 125 …………………………………………………………………………….121 

 

 

 

  



15 
 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1- Cronograma do mês de Fevereiro/ Março………………………………….51 

Tabela 2- Cronograma do mês de Abril ……………………………………………...71 

Tabela 3- Cronograma do mês de Maio ………………………………………….…..92 

Tabela 4- Cronograma do mês de Junho ……………………………………………112 

  



16 
 

Introdução 

 A elaboração deste relatório de estágio surgiu no âmbito do Curso Técnico de 

Especialização Superior Profissional de Acompanhamento de Crianças e Jovens, que 

realizei durante estes dois últimos anos no Instituto Politécnico da Guarda, permitindo a 

minha aprovação no presente curso. 

 Realizei o meu estágio curricular no Solar do Mimo - Centro de Acolhimento de 

Crianças e Jovens em Risco em São Romão, Seia. Teve início no dia 26 de fevereiro com 

término no dia 13 de março de 2018 com a duração de 750 horas. 

 Pessoalmente, a minha vontade foi sempre de estagiar com crianças 

institucionalizadas, uma vez que também passei por esta etapa durante a minha vida. 

Sempre quis estar “do outro lado” para observar comportamentos e dedicar parte do meu 

tempo a estas crianças e adolescentes, pois têm inúmeras capacidades e competências 

diversificadas.  

 Neste sentido, pretendo enriquecer os meus conhecimentos como Técnica de 

Acompanhamento de Crianças e Jovens e crescer tanto a nível profissional como também 

pessoal presenciando certas realidades e dificuldades. 

 Ao longo do meu estágio pretendo criar e desenvolver diversas atividades com 

base nas expressões: dramática, plástica, musical e físico-motora envolvendo todos os 

jovens presentes na instituição, com o objetivo de desenvolver essencialmente as suas 

competências cognitivas e motoras, estimular a criatividade e a sua imaginação.  

 Este documento encontra-se dividido em três capítulos, cada um deles com um 

tema específico. No I capítulo exponho um breve resumo sobre a instituição, referindo a 

história, missão, valores, princípios, objetivos e publico- alvo, a capacidade atual da 

instituição, estrutura física e administrativa. O II capítulo apresento a contextualização 

teórica abordando algumas temáticas que considerei pertinentes neste estágio curricular 

tais como: A criança e os seus direitos; Piaget e os estádios; A educação (formal, não 

formal e informal); O perfil do Técnico de Acompanhamento de crianças e jovens; As 

fases da infância e da juventude; As expressões (dramática, físico-motora, plástica e 

musical),e por fim a problemática dos Maus tratos em crianças e jovens. E no III e último 

capítulo consta o estágio curricular, com o relato de todas as atividades realizadas ao 

longo destes quatro meses, referindo os objetivos das mesmas. 
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 Para concluir apresento uma reflexão final, exponho os meus sentimentos, medos, 

dificuldades, opiniões, entre muitos outros aspetos ocorridos ao longo do tempo em que 

estive a estagiar.   
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1.Caraterização da Instituição 

 O  Centro de Acolhimento de crianças e jovens em risco – Solar do Mimo, é uma 

instituição que acolhe crianças e jovens a nível nacional de várias etnias apenas do género 

masculino, tendo só uma capacidade de 14 utentes, sendo a sua casa permanentemente, 

execepto quando o Dr. Rafael determina consoante o comportamento dos jovens as visitas 

durante fins-de-semana/férias à sua família biológica.  

 Os utentes têm idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos, são acompanhados 

diariamente por 10 auxiliares que trabalham por turnos alternados de 24h, para facilitar a 

identificação das mesmas  ficou decidido entre ambas as partes que as tratariam por tias 

(ex: Tia Tatiana). 

 É de salientar que entre os utentes existem dois com autismo e dois com atrasos 

na aprendizagem. 

 O Solar do mimo situa-se na Rua do Comércio, Nº 45 r/c - 6270-303 em São 

Romão (fig 1 e 2). 

 

 

  

Figura 1 

Instituição Solar do Mimo  

Fonte Própria Figura 2 

Instituição Solar do Mimo  

Fonte Própria 

Toda a informação relativa à Instituição ao Solar do Mimo foi adaptada do site http://www.solardomimo.org 

consultado a 26 de fevereiro de 2018. 

http://www.solardomimo.org/


20 
 

A instituição dispoê de: uma cozinha (fig. 3) , uma sala de refeições (fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três salas de estar (fig. 5 a 7 ),  

 

 

  

Figura 3 

Cozinha do Solar do Mimo  

Fonte Própria 

Figura 4 

Sala de refeições  

Fonte Própria 

Figura 5 

Sala de estar I 

Fonte Própria 

Figura 6 

Sala de estar II 

Fonte Própria 

Figura 7 

Sala de estar III 

Fonte Própria 
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Oito quartos (fig. 8 a 11),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco casas de banho (duas delas para os adultos fig 12 e 13. pág. 17),  

  

Figura 8 

Quarto I 

Fonte Própria 

Figura 9 

Quarto II  

Fonte Própria 

Figura 10 

Quarto III 

Fonte Própria 

Figura 11 

Quarto IV 

 

Fonte Própria 

Figura 12 

Instituição Solar do Mimo  

Fonte Própria 
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Uma lavandaria, uma sala de estudo, uma sala de reuniões, dois gabinetes,duas despensas 

uma sala para as auxiliares (tias fig.14 e 15) e espaços exteriores. 

 

  

Figura 13 

Instituição Solar do Mimo  

Fonte Própria 

Figura 14 

Quarto das tias I 

Fonte Própria 

Figura 15 

Quarto das tias II 

Fonte Própria 
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2.  Instituição  

2.1 Missão 

 

 A missão do Solar do Mimo remete à promoção e desenvolvimento de um projeto 

pessoal de vida, com vista à autonomização dos Jovens. Para tal, o Solar do Mimo define 

o Projeto Socioeducativo com vista ao desenvolvimento de competências básicas e 

transversais, promovendo o crescimento integral e integrado da criança e do jovem. Nesta 

perspetiva, são desdobradas várias intervenções (multidisciplinarmente consideradas), 

tanto ao nível individual como de grupo, no sentido de proporcionar a cada um o 

desenvolvimento de ferramentas essenciais a um cidadão capaz de livremente fazer as 

melhores escolhas para si próprio.  

 A saída do sistema de acolhimento é uma verdadeira transição de vida e tem vindo 

a ser associado a várias perturbações de desenvolvimento e consequentemente a 

dificuldades na adaptação para a vida autónoma. 

 O Solar do Mimo desenvolve o Programa “Na Rota da Autonomia” que se destina 

a todos os jovens acolhidos na nossa instituição, com idades compreendidas entre os 15 

e 21 anos, fase adequada para transição. 

 Neste programa pretende-se incentivar o treino de competências pessoais e 

sociais, percecionando o individuo nas suas vertentes biopsicossociais preparando um 

futuro autónomo, responsável, competente e em segurança. Como complemento 

Formativo a este programa e numa simbiose necessária é criado o Projeto “O Nosso 

Apartamento” tendo este sido premiado pelo Prémio Inclusão Social 2015 da Fundação 

EDP. 

 Viver num apartamento de Autonomização, é promover o desenvolvimento de 

competências de autonomia, mas não garante por si só o bem-estar destes jovens e não 

esgota as respostas às suas necessidades. Contudo, considera-se como um importante 

ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho que vá ao encontro dos objetivos 

preconizados. Esta metodologia de intervenção foi amplamente estudada e validada pela 

investigação académica e pelos exemplos de boas práticas em funcionamento e assim 

podemos afirmar que responde à medida das necessidades dos jovens. 
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  Nasce de uma necessidade clara de proporcionar aos jovens oportunidades de 

aprendizagem e competências para a vida autónoma, permitindo a continuidade e efetivos 

resultados nestas aprendizagens. 

2.2 Visão 

 

 O Solar do Mimo - Centro de Acolhimento de crianças e Jovens em Risco e 

constituir-se como uma organização de referência na prestação de cuidados de saúde, 

higiene, ajuda sendo reconhecida por: 

a) Superar as expectativas dos utentes (jovens) e auxiliares através de uma melhoria 

contínua da qualidade e de desenvolvimento do capital humano; 

b) Promover a inovação e a participação de jovens em atividades juntamente com a 

comunidade, através de um desempenho dirigido à formação dos mesmos em 

diferentes especialidades. 

2.3. Valores e princípios  

 

 No que respeita aos valores, estes têm um papel fundamental na base do 

desenvolvimento da instituição: 

a) Qualidade: excelência dos serviços prestados não só aos jovens mas também à 

população (São Romão); 

b) Humanismo: respeito pela dignidade humana, procurando cuidados de saúde 

centrados nos utentes e nas suas necessidades, sem prejuízo dos direitos dos 

mesmos e das auxiliares;  

c) Integração: oferecer uma prestação de cuidados; 

d) Acessibilidade: assegurar a todos os jovens os cuidados necessários no tempo e 

lugar adequados. 

2.4 Objetivos 

 

 A instituição pretende alcançar os seguintes objetivos estratégicos  

 Acolhimento e integração das crianças admitidas; 

 A identificação dos indicadores de risco social; 
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 A avaliação e acompanhamento psicológico das crianças nos domínios cognitivo, 

socio-afetivo, emocional e comportamental.  

 Desta forma, procuram identificar a problemática de cada criança ou 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. 

2.5 Capacidade atual 

 

 O CAT tem capacidade para acolher 14 utentes, com idades compreendidas entre 

os 3 e 18 anos, que podem ser provenientes de qualquer região do país, respondendo 

presentemente apenas ao género masculino, visto o edifício em que presta os serviços não 

dispor de condições físicas e técnicas para receber crianças dos dois sexos. 

2.6 Público-alvo 

 

 O público-alvo é o conjunto de pessoas que possuem as mesmas características ou 

interesses. A classificação dos públicos de uma organização baseia-se nos critérios de 

proximidade física, no nível de relacionamentos que os públicos mantêm com a 

organização e na existência de interesses em comum. Segundo esta classificação os 

públicos de uma organização podem ser divididos em público interno e externo. 

 O público-alvo do Centro de Acolhimento Solar do Mimo é constituído por 

crianças e jovens consideradas em risco/perigo, provenientes de situações tais como:  

 Privação do meio familiar, em cujos progenitores têm défices ao nível das 

competências parentais;  

 Vítimas de violência doméstica direta; 

 Alcoolismo no seio familiar;  

 Conflitos que põem em causa a sua integridade física e emocional;  

 Vivência com terceiros em que são por eles negligenciados ou maltratados a nível 

emocional e físico; 

 Proveniência 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. 
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2.7 Estruturas Administrativa  

2.7.1Assembleia-Geral 

 

Presidente - Eugénia Pereira  

Vice-Presidente - Pedro Albano  

Secretário - Paulo Neves  

Suplentes - José Primeiro  

         Fernanda Segundo 

 

2.7.2 Direção 

 

Presidente – Andreia Martins 

Tesoureiro - Fernando Neves  

Secretária - Fernando Nunes 

Primeiro Suplente – Nuno Pinheiro 

Segundo Suplente - Jorge Pinto 

 

2.7.3 Conselho Fiscal 

 

Presidente - João Domingues  

Primeiro Vogal - José Almeida  

Segundo Vogal - António Campos  

Primeiro. Suplente - Helena Garcia  

Segundo Suplente - António Neves  
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2.7.4 Equipa Técnica 

 

Técnico de Serviço Social Diretor Técnico - Rafael Abreu   

Psicóloga - Sara Dias 

 

2.7.5 Auxiliares de Ação Direta 

 

Paula Pinto 

Sandra Videira 

Lúcia Abrantes 

Sandra Ribeiro 

 Isabel Videira 

 Paula Marques 

 Fátima Silva 

 Céu Santos 

 Ana Alves 

 

2.7.6 Programas ocupacionais 

 

Afonso Mineiro 

Conceição Ferreira  

 

2.7.7 Serviços Administrativos 

 

Rosa Gomes 
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3. Parceiros e Amigos 

 

 O Solar do Mimo – Centro de Acolhimento de Crianças e jovens em Risco tem 

vários parceiros, e amigos que o ajudam a ter todos os bens essenciais para todas as 

crianças e jovens. 

Parceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos 
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II Capítulo  

Contextualização Teórica 
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4. A Criança 

 Segundo o artigo 1.º da Convenção sobre os Direitos da Criança, esta é definida 

como todo o ser humano até à idade de 18 anos, salvo se atingir a maioridade mais cedo, 

de acordo com a legislação de cada país, está noção coincide com a lei portuguesa, já que 

considera menor quem não tiver completado 18 anos de idade (artigo 122.º do Código 

Civil). Ao atingir a maioridade o jovem adquire plena capacidade de exercício de direitos, 

fica habilitado a comandar a sua vida e a dispor dos seus bens. (artigo 130.º do Código 

Civil). 

 Numa abordagem geral, uma criança é um ser humano que ainda não chegou à 

fase da puberdade. É um individuo que está na infância e que ainda tem poucos anos de 

vida. Também se chama criança de forma generalizada (sem se mencionar o sexo) a um 

menino ou a uma menina. No seu sentido mais amplo, a infância abrange todas as idades 

da criança: desde que é um recém-nascido até à pré-adolescência, passando pela fase de 

bebé da média infância. 

 O desenvolvimento de uma criança implica uma série de aprendizagens que serão 

essenciais para a sua formação, mais tarde, como adulto. Durante os primeiros anos de 

vida, a criança deve, para além de despertar os sentidos, desenvolver a sua linguagem 

para depois aprender a ler e escrever. 

 Com o tempo, a criança passa a ser educada na escola onde adquire os 

conhecimentos que a sociedade considera imprescindíveis para a formação das pessoas, 

neste processo educativo, as crianças assimilam os valores da sua cultura. 

 Por fim, chama-se criança a uma pessoa que, apesar de já ser adulta, apresenta um 

comportamento que revela alguma imaturidade e ingenuidade.  

 

 

 

 

 

  

Toda a informação relativa à Criança foi adaptada dos sites TVI24 - http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/videos/ser-

crianca-e-a-definicao-dos-proprios consultado a 26 de fevereiro de 2018; Scielo - 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v22n1/v22n1a04.pdf consultado a 26 de fevereiro de 2018. 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/videos/ser-crianca-e-a-definicao-dos-proprios
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/videos/ser-crianca-e-a-definicao-dos-proprios
http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v22n1/v22n1a04.pdf
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5. Piaget e os estádios 

 No meu local de estágio tive oportunidade de trabalhar com crianças de idades 

compreendidas entre os 8 e os 17 anos, abaixo irei descrever os estádios segundo Piaget.  

5.1 Estádio das Operações Concretas 

 

 (7 aos 12 anos) 

 Para Piaget é neste estádio que se reorganiza verdadeiramente o pensamento. É a 

partir do estádio anterior que as crianças começam a ver o mundo com mais realismo, 

deixam de confundir o real com a fantasia. É neste estádio que a criança adquire a 

capacidade de realizar operações. Podemos definir operação como a ação interiorizada 

composta por várias ações e reversível pois pode voltar ao ponto de partida. A criança já 

consegue realizar operações, no entanto, precisa da realidade concreta para realizar as 

mesmas, ou seja, tem que ter a noção da realidade para que lhe seja possível efetuar as 

operações. Para compreendermos qual o aspeto fundamental do período que estamos a 

analisar, voltamos a referir a experiência dos copos de água. Se no estádio anterior a 

criança não conseguia perceber que a quantidade era a mesma independentemente do 

formato do copo, neste estádio elas já percebem que a quantidade (volume) do líquido é 

a mesma, pois já compreendem a noção de volume, bem como peso, espaço, tempo, 

classificação e operações numéricas. 

Espaço - Organiza-se pela organização diferenciada dos vários espaços. A criança vai 

conhecendo os vários espaços nos quais interage, organizando-os. Também aqui está 

presente a reversibilidade do real, onde o conceito de espaço está relacionado com o 

conceito de operação. O espaço isolado por si só não existe. 

Tempo - Não há reversibilidade do real, o tempo existe apenas no nosso pensamento, os 

acontecimentos sucedem-se num determinado espaço, e o tempo vai agrupando-os. 

  

Toda a informação relativa a Piaget e os estádios foi adaptada dos sites: Slideshare-

https://pt.slideshare.net/Elisms88/fases-do-desenvolvimento-piaget, consultado a 28 de fevereiro de 2018; 

https://pt.slideshare.net/anaihaeser/estgios-do-desenvolvimento-cognitivo-segundo-jean-piaget, consultado a 28 

de fevereiro de 2018; consultados no dia 1 e do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM 

consultados no dia 1 de março de 2018. 

https://pt.slideshare.net/Elisms88/fases-do-desenvolvimento-piaget
https://pt.slideshare.net/anaihaeser/estgios-do-desenvolvimento-cognitivo-segundo-jean-piaget
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM
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Peso - Para que a criança domine este conceito é fundamental que compare diversos 

objetivos para os poder diferenciar. 

Classificação - Primeiro a criança tem que agrupar os objetos pela sua classe e tamanho, 

depois os classificar e consequentemente adquirir conceitos. 

Operações numéricas - Primeiro a criança aprende o conceito de número e seriação, por 

volta dos sete anos, depois a classificação da realidade, mas essa classificação vai 

variando conforme a aprendizagem que ela vai fazendo ao longo do tempo. 

 Apesar de neste estádio a criança já conseguir efetuar operações corretamente, 

precisa ainda de estar em contacto com a realidade, por isso o seu pensamento é descritivo 

e intuitivo /parte do particular para o geral). Ao longo deste período já não tem dificuldade 

em distinguir o mundo real da fantasia. A criança já interiorizou algumas regras sociais e 

morais e, por isso, as cumpre deliberadamente para se proteger. É nesta fase que a criança 

começa a dar grande valor ao grupo de pares, por exemplo, começa a gostar de sair com 

os amigos, adquirindo valores tais como a amizade, companheirismo, partilha, etc., 

começando a aparecer os líderes. 

5.2 Estádio das Operações Formais 

 

 (dos 11/12 aos 15/16 anos) 

  A transição para o estádio das operações formais é bastante evidentes dadas as 

notáveis diferenças que surgem nas características do pensamento. É no estádio 

operatório formal que a criança realiza raciocínios abstratos, não recorrendo ao contacto 

com a realidade. Deixa o domínio do concreto para passar às representações abstratas e é 

nesta fase que desenvolve a sua própria identidade, podendo haver, neste período 

problemas existenciais e dúvidas entre o certo e o errado. A criança manifesta outros 

interesses e ideais que defende segundo os seus próprios valores e naquilo que acredita. 

O adolescente pensa e formula hipóteses e estas capacidades vão lhe permitir definir 

conceitos e valores como por exemplo estudar determinada disciplina. A adolescência é 

caracterizada por aspetos de egocentrismo cognitivo, pois o adolescente possui a 

capacidade de resolver os problemas que por vezes surgem á sua volta.  
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5.3  Adolescência       

 

 A adolescência é a fase do desenvolvimento entre a infância e a idade adulta, 

sendo esta uma das fases mais complexas do desenvolvimento humano. Tem um período 

compreendido entre os 11 aos 21 anos de idade, envolvendo uma serie de transformações 

físicas, emocionais, cognitivas e sociais, ou seja, quando o adolescente vive as 

descobertas, ultrapassa desafios da vida vivenciando vitórias e desilusões. 

Esta fase também apresenta três fases de desenvolvimento, sendo essas: 

 Adolescência inicial (11-14 anos) 

 Adolescência intermédia (13-16 anos) 

 Adolescência final (15-21 anos) 

 A adolescência inicial é marcada pelas mudanças físicas, ou seja, a puberdade. 

Existem mudanças nos órgãos e sistemas, particularmente sexuais, nas raparigas 

geralmente estas mudanças acontecem mais cedo do que nos rapazes. 

 Adolescência intermédia é marcada pelo desenvolvimento cognitivo, quando o 

jovem consegue pensar melhor nas coisas, refletir e criar possibilidades tornando-se mais 

ponderado na tomada de decisões. O adolescente adquire um conjunto de novas 

possibilidades cognitivas que diferenciam do pensamento infantil. (Piaget, 1976) 

 Na adolescência final, marcada pelo desenvolvimento psicossocial, é na fase final 

da adolescência, que ocorre mais uma etapa fundamental na mudança do jovem, sendo 

essa a maturidade no relacionamento interpessoal. O adolescente cria independência em 

relação aos pais, integrasse com num grupo de pares/ amigos, apercebesse das novas 

responsabilidades perante a sociedade e acima de tudo tem mudanças de comportamentos 

perante os outros para poder entrar na fase adulta.  

 

 

  



  34 

6.  Declaração dos Direitos das crianças e princípios 

6.1 Declaração dos Direitos das Crianças 

 

 Esta foi proclamada pela Resolução da Assembleia Geral 1386 (XIV), de 20 de 

Novembro de 1959.  

 Tem como base e fundamento os direitos a liberdade, estudos, brincar e convívio 

social das crianças que devem ser respeitadas e preconizadas em dez princípios. É a 

Declaração que defende os direitos das pessoas, e não podem ser desrespeitados por nós. 

6.2 Princípios 

 

 Ata da criação da Declaração dos Direitos da Pequena Criança - UNICEF 

Princípio I - À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 

 A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes 

direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou 

discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de 

outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição económica, nascimento ou outra 

condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. 

Princípio II - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e 

social. 

 A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços a serem 

estabelecidos em lei e por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, 

moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de 

liberdade e dignidade 

Princípio III - Direito a um nome e a uma nacionalidade. 

 A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade. 

  

Toda a informação relativa a Piaget e os estádios foi adaptada Slideshare-https://pt.slideshare.net/Elisms88/fases-do-

desenvolvimento-piaget,; https://pt.slideshare.net/anaihaeser/estgios-do-desenvolvimento-cognitivo-segundo-jean-

piaget, documentos fornecidos pela professora Filomena Velho, https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM 

consultados no dia 1 de março de 2018. 

https://pt.slideshare.net/Elisms88/fases-do-desenvolvimento-piaget
https://pt.slideshare.net/Elisms88/fases-do-desenvolvimento-piaget
https://pt.slideshare.net/anaihaeser/estgios-do-desenvolvimento-cognitivo-segundo-jean-piaget
https://pt.slideshare.net/anaihaeser/estgios-do-desenvolvimento-cognitivo-segundo-jean-piaget
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM
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Princípio IV - Direito a alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a 

criança e a mãe. 

 A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer 

e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a 

ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal.  

 A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços 

médicos adequados. 

Princípio V - Direito a educação e a cuidados especiais para a criança física ou 

mentalmente deficiente. 

 A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum 

impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que 

requeira o seu caso particular. 

Princípio VI - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

 A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o amparo e 

sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e 

segurança moral e material; salvo circunstâncias excecionais, não se deverá separar a 

criança de tenra idade de sua mãe. 

Princípio VII - Direito a educação gratuita e ao lazer infantil. 

 O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm a 

responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em 

primeira instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e 

brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades 

públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. A criança tem direito a 

receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas 

elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita 

- em condições de igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua 

individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a ser um 

membro útil à sociedade.  

Princípio VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes. 
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 A criança deve - em todas as circunstâncias - figurar entre os primeiros a receber 

proteção e auxílio. 

Princípio IX  - Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. 

 A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e 

exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. 

 Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima 

adequada; em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela se imponha, 

qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou 

impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 

Princípio X  - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, 

amizade e justiça entre os povos. 

 A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a 

discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de 

um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade 

universais e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao 

serviço de seus semelhantes. 

De uma maneira geral os direitos das crianças são os seguintes: 

 Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade. 

 Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica. 

 Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, 

sexo, religião, origem social ou nacionalidade. 

 Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. 

 Todas as crianças têm direito a uma nacionalidade. 

 Todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento médico. 

 As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito 

a educação e cuidados especiais. 

 Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade. 

 Todas as crianças têm direito à educação. 

 Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente ou serem 

agredidas pela sociedade 
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7. Maus Tratos em Crianças e Jovens 

 Neste capítulo achei pertinente focar um tema que mais me despertou interesse e 

que ao longo dos quatro meses de estágio pude verificar algumas situações preocupantes 

com este público. 

 Irei deste modo falar desta temática porque as crianças, como defende a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, são todo um ser humano que até à idade de 18 

anos, salvo se atingir maioridade mais cedo. Por vezes as crianças são colocadas em risco 

ou perigo devido aos Maus tratos que levam e quase todos os utentes foram parar à 

instituição devido aos maus tratos que sofreram.  

 O conceito de risco é mais amplo e abrangente do que as situações de perigo ou 

seja as situações de risco implicam um perigo potencial para a segurança, saúde, 

formação, desenvolvimento e educação das crianças. Deste modo irei focar os tipos de 

Maus-Tratos e as suas características, referindo também muitos dos sinais e sintomas em 

alguém que sofre deste problema. 

7.1 Características e Tipos de Maus Tratos 

 

 A violência para com as crianças e os jovens manifestam-se de diversas formas, 

tais como: abuso sexual, abuso emocional ou psicológico, negligencias, abandono, tráfico 

de crianças, exploração no trabalho entre outras.  

 Consoante a gravidade da situação é que são considerados maus tratos, as formas 

de maus tratos são as seguintes: negligencia que se subdivide em negligência física, 

negligência emocional e negligência escolar, maus tratos físicos; abuso sexual e abuso 

emocional ou psicológico. 

 7.1.1 Negligência  

 Consiste num comportamento que diz respeito aos cuidados a ter com o menor, 

não lhes sendo asseguradas as necessidades básicas, tais como: a higiene, alimentação, 

segurança, educação, o apoio, a saúde, entre outras necessidades que satisfaça uma 

criança. 

  

Toda a informação relativa aos Maus Tratos em Crianças e Jovens  foi retirada dos sites 

http://www.apav.pt/pdf/Manual_Criancas_Jovens_PT.pdf, 

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/20733/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Vanessa%20Oliveira.pdf 

consultados a 27 de  fevereiro de 2018.   

http://www.apav.pt/pdf/Manual_Criancas_Jovens_PT.pdf
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/20733/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Vanessa%20Oliveira.pdf
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 Deste comportamento, para uma criança, resultam consequências prejudiciais por 

que causa danos na saúde e no desenvolvimento físico e psicossocial da mesma. Pode ser 

feito de forma voluntaria onde o adulto que cuida do menor tem intenção de magoar ou 

pode ser de forma involuntária sendo apenas por incapacidade dos progenitores, da 

criança ou jovem, assegurar os cuidados necessários devido às suas condições 

económicas, por exemplo. 

 Existem três tipos de negligência, sendo eles: negligencia física que ocorre devido 

à falta de prestação de cuidados médicos básicos, tais como a vacinação, a falta de 

alimentação, má higiene, vestuário inadequado e ainda quando o cuidador deixar o menor 

sem vigilância durante longo período de tempo ou abandona-lo. Negligência emocional 

quando a criança é privada do afeto e suporte emocional necessário para o seu 

desenvolvimento e por fim negligencia escolar ocorre quando não é proporcionado à 

criança condições para a sua formação intelectual, com a privação de escolaridade básica.  

 Na negligência física a criança vitima deste tipo pode sofrer de má nutrição, atraso 

no seu crescimento, aumento de aparecimento de doenças infeciosas, no caso de 

negligencia emocional as consequências para a vitima poderão ser a insegurança, baixa 

autoestima, dificuldades na aprendizagem e ainda ser agressiva. No tipo de negligência 

escolar pode levar a criança a abandonar a escola, tornarem-se marginais diminuindo o 

sucesso educativo profissional e integração na sociedade. 

 Existem vários tipos de maus tratos, os físicos e os psicológicos estes podem 

subdividir-se em outros tipos como: o abandono, a mendicidade, o trabalho infantil e 

também o tráfico de crianças e jovens para fins de exploração por trabalho. 

7.1.2 Maus Tratos-físicos 

 

 Este tipo de maus tratos resultam de qualquer ação não acidental, isolada ou 

repetida, por parte dos pais ou pessoa que cuida do menor, que provoque danos físicos, 

podendo ser de natureza traumática, sufocação, doenças ou síndrome de Munchause por 

procuração. 

 O síndrome de Munchause por procuração é quando um elemento a família, mãe 

ou pai, tenta converter a equipa clinica de que uma criança tem uma doença, dando por 

vezes medicações para provocar determinado sintomatologia ou ate mesmo provocar 
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doença, numa amostra de urina que a criança faça, o cuidador adiciona contaminantes 

bacterianos, entre outros comportamentos pejorativos para a criança ou jovem. 

7.1.3 Abuso sexual  

 

 Diz respeito ao envolvimento do menor em atividades, cuja finalidade é satisfazer 

sexualmente o adulto ou pessoa mais velha numa posição de poder e autoridade, por 

exemplo obrigar a criança a presenciar conversas ou filmagens obscenas, utilizar o menor 

em sessões fotográficas e filmagens passando também pela manipulação dos órgãos 

sexuais.   

 Devido ao estádio de desenvolvimento do menor, não esta preparado/a 

estruturalmente, não é capaz de dar o seu consentimento livre e esclarecido não tendo 

capacidade de nomear o abuso sexual. O abuso pode ser ocasional ou repetido ao longo 

da infância em contexto extra ou intrafamiliar, quando ocorre em contexto familiar torna-

se muito difícil de se saber a situação de abuso porque neste caso existe a imposição de 

silêncio ou segredo por parte do abusador que transmite á criança que ela é especial para 

ele ter aquele comportamento com ela.   

 Os casos de abuso sexual por vezes criam algumas dificuldades na deteção ou 

diagnóstico, porque muitas vezes não criam lesões físicas nem vestígios devido a não 

ocorrer penetração anal nem vaginal. Em alguns casos, quando ocorre penetração e a 

ejaculação dá-se fora das cavidades, as roupas do menos são lavadas e o exame medico-

geral ocorre depois de 48h após o abuso. Quando ocorre neste contexto de família, existe 

um sentimento de vergonha e o medo social que dificulta o pedido de ajuda e por vezes 

as crianças mais novas confundem a relação com uma manifestação afetiva dita “normal”.  

7.1.4 Maus tratos-psicológicos  

 

 Os maus tratos psicológicos ou abuso emocional, resulta da privação de um 

ambiente de tranquilidade, bem-estar emocional e efetivo indispensável ao crescimento, 

desenvolvimento e comportamento equilibrado da criança e jovem. Nestes casos por 

vezes não há cuidados, não existe apego à criança e por vezes uma rejeição e 

desvalorização da mesma. 

 Este tipo pode manifestar-se através de insultos verbais, humilhação, 

desvalorização, ameaças, discriminação, abandono temporário, criticas e ainda 
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envolvimento em situações de violência doméstica repetidas, estes comportamentos 

causam uma baixa autoestima à vítima deste abuso.  

7.1.5 Outros tipos de Maus-Tratos 

 

Tráfico de crianças e jovens para fins de exploração por trabalho- Atividade 

criminosa que desloca crianças e jovens dos seus meios de origem através de rapto, 

sequestro, abuso de autoridade, venda, entre outros. 

Trabalho infantil - Obrigar a criança ou jovem a realizar trabalhos ou tarefas, para 

benefício económicos e que interfiram com a escola ou outras necessidades para a sua 

idade. 

Mendicidade - Utilização da criança ou jovem para práticas de mendicidade para fins 

lucrativos. 

Abandono - Ato praticado pelos próprios progenitores que consiste no abandono da 

criança ou jovem em hospitais, instituições ou ate mesmo na rua (Magalhães, 2005). 

7.2 Indicadores Sinais e Sintomas 

 

 Os indicadores ou sinais de alarme de maus tratos constituem sinais e sintomas 

que podem indicar a possibilidade de existir uma situação deste género.  

 No que diz respeito aos sinais, são alterações orgânicas objetivas e ou avaliáveis, 

pelo exame clinico ou exames complementares de diagnostico que podem resultar de 

lesões no corpo. Os sintomas consistem em alterações subjetivas do estado de saúde, tais 

como queixas ou manifestações espontâneas de mau estar físico e psíquico.   

 A maioria dos sinais ou sintomas não são evidentes de algum tipo de maus tratos, 

tais como o de abuso emocional no qual não existem marcas visíveis, por outro lado 

existem sinais visíveis como a gravidez, presença de esperma no corpo do menor, algumas 

lesões ou doenças sexualmente transmissíveis nos quais necessitam de apreciação media 

para o seu diagnostico, sendo neste casos lesões voluntarias feitas por alguém a fim de 

magoar. Algumas lesões nas crianças são acidentais consequentes das brincadeiras 

descuidadas, por outro lado em qualquer idade, a mudança súbita de comportamento pode 

ser um indicador podendo surgir isolados ou de forma evolutiva, assim como os sinais. 
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Nos casos de abuso emocional os sinais e sintomas são genéricos, porque todo o tipo de 

maus tratos envolve o abuso emocional, os restantes têm sinais e sintomas específicos:  

7.2.1 Negligências 

 

Sinais:  

 Carência de higiene (sujidade, eritema genital tendo em conta o seio familiar); 

 Vestuário desadequado à época;  

 Alimentação ou hábitos horários desadequados;  

 Sinais físicos de negligência prolongada (atraso no crescimento, cabelo fino, mãos 

e pés avermelhados, abdómen proeminente); 

 Cárie dentária; 

 Unhas quebradiças;  

 Infeções leves repetidas; 

 Atraso no desenvolvimento sexual; 

 Atraso e incumprimento do programa de saúde. 

Sintomas: 

 Atraso no desenvolvimento e nas aquisições sociais (linguagem, socialização e 

motricidade); 

 Perturbações de apetite e adoção de comportamento estranhos (roubo de 

alimentos…); 

 Perturbações no sono, sonolência, depressões, agressividade; 

 Dificuldade na aprendizagem;  

 Fraco relacionamento com outras crianças;  

 Tendência à fantasia.  

7.2.2 Maus Tratos Físicos 

 

Sinais: 

 Lesões com diversos tempos de evolução; 

 Lesões em locais pouco comuns aos traumatismos do tipo acidental numa criança;  

 Lesões com diferentes localizações; 

 Lesões com marcas de objetos desenhados; 

 Queimaduras ou suas cicatrizes (cigarros); 
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 Marcas de mordeduras;  

 Sequelas de traumatismo antigo que não são identificados na história;  

 Intoxicações inexplicáveis. 

 Sintomas/ indicadores:   

 Recusa em explicar o mecanismo da lesão; 

 Demora na procura de cuidados médicos;  

 História de lesões repetidas;  

 Faltar com frequência à escola;  

 Explicações contraditórias e discordantes por parte dos pais ou cuidadores. 

7.2.3 Abuso Sexual 

 

Sinais: 

 Leucorreia (corrimento vaginal persistente); 

 Inflamação dos órgãos genitais externos femininos (vulva ou anal); 

 Lesões cutâneas (rubor, inflamação…); 

 Lesões do pénis;  

 Lacerações ou fissuras genitais ou anais, sangrentas ou cicatrizadas; 

 Rutura do hímen;  

 Hemorragia vaginal ou anal; 

 Infeções urinarias de repetição;  

 Doenças sexualmente transmissíveis;  

 Presença de esperma no corpo ou roupa do menor;  

 Presença de sangue de outra pessoa ou substâncias estranhas (lubrificantes) no 

corpo ou roupa da criança/jovem; 

 Gravidez.  

Sintomas (subdividem-se em três, sendo eles: os sintomas gerais, sintomas nas crianças e 

sintomas nos jovens.): 

Sintomas Gerais: 

 Dor na região vaginal/ anal;  

 Prurido vulvar; 

 Disúria.  



  43 

Sintomas nas crianças: 

 Perturbações funcionais ou seja a falta de apetite provocando a anorexia e bulimia, 

perturbações no sono devido aos terrores noturnos, regulação do esfíncteres 

(incontinência) para que a urina ou fezes impedissem o agressor e ainda dores 

frequentes;  

 Obediência exagerada aos adultos e preocupação em agradar;  

 Dificuldade na socialização com outras crianças; 

 Comportamentos agressivos;  

 Condutas sexualizadas (masturbação compulsiva, desenhos ou brincadeiras 

sexuais especificas); 

 Interesse e conhecimentos de cariz sexual. 

Sintomas nos Jovens: 

 Comportamentos estranhos tais como dormir vestido com a roupa do dia, urinar a 

cama propositadamente para evitar o toque do violador, recusar tomar banho e 

despir em publico, recusar ir à escola ou voltar para casa; 

 Perturbações do foro sexual, adotando comportamentos eróticos desadequados 

(masturbação em publico, interação sexual com os colegas);  

 Comportamentos desviantes (álcool, drogas delinquência, prostituição);  

 Auto- mutilação;  

 Depressão.  

7.2.4 Abuso Emocional 

 

Sinais: 

 Deficiência não orgânica, como a baixa estatura;  

 Auto- mutilação;  

 Infeções, asma, doenças cutâneas.  

Sintomas (dependem do grupo etário): 

 Perturbações funcionais ou seja a perda de apetite causando anorexia e bulimia, 

perturbações do sono tais como posição fetal; falar em voz alta durante o sono, 

perturbação na fala e ainda tonturas e interrupções na menstruação na 

adolescência; 
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 Perturbações cognitivas que consiste num atraso no desenvolvimento na 

linguagem, perturbações da memória para as experiências do abuso, baixa 

autoestima e sentimento de inferioridade, alterações da concentração e 

dificuldades na aprendizagem; 

 Perturbações efetivas quando a criança chora incontrolavelmente, tem o 

sentimento de vergonha e culpa, timidez e imaturidade, medos e dificuldades para 

lidar com situações de conflito; 

 Perturbações no comportamento onde a criança tem um desinteresse total pela sua 

pessoa no que diz respeito ao seu aspeto, higiene, défice na capacidade de brincar, 

jogar e divertir-se, fugas de casa ou evitar as idas para casa e criam 

comportamento agressivos e obsessivos para com outras crianças. 

Este tipo de abuso na criança e no jovem provoca alterações no seu foro psiquiátrico 

apresentando agitação e hiperatividade, ansiedade, depressão, mudanças súbitas no 

comportamento sendo comportamentos obsessivo-compulsivo ou automutilação 

(Magalhães, 2005). 

8.Educação, Pilares da Educação e Tipos de Educação 

8.1 Educação 

 

 A educação pode ser definida como sendo o processo de socialização dos 

indivíduos. Ao receber educação, a pessoa assimila e adquire conhecimentos. A educação 

também envolve uma sensibilização cultural e de comportamento, onde as novas gerações 

adquirem as formas de se estar na vida das gerações anteriores. 

 O processo educativo é materializado numa série de habilidades e valores, que 

ocasionam mudanças intelectuais, emocionais e sociais no indivíduo. De acordo com o 

grau de sensibilização alcançado, esses valores podem durar toda a vida ou apenas durante 

um determinado período de tempo.    

  

Toda a informação relativa á Educação foi adaptada e dos seguintes sites slideshare-https://pt.slideshare.net/vilalva/educao-

formal-e-no-formal-18397921 , http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/114/113,  e 

http://www.fep.if.usp.br/~profis/arquivos/ivenpec/Arquivos/Orais/ORAL009.pdf, consultados  a 1 de março de 2018; 

 

 

https://pt.slideshare.net/vilalva/educao-formal-e-no-formal-18397921
https://pt.slideshare.net/vilalva/educao-formal-e-no-formal-18397921
http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/114/113
http://www.fep.if.usp.br/~profis/arquivos/ivenpec/Arquivos/Orais/ORAL009.pdf
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 No caso das crianças, a educação visa fomentar o processo de estruturação do 

pensamento e das formas de expressão. Contribui para o processo de maturidade sensório-

motor e estimula a integração e o convívio em grupo. A educação formal ou escolar, por 

sua vez, consiste na apresentação sistemática de ideias, factos e técnicas aos alunos. Uma 

pessoa exerce uma influência ordenada e voluntária sobre outra com a intenção de a 

formar. Assim, o sistema escolar é a forma pela qual uma sociedade transmite e preserva 

a sua existência coletiva entre as novas gerações. 

 Por outro lado, convém salientar que a sociedade moderna atribui grande 

importância ao conceito de educação permanente ou contínua, que defende que o processo 

educativo não se limita à meramente à infância e à juventude, já que o ser humano deve 

adquirir conhecimentos ao longo de toda a sua a vida. No campo da educação, outro 

aspeto fundamental é a avaliação, que apresenta os resultados do processo de ensino e de 

aprendizagem. A avaliação ajuda a melhorar a educação e, de certa forma, nunca tem fim, 

pois cada atividade realizada por um indivíduo é submetida a uma análise para determinar 

se alcançou ou não os objetivos pretendidos. 

8.2 Pilares da Educação 

  

Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseados no 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI 

, coordenada por Jacques Delors. 

 Aprender a conhecer,  

 Aprender a fazer,  

 Aprender a viver com os outros,  

 Aprender a ser. 

8.3 Tipos de educação 

 

 No que respeita ao grau de formalização, podemos encontrar situações educativas: 

formais, não-formais ou informais. Os critérios de diferenciação das diferentes situações 

educativas passam pelo grau de intencionalidade, deliberação e estruturação. Assim, tem 

que ver com o grau de planificação, com a intenção, e com a formalização das atividades 

ou processos educativos (Colleta, 1996). 
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8.3.1 Educação Informal 

 

 A educação informal A educação informal é um processo contínuo, através do 

qual cada pessoa adquire e acumula conhecimentos, habilidades e perceções, a partir das 

experiências quotidianas e da sua exposição ao meio envolvente. Não é necessariamente 

organizada, podendo incluir os processos educativos produzidos de forma indiferenciada 

e subordinada a outros objetivos. A função educativa não é dominante. Remete para a 

transmissão de atitudes, conhecimentos e capacidades, com diferentes modos de 

organização (Colleta, 1996). 

 Deste modo, os processos intencionalmente estruturados inscrevem-se no âmbito 

da educação formal e não-formal e os processos não intencionais na educação informal 

(embora possa haver um outro nível de intencionalidade, e.g. educação familiar 

considerada uma ação intencional). A educação formal é intencional, sistemática e está 

institucionalizada.  

 A educação não formal, tem o mesmo nível de intencionalidade e sistematizada, 

mas não tem o mesmo grau de institucionalização. A educação informal não é intencional, 

nem sistemática, nem está institucionalizada, sobretudo no que se refere ao sistema 

regular de ensino, podendo haver um certo nível de intencionalidade e sistematização em 

determinados contextos (e.g. educação familiar). 

8.3.2 Educação formal 

 

 A educação formal é um sistema educacional institucionalizado, 

cronologicamente nivelado e hierarquicamente estruturado, abarcando desde o mais baixo 

nível de ensino até aos mais altos níveis superiores. Remete para a escolarização e 

transmissão deliberada de conhecimentos e atitudes explicitamente definidos e 

estruturados no espaço e no tempo (Colleta, 1996; Trilla, 1993). 

8.3.3 Educação Não formal 

 

 A educação não formal A educação não formal ocorre fora do sistema regular de 

ensino, sendo complementar a este. É toda a atividade educacional organizada, 

sistemática e continuada fora da estrutura do sistema formal, que proporciona a subgrupos 

particulares da população tipos de aprendizagem selecionados. Embora organizado os 
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resultados de aprendizagem não são formalmente avaliados. Contudo, é intencional, 

sistemática e deliberada, mas não está formalmente organizada, ou seja é uma situação 

educativa não escolar, organizada fora do sistema académico convencional. 

9. As Expressões  

 Durante o meu período de estágio foram várias as atividades que realizei com base 

nas expressões, sempre com o intuito de desenvolver competências cognitivas e motoras 

na criança de forma criativa e original.  

 Existem quatro formas de expressões: expressão plástica, expressão dramática, 

expressão musical e expressão físico-motora. Todas elas fundamentais para o crescimento 

e desenvolvimento das crianças.   

9.1 Expressão Plástica 

  

 A expressão plástica consiste na realização de trabalhos manuais, ou seja pintar, 

desenhar, criar e moldar de forma autónoma, manuseando diferentes materiais que 

possibilitam à criança desenvolver a sua motricidade e exprimir sentimentos de alegria, 

tristeza e serenidade. Esta apresenta como principais objetivos: estimular a criatividade e 

imaginação, adquirir responsabilidades e espirito de cooperação no relacionamento com 

os outros.  

9.2 Expressão Dramática 

 

 A expressão dramática baseia-se muito em jogos de improvisação e de 

dramatização. É através desta que existe a descoberta do “próprio eu” como também do 

outro e das formas como se relacionar com outras crianças, ou seja desenvolve 

competências de nível social.  

  

  

Toda a informação relativa ás expressões foi retirada de documentos fornecidos pelo professor Vítor Sousa de Área de 

Expressões no ensino secundário de consultados no dia 1 de março de 2018. 
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 Através dos gestos, ritmos, sons, palavras a criança expressa o sentimento, 

desenvolve hábitos e habilidades desenvolvendo assim a capacidade de imaginação, de 

improvisação e principalmente aprende a comunicar através da expressão. Na fase de 

crescimento o “faz de conta” é muito importante porque existe uma melhoria na 

articulação das palavras e desenvolve a linguagem oral.  

 Os objetivos principais são: desenvolver o espirito criativo, estimular a 

imaginação e a capacidade de improvisação em diversos contextos e aprender a 

comunicar com os outros através da expressão corporal e verbal.    

9.3 Expressão Musical  

  

 A expressão musical é algo que fascina as crianças, sendo esta uma forma de 

comunicação, permitindo exprimir sentimentos através dos vários géneros de músicas e 

torna-se fundamental para o desenvolvimento da criança.  

 Contribui para desenvolver a criatividade, imaginação, memória, concentração e 

afetividade, aumentando também os conhecimentos musicais (noções de ritmo, melodia, 

harmonia e também alguns instrumentos musicais).   

9.4 Expressão Físico-Motora   

 A expressão físico-motora consiste na prática de atividade física, nos jogos, na 

ginástica e na dança. Esta é fundamental para a destreza e para a aquisição de hábitos para 

uma vida ativa desenvolvendo funções na criança.  

 Após esta breve abordagem às quatro expressões verificasse uma ligação das 

mesmas, apresentando geralmente sempre os mesmos objetivos proporcionando um 

desenvolvimento social, pessoal e cultural na criança ao longo do seu crescimento.  
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Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

9.1 Perfil 

  

 O Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens é o profissional que, de 

forma autónoma ou integrado numa equipa, apoia, orienta e supervisiona crianças e 

jovens em idade escolar, assente em princípios deontológicos e conducente à valorização 

da formação humana, à promoção da educação pessoal e social e à aquisição e 

desenvolvimento de competências.  

 De acordo com Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 20 de janeiro de 2016 

o técnico deverá ter as seguintes aptidões: 

9.2 Atividades principais 

 

 Dominar saberes de natureza científica, técnica e prática capacitadas de uma 

ação profissional integrada e participada; 

 Cuidar de crianças e jovens em jardins-de-infância, escolas, centros de 

atendimento e ocupação de tempos livres e outras instituições; 

 Acompanhar as crianças e os jovens no seu desenvolvimento psicomotor e 

afetivo; 

 Ajudar à aquisição da linguagem, de hábitos de higiene e segurança e das 

regras básicas da vida em sociedade; 

 Programar, desenhar e realizar atividades de intervenção educativa e de 

intervenção social junto do público-alvo nos diversos contextos; 

 Ajudar a estimular a criatividade das crianças e dos jovens e a favorecer a 

aquisição da autonomia e socialização; 

 Colaborar com o desenvolvimento da relação com as famílias dos educandos, 

favorecendo um clima de confiança, diálogo e apoio mútuo; 

 Ajudar a integração das crianças e dos jovens com necessidades educativas 

especiais, colaborando na programação, no desenvolvimento e no 

acompanhamento das suas atividades quotidianas e de tempos livres; 

 Avaliar o processo de intervenção e os resultados obtidos gerindo 

documentação e transmitindo informação; 

 Dinamizar as equipas nos seus diferentes projetos. 

Toda a informação relativa ao Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens foi retirada do site 

http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP%20ACJ.pdf, consulta no dia 1 de março de 2018. 

 

 

http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP%20ACJ.pdf
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9.3 Conhecimentos 

 

 Conhecimentos abrangentes da língua materna e da língua estrangeiram ao nível 

oral e escrito; 

 Conhecimentos especializados dos aspetos teóricos de intervenção socioeducativa 

e respetivos âmbitos de atuação; 

 Conhecimentos fundamentais dos processos e estádios evolutivos das crianças e 

dos jovens; 

 Conhecimentos especializados das novas tecnologias de informação e 

comunicação com fins formativos; 

 Conhecimentos especializados da matemática ao nível da interpretação e 

intervenção em problemas reais; 

 Conhecimentos fundamentais das necessidades educativas específicas das 

crianças e dos jovens; 

 Conhecimentos especializados de diferentes formas de expressão e atitudes 

criativas com o público-alvo; 

 Conhecimentos especializados dos diferentes processos de prevenção e 

intervenção com crianças e jovens de risco; 

 Conhecimentos abrangentes de técnicas de comunicação, de relacionamento 

 interpessoal e de motivação; 

 Conhecimentos fundamentais de fatores biológicos e de estilos de vida saudáveis 

promotores de saúde e bem-estar; 

 Conhecimentos fundamentais de perspetivas inclusivas que atendam à 

diversidade cultural; 

 Conhecimentos especializados de técnicas de animação específicas em crianças e 

jovens; 

 Conhecimentos abrangentes das características sociais e éticas em contexto 

organizacional; 

 Conhecimentos especializados de processos de observação, de planificação e de 

avaliação de intervenção socioeducativa em contextos profissionais. 
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9.4 Aptidões 

 Avaliar as necessidades do meio profissional e aplicar as técnicas de comunicação 

adequadas; 

 Dinamizar métodos educativos, psicológicos e sociológicos relevantes, 

adequando-os ao trabalho desenvolvido; 

 Preparar e organizar o uso de diferentes dispositivos tecnológicos em prol dos 

processos socioeducativos; 

 Identificar e interiorizar os princípios éticos e deontológicos relativos à profissão; 

 Promover, na comunidade, valores de relacionamento interpessoal; 

 Promover a integração e a inserção social, respondendo a necessidades 

socioeducativas de crianças e jovens; 

 Selecionar e desenvolver formas de comunicação através das diferentes 

expressões nos processos sociais e educativos; 

 Dinamizar uma intervenção adaptada às necessidades, através da gestão de 

projetos e de atividades de forma autónoma ou em grupo; 

 Aplicar projetos de promoção da saúde e bem-estar em contextos sociais e 

educativos; 

 Estabelecer relações em contextos profissionais, agindo de forma congruente. 

9.5 Atitudes 

 Demonstrar capacidade de comunicação, adaptando a linguagem às características 

dos diferentes interlocutores; 

 Demonstrar capacidade de acolhimento, de escuta e de relacionamento empático; 

 Manifestar curiosidade intelectual, sentido de organização e de responsabilidade; 

 Assumir uma dimensão cívica e formativa relativa às exigências éticas e 

deontológicas da atividade profissional; 

 Demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes situações e 

culturas; 

 Demonstrar respeito, princípios, valores éticos e relacionais de modo a favorecer 

a inclusão social; 

 Demonstrar criatividade na utilização dos diferentes instrumentos de 

comunicação; 

 Demonstrar postura adequada em atividades de animação e gestão de grupos; 

 Demonstrar cooperação, entreajuda, solidariedade e respeito pelo outro.  
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III Capítulo 

Estágio Curricular 
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12.Estágio  

12.1 Plano de Estágio  

 

 O estágio curricular teve início no dia 26 de fevereiro 2018 no Solar do Mimo - 

Centro de Acolhimento para crianças e jovens risco/perigo em São Romão, Seia, 

consistiu, maioritariamente na planificação, realização de atividades lúdico-didáticas, 

com base nas quatro áreas de expressões (dramática; plástica; musical e físico-motora) e 

no acompanhamento das crianças. 

 Como técnica de acompanhamento de Crianças e Jovens tentei sempre 

proporcionar às crianças o seu bem-estar, dialogando com eles sobre o seu dia, ajudando-

os no que fosse necessário.  

Relativamente ao meu horário diário é de referir que este era flexível, consoante as 

necessidades da Instituição, teve uma duração de 750h. Para facilitar a sua organização e 

o seu bom funcionamento foi estabelecido o seguinte horário: 

 Segunda a sexta: 10h às 20h; 

 Feriados: 10h às 19h ou 14h às 20h; 

 Sábados e domingos: 9h às 17h ou 14h às 19h. 

Na minha primeira semana de estágio avaliei as necessidades e interesses dos utentes e 

da Instituição, procurando sempre abordar os colaboradores, equipa técnica e utentes do 

Solar Do Mimo. 

 Após um diálogo com o diretor técnico da instituição ficou estipulado que eu iria 

trabalhar com os 14 utentes com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos.  

12.2 Atividades Planeadas Realizadas 

 

 Neste capítulo abordei toda a parte prática do estágio ao longo destes quatro 

meses, e como referi anteriormente apresento todas as atividades realizadas com base nas 

expressões (dramática, plástica, musical e físico-motora), com o objetivo de proporcionar 

à criança um bem-estar, promover o seu desenvolvimento a vários níveis e acima de tudo 

acompanha-las oferecendo-lhes sempre um ambiente adequado. 
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 Primeiramente apresento um cronograma de cada mês com os dias em que foram 

realizadas todas as atividades de seguida descreve cada uma delas. 

 Na realização das atividades tivemos sempre livre arbítrio na sua execução e deste 

modo, sempre que possível tentar criar atividades lúdico-didáticas diversificadas e 

criativas.  

Mês de Fevereiro/ Março 
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Um presente para a Tia 

 

Dia: 2 a 8 de março  

Duração: 24h 

Utentes: Todos 

Material necessário: 

 Tintas; 

 Caixa de Madeira; 

 Bata; 

 Pinceis; 

 Luvas. 

Descrição da atividade: 

 Para celebrarmos o Dia da mulher decidi criar uma atividade simples. 

 Inicialmente expliquei em que consistia a atividade e de seguida, coloquei o 

material sobre a mesa para que estes pudessem iniciar a mesma, pegamos numa 

caixa de madeira para cada um colorir à sua maneira utilizando os dedos ou 

pinceis, lá dentro cada um colocou uma frase dedicada há tia a quem iam dar a 

sua caixa (fig 16 a 20 pág 50 e 51). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade pela pintura; 

 Divertir e entreter a criança/adolescente; 

 Despertar a sua expressão artística, a sua criatividade e a sua imaginação; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e dos dedos; 

 Motivar o seu entendimento espacial. 

 

 

 

 

Figura 16 

As caixas e as frases para oferecer às tias 

Fonte própria 
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Reflexão da Atividade “Um presente para a tia” 

 

 Esta foi a minha primeira atividade com os meninos, surgiu no âmbito do dia da 

mulher e achei engraçado fazer algo alusivo ao dia.  

 Em primeiro lugar falei com o Dr. Rafael (diretor técnico) e ao propôs-lhe esta 

atividade, este reagiu de forma muito positiva então levei a ideia avante e comprei todo o 

material necessário.  

 Inicialmente conversei com os jovens sobre a atividade que iriamos concretizar, 

os jovens aderiram e acharam que seria uma forma excelente de agradecer às tias 

(auxiliares da instituição) por tudo o que fazem por ele.. A atividade foi realizada de forma 

bastante divertida, iniciei com o Frederico, um jovem com autismo profundo com 

dificuldades, para mim trabalhar com ele foi um pouco mais especial, porque tive que o 

Figura 20 

“JP” oferecer a prenda à 

Tia Inês 

Fonte própria 

 

 

Figura 17 

Caixas pintadas pelos meninos 

Fonte própria 

 

 

Figura 19 

“Kiko” oferecer a prenda à Tia 

Lúcia 

Fonte própria 

 

Figura 18 

“Leo” oferecer a prenda à Tia 

Margarida 

Fonte própria 
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ajudar com tudo , desde a pegar no pincel como ajudar a pintar caixa de madeira, escolhi 

também a frase para a tia. Todos os outros meninos conseguiram pintar as suas caixas 

sozinhas sempre com a minha supervisão, atividade correu muito bem e superou as 

espetativas de todos nós. 

 

Father's Day 

 

Dia: 11 a 16 e março 

Duração: 21h 

Utente: Todos 

Material necessário: 

 Computador; 

 Máquina de Filmar. 

Descrição da atividade: 

 Abordei o tema com os utentes explicando atividade que tinha proposta, estes 

mostraram-se participativos, com o dia do pai a chegar propôs-lhes que 

fizéssemos algo alusivo ao dia para oferecer ao Dr. Rafael, porque os utentes 

gostam muito dele e vêem-no como uma figura paternal.   

 O nome da atividade (Father´s Day) foi escolhido pelos menos. 

 Decidimos então gravar um vídeo para o Diretor Técnico (Dr. Rafael), e cada 

menino escreveu lhe uma frase (fig 21). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade;  

 Divertir e entreter. 

 

  

Figura 21 

Fotografia de grupo, no dia das filmagens 

Fonte própria 
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Reflexão da atividade Father´s Day  

 Ao inicio a realização desta atividade foi um pouco complicada porque alguns do meninos 

têm problemas com os pais biológicos então não queriam aderir à atividade porque não achavam 

que fosse um dia a comemorar. Após um pequeno dialogo com eles, eles mudaram de ideias e 

aderiram. 

 Inicialemente começmamos pela gravação do vídeo onde cada um dos meninos 

declamava uma frase da sua autoria para o Dr. Rafael, todos gravaram um pequeno vídeo há vez, 

por fim juntamos tudo. 

 A atividade no geral correu muito bem, as gravações foram todas realizadas e 

coordenadas por mim, por dias e horas marcadas pelos mesmos de acordo com as outras 

atividades e regulando-nos pela hora de chegada de cada jovem à instituição, o resultado final 

ficou incrível.  

  

Winter Fest 

 

Dia: 16 a 18 de março  

Duração: 20h 

Utentes: João, Eduardo, André, Luís, Pedro 

Descrição da atividade: 

 Esta atividade foi mais para a angariação de fundos e para os nossos jovens 

aprender um pouco sobre o que é a Juventude Socialista, e para realizar uma 

reflorestação em São Matinho por causa do fogo 15 de outubro onde arderam 

muitas árvores este evento serviu também para que o Solar do Mimo pudesse 

angariar algum dinheiro porque todas as refeições foram servidas por nós (fig 22 

a 27 pág pág 60 e 61). 

O que é o Winter Fest? 

 A Juventude Socialista é uma organização política de jovens que pugna pela 

implementação do socialismo democrático, visando uma sociedade mais livre, 

justa e solidária, no respeito pelos princípios do respeito da dignidade da pessoa 

humana, do pluralismo de expressão e da democracia interna e externa  
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 .A iniciativa, organizada pela Federação Distrital da Guarda da Juventude 

Socialista em parceria com a estrutura nacional da Juventude Socialista, contou, 

pela segunda vez consecutiva, com a colaboração da Concelhia da Juventude 

Socialista de Seia. Ao longo de três dias foram mais de 110 os participantes que 

marcaram presença num intenso programa de atividades, oriundos de um total de 

13 distritos e de várias dezenas de concelhos de todo o país, tendo esgotado todas 

as vagas disponíveis para o evento, pela primeira vez na sua história. No evento 

realizaram-se três painéis de discussão política: "E agora, Europa? - O futuro no 

projeto europeu", "Pensar a Coesão - A unidade territorial na diversidade 

regional" e "Orçamento do Estado para 2018 - Balanço e Perspectivas", onde 

foram convidados a participar o Presidente da Young European Socialists, Joao 

Albuquerque, a deputada à Assembleia da República e Ex- Secretária de Estado 

dos Assuntos Europeus no XXI Governo Constitucional, Margarida Marques, o 

deputado à Assembleia da República, Porfírio Silva, o deputado à Assembleia da 

República assumindo nessa qualidade as funções de Presidente da Comissão 

Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 

2030", João Paulo Correia, a deputada no Parlamento Europeu (em vídeo), Liliana 

Rodrigues, o Docente no Instituto Superior de Economia e Gestão, e Técnico 

Especialista do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Valentino 

Salgado Cunha, o Administrador da Casa Queijos Matias, José Matias, o 

Presidente da Câmara Municipal de Seia e Presidente-eleito do Conselho 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, 

Filipe Camelo, o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na 

Assembleia da República, João Torres, o deputado à Assembleia da República e 

Secretário-Geral adjunto da Juventude Socialista, Hugo Carvalho e o Secretário-

Geral da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves.  

 Para além destes momentos que aconteceram no C.I.S.E. Centro de Interpretação 

da Serra da Estrela (CISE), a iniciativa contemplou visitas a duas queijarias e uma 

ação de reflorestação numa área atingida pelos incêndios de outubro/2017, na 

União de Freguesias de Santa Marinha e São Martinho. 

Objetivos: 

 Empenha‐se na correção das desigualdades sociais, através da execução de uma 

plataforma política que promova a integração dos indivíduos na comunidade em 
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que se inserem, independentemente da sua ascendência, sexo, idade, etnia, 

orientação sexual, língua, território de origem, religião, convicções políticas, 

filosóficas ou ideológicas, instrução ou situação económica. 

 Visa a internacionalização do socialismo democrático. 

 Contribui para a solução pacífica de quaisquer conflitos internacionais, bem como 

para a salvaguarda do direito da autodeterminação de todos os povos. 

 Condena e combate o recurso a qualquer forma de agressão armada ou de prática 

terrorista, independentemente da sua sustentação ideológica ou política. 

 Compromete‐se com a construção de uma União Europeia que assuma 

internacionalmente os valores e princípios democráticos pelos quais se norteiam 

os Povos da Europa e a República Portuguesa. 

 Contribui para a formação, participação e representação política dos jovens 

portugueses. 

 

  

Figura 22 

Visita á Fabrica do Queijo Casa 

Matias 

Fonte Própria 

 

Figura 23 

Almoço convívio em 

Carragozela 

Fonte Própria 

Figura 24 

Apresentação do cartaz do “E 

agora Europa?” 

Fonte Própria 

 

Figura 25 

Na apresentação do cartaz do “E 

agora Europa?” 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Winter Fest  

 

 O winter Fest foi uma atividade “extra”, o Dr. Rafael (diretor técnico) faz parte da 

juventude socialita e como tal solicitou me que acompanhasse cinco meninos nesta 

atividade para que ficassem a compeender um pouco melhor do que é a juventude 

socialista. 

 Inicialmente deslocamo-nos ao CISE, da parte da manhã realizaram-se algumas 

palestras no auditório principal, ao final da manhã efetuamos uma visita à fabrica do 

queijo Casa Matias. 

Perto da 13h 30min decorreu o almoço em Carragozela correu super bem, o comcer estava 

saboroso foi confeitado no Solar do Mimo pelas tias. 

Da parte da tarde demos inicio à reflorestação em São Martinho, porque com os fogos do 

15 de outubro de 2017 arderam muitas árvores, e foi uma iniciativa incrível e foi muito 

gratificante.  

 

Festa de Aniversário  

 

Dia: 19 de março  

Duração: 3h 

Utente: Todos 

Figura 26 
Lanche Convívio em São Martinho 

(Seia)  

Fonte Própria 

 

Figura 27 

Reflorestação em São Martinho 

(Seia) 

Fonte Própria 
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Material necessário: 

 Balões; 

 Fita-cola; 

 Comida/Bebida; 

Descrição da atividade: 

 Como eu fiz anos no dia 19 no dia do Pai, decidi fazer uma pequena festa para 

comemorar com os meus meninos, houve musica, dançamos e rimos muito, 

aproveitamos a ocasião para mostrar o vídeo que tínhamos elaborado para o Dr. 

Rafael, foi uma festa muito bonita (fig 28 e 29 ). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter.  

 

 

 

Reflexão da atividade Festa de Aniversário  

 

 Esta atividade foi realizada com muito agrado por todos, tanto por mim e pelas 

tias como pelos jovens da instituição.  

 Começamos por preparar a mesa, após um dialogo com as tias decidi levar 

algumas coisa de casa, sumos, batatas, etc. Comprei uns balões enchemos e decoramos a 

sala. 

 Cantámos, comemos, bebemos, ouvimos musica, rimos muito, cantámos os 

parabéns, para finalizar mostrarmos o vídeo que tínhamos feito para festejar o dia do pai 

Figura 28 
Meu aniversário 

Fonte Própria 

Figura 29 
Festa de aniversário  

Fonte Própria 
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juntamente do Dr. Rafael, este ficou muito emocionado e agradeceu-nos com um belo 

discurso.  

 

Serão de Leitura  

 

Dia: 20 março 

Duração: 2h 

Utente: Xavier 

Material necessário: 

 Poema 

Descrição da atividade: 

 A escola do Xavier organizou um serão de leitura, e eu fui a escolhida para o 

acompanhar, o tema escolhido foi “ Serra da Estrela”, foram abordados apenas 

temas, sobre queijos, ovelhas, realizaram teatro, cantaram-se músicas serranas, o 

Xavier declamou um poema (fig. 30 a 32 pág 64 e 65). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade; 

 Prazer na realização da pesquisa; 

 Divertir e entreter. 

 

O poema escolhido: 

A serra da Estrela- Rama Lyon 

http://laosdepoesia.blogspot.com/2009/01/serra-da-estrela.html
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Cai a neve devagarinho 

Tão bela, dá gosto vê-la 

Vestindo um manto branquinho 

À nossa Serra da Estrela. 

 

É sublime o panorama 

Neste quadro natural 

Onde o clima pinta a rama 

Das árvores de Portugal. 

 

As vertentes vão ficando 

Pouco a pouco transformadas 

Com a neve que vai mudando 

A cor das Penhas Douradas. 

 

E a Torre fica mais fria 

Ao sabor da fina aragem 

Mas não perde sua magia 

Nos braços desta paisagem. 

 

Em troca dos bons rebanhos 

Que o pastor guardou no monte 

Figura 30 
 Alunos a realizar uma peça de teatro 

Fonte Própria 
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Ficaram encantos tamanhos 

Do pôr-do-sol no horizonte. 

Quem sobe à Serra da Estrela 

Seja Inverno ou seja V'rão 

Finda sempre por trazê-la 

Dentro do seu coração. 

 

Na montanha sou feliz 

Com neve ou rochas ao léu 

Porque vejo o meu país 

Muito mais perto do céu. 

 

 

 

Reflexão da atividade Serão de Leitura   

 

 A pedido do Dr. Rafael acompanhei o Xavier a uma atividade que se iria realizar 

na sua escola em São Romão, Seia.. 

 Chegamos à escola perto das 21h 30min, o serão tinha início às 22h, o objetivo 

era abordar o tema da nossa serra (Serra da Estrela) várias pessoas declamaram poemas, 

outras realizaram peças teatrais, houve pessoas que cantam pequenas músicas entre outras 

coisas mais.  

 Quando chegou a vez do Xavier acompanhei-o, correu tudo bem, ele foi excelente 

e acima de tudo divertiu-se, quando atividade chegou ao fim dirigimo-nos para a 

instituição deixei o Xavier e fui para casa.  

  

Figura 31 
Professor Batista e Professor Bruno 

a realizar uma peça de teatro  

Fonte Própria 

Figura 32 
 Apresentação da peça de teatro 

Pela Serra 

Fonte Própria 

 



  66 

 

Pintar é Arte  

 

Dia: 22 de março  

Duração: 1h 30min 

Utente: Frederico 

Material necessário: 

 Tintas; 

 Tela; 

 Bata; 

 Pinceis; 

 Luvas. 

Descrição da atividade: 

 Pintar é um ótimo modo de exercitar a criatividade, já nos casos das crianças 

autistas é uma forma destes estimularem os princípios fundamentais para o seu 

desenvolvimento. Com a minha ajuda o Fred irá pintar uma tela, utilizando os 

dedos ou pinceis (fig. 33 e 34 pág 66 e 67). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade pela pintura; 

 Prazer na realização do trabalho; 

 Divertir e entreter a criança; 

 Despertar a sua expressão artística, a sua criatividade e a sua imaginação; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e  dos dedos; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 
 Realização da atividade 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Pintar é Arte  

 

 Para mim, esta foi das atividades mas especiais que realizei. O utente com que 

trabalhei tem autismo profundo, ele não fala, a única forma de ele interagir connosco é 

com as mãos embora seja um pouco difícil para mim porque apesar de nos conhecemo à 

algum tempo, é a primeira vez que trabalhamos juntos. 

 Decidi preparar algo que fosse fácil e pratico, como foi a minha primeira atividade 

com ele quis fazer algo simples para ver quais eram as suas capacidades, rápido percebi 

que são poucas, tive que o ajudar e tudo, pintamos uma tela os dois. 

 Foi uma experiência incrível tanto para ele que pude ver a sua alegria no final, 

como para mim que foi muito enriquecedor.   

 O utente gostou tanto da atividade que me mordeu as bochechas e como forma de 

agradecimento (as tias informaram me que ele quando gosta de alguma coisa que morde 

as pessoas embora não seja o mais correto é a forma de ele mostrar o seu agrado). 

 

Caminhada à Quinta do Formigo  

 

Dia: 27 de março    

Duração: 1h  

Utente: Luís, Ricardo, António, Gonçalo Pires, Gonçalo Costa  

Material necessário: 

 Sapatilhas 

 Fato de reino; 

 Água 

Figura 34 
 Toca a pintar  

Fonte Própria 
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Descrição da atividade: 

 Caminhar faz bem à saúde e ao corpo,  decidi ir dar uma volta com os meninos 

para eles desanuviarem a cabeça e respirarem um pouco de ar fresco. 

 Foi 1h agradável onde podemos cantar, conversar e aproveitar o que a natureza 

nos dá, o Dr. Renato quis fazer-nos companhia e acabou por ir connosco (fig 39 e 

40). 

Objetivos: 

 Aumenta a sensação de bem-estar; 

 Divertir e entreter os jovens; 

 Fazer exercício físico; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e  dos dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Caminhada há Quinta do Formigo  

 

 Estava sol, decidi juntar alguns meninos para irmos fazer uma caminhada pela 

quinta do formigo, um local lindo, simples, com ar fresco e cheio de paz.  

 Alguns dos meninos tinham chegado à instituição da escola e como eu já tinha 

feito tudo o que me pediram decidi ir passear um pouco com eles, ao longo do passeio  

fomos-nos sentando à conversa e fizemos alguns jogos com palavras, frases e cores.  

 

Figura 35 
Meninos a repousar  

Fonte Própria 

 

Figura 36 
Selfie 

Fonte Própria 
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Ovinhos da Páscoa (Projeto Mimar os Avôs)  

 

Dia: 28 de março  

Duração: 1h 30min 

Utente: Luís; António; João; Gonçalo Pires, Ricardo; 

Material necessário: 

 Tesoura; 

 Cola-Branca, 

 Linhas de várias cores; 

 Felpo;  

 Cola quente; 

 Eva;  

 Pinceis. 

Descrição da atividade: 

 O Projeto Mimar os Avôs consiste em fazer atividades com utentes de lares de 

idosos, para isso foi criado um programa entre vários lares e a instituição do solar 

do mimo, com a chegada da páscoa decidimos oferecer aos “Avós” uns miminhos 

e tivemos a ideia de criar os ovinhos da páscoa (fig. 37 a 42 pág 69 e 70). 

Objetivos: 

 Prazer na realização do trabalho; 

 Divertir e entreter os jovens; 

 Despertar a sua expressão artística, a sua criatividade e a sua imaginação; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e  dos dedos. 

  

Figura 37 
 Ovoinhos já feitos 

Fonte Própria 

 

Figura 38 
 Elaboração dos ovinhos 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Ovinhos da Páscoa  

 

 Com a chegada da páscoa decidimos oferecer aos “Avós” uns miminhos e tivemos 

a ideia de criar os ovinhos da páscoa.  

 Esta atividade teve como objetivo celebrar a páscoa oferecendo assim uns ovinhos 

aos idosos do projeto mimar os avós, estes foram feitos e completamente personalizados 

por nós. Foi concretizada com apenas 5 utentes, começamos por encher os balões e 

colocar cola branca num pote, de seguida molhávamos a linha na cola e conforme 

colocávamos a linha no balão íamos passando por cola branca para que esta segurasse, e 

assim sucessivamente, deixamos secar e fizemos um corte para que este tivesse uma 

abertura para que pudéssemos colocar a frase por dentro.  

 Mais tarde fizemos moldes em eva com o boneco do Solar do Mimo juntamente 

com uns corações e colamos no ovinho, por ultimo escrevemos umas frases simples e 

bonitas relacionadas com a pascoa para coloca dentro do ovinho. 

Figura 39 
Luis a desenhar corações 

Fonte Própria 

 

Figura 41 
  Meninos a recortar os moldes de 

corações 

Fonte Própria 

 

Figura 42 
Ovinhos feitos 

Fonte Própria 

 

Figura 40 
Ovinhos em construção 

Fonte Própria 
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 Foi uma atividade dinâmica, simples e os meninos gostaram de executa-la foi  algo 

que mais tarde deixaria os avôs muito contentes. 

 

Elaboração do Jogo Mimos e Mimices 

 

Dia: 29 março 

Duração: 2h 

Utente: Luís, Gonçalo Pires, Ricardo 

Material necessário: 

 Cartolina Branca 

 Tesoura; 

 Lápis de cor; 

 Canetas. 

Descrição da atividade: 

 Decidimos fazer um jogo relacionado com o mimo onde colocamos várias regras. 

(fig. 43 e 44). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade; 

 Prazer na realização da pesquisa; 

 Divertir e entreter; 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação por meio do jogo simbólico. 

 

 

 

  

Figura 43 
 Elaboração  o jogo do tabuleiro Mimos e 

Mimices 

Fonte Própria 

 

Figura 44 
Jovem a iniciar jogo do tabuleiro 

Mimos e Mimices 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Elaboração do Jogo Mimos e Mimices 

 

 Neste dia decidi fazer algo relacionada com a instituição, tive um pequeno diálogo 

com os jovens para saber o que estes gostavam de fazer, por fim propôs-lhes que 

criássemos o nosso próprio jogo.  

 Em tema de conversa falámos do jogo do tabuleiro, mas adaptámos o jogo ao 

nosso gosto, e colocámos escadinhas e outras coisas mais no jogo. 

 A atividade correu bem, mas não conseguimos termina-la por isso acabámos por 

combinar e acabaríamos noutro dia. 

 

Vamos fazer um Docinho 

 

Dia: 30 março 

Duração: 1h 30min 

Utente: Luís, Gonçalo Pires 

Material necessário: 

 Arroz; 

 Leite; 

 Açúcar; 

 Canela; 

 Rapas de Limão. 

Descrição da atividade: 

 Como na instituição têm regras e raramente os utentes comecem doces, decidi 

proporcionar uma sobremesa diferente,  desloquei-me ao Solar do Mimo e propôs 

às tias de serviço que me deixassem fazer algo com os utentes e em conjuto 

fizemos arroz doce (fig 45 a 47 pág 73), neste dia ao almoço em vez de fruta, 

deliciaram-se com uma sobremsa feita por eles. 
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Objetivos: 

 Consolar os meninos  

 Dar-lhes uma sobremesa visto que normalmente só comem fruta (fig 45 a 47); 

 Divertir e entreter os jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Vamos fazer um Docinho  

 

 Esta atividade correu muito bem, neste dia propôs aos meninos e às tias de serviço 

que fizéssemos uma sobremesa para o almoço.  

 Após um longo diálogo, chegamos todos a um consenso a sobremesa seria arroz 

doce, a atividade correu muito bem, e a sobremesa ficou divinal.   

Figura 47 
O arroz doce quase 

pronto 

Fonte Própria 

 

Figura 45 
A mexer o arroz doce 

Fonte Própria 

 

Figura 46 
Jovem a mexer o arroz 

Fonte Própria 
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Mês de Abril 
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Atividades Lúdicas Desportivas – Solteiros e Casados 

 

Dia: 2 Abril 

Duração: 12h 

Utente: João, Luís, Pedro e Eduardo 

Material necessário: 

 Equipamento para jogar futebol  

Descrição da atividade: 

 A associação de São Martinho organizou um jogo de futebol Solteiros vs Casados, 

e como o Dr. Rafael (Diretor Técnico do Solar do Mimo) é presidente da junta de 

São martinho, inscreveu alguns dos meninos para este jogo (fig. 48 a 50). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter; 

 Saber trabalhar em equipa. 

 

 

Figura 48 
 Jogo de Solteiros Vs Casados 

 Fonte Própria 

 

Figura 49 
Os meninos a participar no 

Jogo 

 Fonte Própria 

 

Figura 50 
Pausa no Jogo  

 Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Atividades Lúdicas Desportivas – Solteiros e Casados 

  

 Os Solteiros e Casados foi uma atividade proposta pela Junta de freguesia de São 

Martinho, sendo que o presidente da junta é o Dr. Rafael (diretor técnico) do Solar do 

Mimo, o mesmo inscreveu alguns meninos para que pudessem participar na atividade. 

 Foi pedido pelos meninos ao Dr. Rafael que fosse eu acompanha-los nessa 

atividade. 

 Desloquei me à instituição para ir buscar os meninos perto das 9h da manhã, e 

dirigimo-nos para São Martinho, onde começaram logo a treinar para mais tarde iniciarem 

os jogos, ao fim de vários jogos realizou-se o almoço convívio, da parte da tarde finalizou-

se a atividade. 

 

Mimar os Avós- Centro Social da Quinta do Monterroso  

 

Dia: 3 Abril 

Duração: 2h 

Utente: Luis, André Trabulo, Xavier, Diogo, Eduardo  

Material necessário: 

 Uma bola 

Descrição da atividade: 

 No âmbito do projeto Mimar os avós, foi-nos proposto visitar o Centro Social da 

Quinta do Monterroso em São Romão. 

 Foi uma experiência enriquecedora, dialogámos com os idosos e fizemos vários 

jogos com uma bola (fig. 51 a 55 pág 77). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter tato os idosos como os jovens 

 Saber trabalhar em equipa; 

 Fazer perguntas de nível básico para avaliar a capacidade mental; 
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 Fazer exercícios com a bola para ver a capacidade física dos idosos e contribuir 

para o fortalecimento das suas capacidades. 

 

 

Figura 51 
  Fotografia com o  grupo da quinta do 

Monterroso  

Fonte Própria 

 

Figura 52 
 Jogos com os idosos 

Fonte Própria 

 

Figura 53 
  Jogos com os idosos/ Jovens  

Fonte Própria 

 
Figura 54 

André a jogar com os idosos 

Fonte Própria 

 

Figura 55 
Filipe a participar no jogo  

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Mimar os Avós - Centro Social da Quinta do Monterroso  

 

 No âmbito do projeto Mimar os Avôs deslocámo-nos ao Centro Social da Quinta 

do Monterroso para realizar uma atividade com os utentes mais velhos. 

 Fizemos jogos de apresentação, cada utente contou uma história da sua juventude 

foi muito divertido, toda a gente gostou do tempo que dispensámos à instituição. Foi 

proveitoso tanto para nós que acompanhámos os idosos como para os meninos por ser 

uma experiência bastante enriquecedora.  

 

Uma tarde na “Serra da Estrela” 

 

Dia: 4 Abril 

Duração: 5h 

Utente: Luis, Diogo, Eduardo, Ricardo, Gonçalo Pires 

Material necessário: 

 Roupa quente 

Descrição da atividade: 

 Para passarmos uma tarde diferente organizei uma ida há torre, onde iriamos fazer 

ski mas o tempo não permitiu. Contudo nem assim deixámos que o mau tempo 

nos travasse e fomos até à lagoa comprida, lá brincámos, fizemos bonecos de neve 

e divertimo-nos muito (fig. 56 a 58 pág 79).  

Objetivos: 

 Divertir e entreter os jovens proporcionarndo-lhes uma tarde diferente. 

 

Figura 56 
 Momentos divertidos 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Uma tarde na “Serra da Estrela” 

  

 Hoje quis levar os utentes a passear na neve era algo que todos queriam fazer, mas  

alguns foram passar as férias da páscoa com os seus familiares não puderam estar 

presentes. 

 Foi uma atividade bastante dinâmica e divertida todos os utentes mostraram muito 

agrado e não exposeram problemas. Fizemos sky e construímos muitos bonecos de neve 

para finalizar confraternizamos e comemos o lanche que tínhamos preparado para levar, 

foi uma tarde engraçada onde podemos todos espairecer um pouco. 

 

Mimar os Avós- Centro Paroquial de Seia 

 

Dia: 5 Abril 

Duração: 2h 

Utente: Luis, André Trabulo, Diogo, Eduardo, João, Ricardo, Gonçalo Pires 

Material necessário: 

 Ovinhos da páscoa ( elaborados por nós) 

  

Figura 56 
 Na neve 

Fonte Própria 

 

Figura 57 
 Momentos divertidos 

Fonte Própria 

 

Figura 58 
Hora do lanche na neve 

Fonte Própria 

 



  80 

Descrição da atividade: 

 No âmbito do projeto Mimar os avós, foi planeado entres as duas entidades (Solar 

do Mimo e Centro Paroquial), o melhor dia para entregarmos os ovinhos da 

páscoa. 

 Foi uma experiência enriquecedora, dialogamos com os idosos cantamos umas 

musicas antigas com eles, alguns até acabaram por contar umas anedotas 

engraçadas (fig. 59 a 65 pág,80 e 81). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter tato os idosos como os jovens 

 Saber trabalhar em equipa; 

 Cantar (puxar por eles) básico para avaliar a capacidade mental contribuindo 

assim para o fortalecimento das suas capacidades. 

 

  

Figura 59 
“Projeto” 

Fonte Própria 

 

Figura 60 
“Mimar” 

Fonte Própria 

 

Figura 62 
 “Avós” 

Fonte Própria 

 

Figura 61 
“os” 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Mimar os Avós- Centro Paroquial de Seia 

 

 No âmbito do projeto Mimar os Avós foi-nos proposto uma visita ao Centro 

Paroquial de Seia.  

 Nesse dia com a páscoa a chegar levamos os ovinhos que tínhamos feito para os 

avós, iniciamos a doação dos ovinhos, cada menino escolheu e deu àpessoa que quis, eu 

inclusive também dei. 

 Para alegrarmos um pouco os nossos queridos avós decidimos cantar umas 

músicas e contar umas histórias.  

 No final houve um lanche, onde confraternizamos todos, de seguida fomos para a 

instituição foi uma atividade diferente e divertida.  

 

  

Figura 64 
Dra.Inês e Jovem com as 

frases 

Fonte Própria 

 

Figura 63 
Jovem a ler a frase  

Fonte Própria 

 

Figura 65 
 Idosos e Técnicas do Centro Paroquial de Seia 

Fonte Própria 
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Visita ao CISE  

 

Dia: 6  Abril 

Duração: 2h 

Utente: Todos à exceção do Frederico   

Descrição da atividade: 

 No âmbito do projeto Mimar os avós, foi-nos proposto visitar o CISE, juntamente 

com alguns idosos que com muita pena minha acabaram por não poder usufruir 

desta experiência. Esta foi enriquecedora, aprendemos muitas coisas novas sobre 

a nossa Serra da Estrela. (fig 66 a 71 pág 82 e 83). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter e enriquecer a cultura do jovens 

 Fazer perguntas de nível básico para avaliar a capacidade mental de cada um; 

 Dar prazer numa atividade dinâmica; 

 Proporcionar-lhes uma manhã diferente. 

 

  

Figura 67 
 Visita guiada no CISE 

Fonte Própria 

 

Figura 66 
Bruno a explicar a vida dos repteis aos 

meninos 

Fonte Própria 

 

Figura 79 
Cobra embalsamada 

Fonte Própria 

 

Figura 68 
Bruno a falar da Serra da Estrela 

Fonte Própria 

 

Figura 69 
Bruno a falar da Serra da Estrela 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Visita ao CISE  

 

 Neste dia eu e a Dra. Inês decidimos preparar um visita ao CISE. 

 Onde os meninos puderam conhecer um pouco melhor sobre a nossa Serra da 

Estrela, as suas espécies, planícies e entre outras coisas. 

 Não sendo uma atividade do agrado de todos foi executada com ânimos por toda 

gente, onde fizemos perguntas e toda gente acabou por gostar da visita, eu inclusive 

embora já tivesse visitado. 

 No final dialogamos com os meninos e todos mostraram interesse em voltar 

juntamente com os familiares e amigos.  

 

Passeio por São Romão 

 

Dia: 10 de abril  

Duração: 1h  

Utente: Xavier, António, Ricardo, Diogo  

Material necessário: 

 Sapatilhas 

 Fato de reino; 

Figura 70 
A espreitar o reptil   

Fonte Própria 

 

Figura 71 
A espreitar o reptil   

Fonte Própria 
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 Água. 

Descrição da atividade: 

 Caminhar faz bem à saúde e ao corpo,  decidi ir dar uma volta com os meninos 

para eles desanuviarem a cabeça e respirem um pouco de ar fresco. 

 Foi 1h agradável onde podemos cantar, conversar e aproveitar o que a natureza 

nos dá e aproveitámos para descansar um pouco (fig.72 e 73). 

Objetivos: 

 Aumenta a sensação de bem-estar; 

 Divertir e entreter os jovens; 

 Proporcionar um momento de lazer; 

 Fazer atividade física; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e  dos dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Passeio por São Romão  
  

 Estava um tempo bastante agradável embora fossem poucos os utentes que 

ficaram na instituição porque os outros foram passar uns dias com a família, resolvi ir dar 

uma passeio.  

 Fomos dar uma volta até ao parque, onde eles puderam correr, cantar, dançar e até 

jogar futebol, acabamos por desanuviar um bocadinho e eles puderam respirar um pouco 

de ar puro.  

Figura 72 
 Tarde de passeio 

Fonte Própria 

 

Figura 73 
A descansar 

Fonte Própria 
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Jogar às Cartas  

 

Dia: 12 e abril 

Duração: 00:30min 

Utente: António  e Rodrigo 

Material necessário: 

 Cartas. 

Descrição da atividade: 

 Mistura-se as cartas em cima da mesa, viradas para baixo de forma aleatória. 

 Tiram-se 4 cartas à sorte da tal mistura de cartas, o primeiro a tirá-las é o primeiro 

a pedir (ex: o António pergunta-me se tenho áses, eu só tenho duas opções: ou 

digo que sim e entrego todos os áses que eu tiver  ou digo que não e o António 

tem de ir "à pesca" (ou seja, tem de ir buscar uma carta). Se essa carta for um ás 

(ou seja, a carta que ele me pediu) então joga outra vez, senão passa o jogo para 

mim ou para o Rodrigo. Ganha quem tiver as quatro cartas iguais tem é que dizer 

Peixinho. 

 A tia Bela (uma auxiliar) acabou por jogar connosco (fig. 74 e 75). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter o Rodrigo e o António; 

 Exercitar a paciência; 

 Saber ganhar ou perder. 

  

Figura 74 
Meninos a jogar às cartas 

Fonte Própria 

 

Figura 75 
A jogar às cartas 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Jogar às Cartas  

 

 Com o António e o Rodrigo sempre a pedirem-me para jogarem com eles acabei 

por ceder e combinamos jogar às cartas. 

 Juntamente com eles pedi à tia Bela para que jogasse connosco, foi um tempinho 

agradável onde lhes fiz a vontade e os deixei contentes. 

 

Compras para o Solar do Mimo 

 

Dia: 13 de abril  

Duração: 1h  

Utente: Estagiária 

Material necessário: 

 Sapatilhas 

 Fato de reino; 

 Água 

Descrição da atividade: 

 Foi-me pedido pelo Dr. Rafael que fizesse as compras para as semanas que se 

seguem, este propôs-me que o fizesse para eu perceber mais ou menos como 

funcionam as coisas a nível de alimentação na instituição, fui acompanhada pela 

Tia Rosa que é a administrativa da instituição (fig.76 e 77 pág 86). 

Objetivos: 

 Fazer as compras para as semanas seguintes; 

 Ter uma noção de como funcionam as coisas a nível da alimentação na instituição. 
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Reflexão da atividade Compras para o Solar do Mimo  

 

 Para que eu ficasse a saber como eram feitas as compras no Centro de 

Acolhimento de crianças e jovens - Solar do Mimo, foi-me pedido pelo Dr. Rafael que 

acompanhasse a Tia Rosa para que fossemos fazer as compras necessárias para a 

instituição. 

 Compramos polpa de tomate, óleo, ovos, cereais, carne, peixe entre outras coisas, 

foi um ato de grande responsabilidade, com ajuda da Tia Rosa  fiz as compras 

indispensáveis. 

 

Karaoke 

 

Dia: 17 e 19 de  Abril 

Duração: 3h 

Utente: Rodrigo, António  

Material necessário: 

 Computador 

Figura 76 
 Compras feitas para a instituição  

Fonte Própria 

 

Figura 77 
 Compras feitas para a instituição  

Fonte Própria 
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 Internet; 

 Microfone; 

 Coluna; 

Descrição da atividade: 

 Neste dia decidir fazer um pequeno Karaoke com dois meninos, como gostamos 

todos de cantar achei que seria engraçado realizar esta atividade.  

 Cantamos em várias línguas, francês, inglês, e até tentamos chinês foram 

realmente duas tardes bastante agradáveis (fig. 78 e 79). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter os jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Karaoke 

 

 Já há muito tempo que os utentes Rodrigo e António me andavam a “chatear” para 

que eu fizesse algo divertido com eles então decidi fazer um pequeno Karaoke visto que 

nós os três gostamos muito de cantar. 

 Foi um final de tarde bastante divertido porque cantamos um pouco de tudo, e teve 

imensa piada vermo-nos uns aos outro a tentar cantar em chinês, espanhol, inglês e 

francês, divertimo-nos bastante tanto que mais tarde combinamos repetir. 

 

Figura 78 
 O belo dueto 

Fonte Própria 

 

Figura 79 
Cantar a solo 

Fonte Própria 
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Finalização do Jogo Mimos e Mimices 

 

Dia: 23 de abril 

Duração: 2h 

Utente: Gonçalo Pires 

Material necessário: 

 Cartolina Branca 

 Tesoura; 

 Lápis de cor; 

 Canetas. 

Descrição da atividade: 

 Neste dia terminamos o jogo que começamos a elaborar no dia 29 de março “ 

Mimos e mimices” (fig. 80). 

Objetivos: 

 Interesse e curiosidade; 

 Prazer na realização da pesquisa; 

 Divertir e entreter; 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação por meio do jogo simbólico; 

 Ajudar a controlar ansiedade ( porque o utente tem problemas e é um jovem muito 

ansioso, violento, e inquieto, estar a realizar uma atividade ajuda-o a menter-se 

calmo fig. 80). 

 

 

 

 

Figura 80 
A terminar o jogo mimos e mimices 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Finalização do Jogo Mimos e Mimices 
 

 Neste dia decidi que era o dia ideal para finalizar o jogo que iniciamos no dia 29 

de março  

 Juntamente com o Gonçalo finalizamos a atividade e o resultado foi excelente, 

não há muito a dizer como estávamos apenas os dois, durante atividade fomos apenas 

conversando chegamos também a cantar fez muito bem ao Gonçalo  porque como já referi 

o jovem tem problemas e eu ter estado com ele a dar-lhe apenas atenção fez com que ele 

se sentisse especial, porque não é um jovem que se dê bem socialmente, as pessoas fazem 

troça dele e embora ele já seja crescido, com os problemas que tem pensa que as pessoas 

estão a brincar mas acabam mesmo por gozar com ele e aquele bocadinho comigo fez-lhe 

muito bem porque acabou por desabafar comigo e consegui ajudá-lo e dar-lhe muitos 

conselhos e este acabou por ficar mais animado.  

 

Vai um Geladito? 

 

Dia: 25 de abril  

Duração: 1h  

Utente: Luis, João, André, Eduardo, António  

Material necessário: 

 Boa disposição  

Descrição da atividade: 

 Mesmo sendo 25 de abril (feriado) fui estagiar e decidi levar alguns meninos à 

gelataria aqui em São Romão, uns beberam café, outros optaram por algo mais 

fresquinho como um geladinho (fig. 81 pág 90). 

Objetivos: 

 Proporcionar-lhes uma tarde diferente; 

 Divertir e entreter. 
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Reflexão da atividade Vai um Geladito? 

 

 Hoje sendo feriado acabei por ir estagiar, falei com o Dr. Rafael e pediu-lhe 

autorização para sair com os meninos. 

 Decidi leva-los á gelataria Chocolate & Framboesa, e coloquei os meninos há 

vontade para que tomassem o que quisesse porque eu ia oferecer, cada um escolheu o que 

quis, uns preferiram um sumo, outros um gelado alguns optaram mesmo só por um café. 

 Acabamos por passar um bom bocado onde todos estavam a sentir-se bem, e foi 

bastante recompensador ver os meninos ali há vontade comigo. 

 

 

Smiles com Ovos  

 

Dia: 27 de abril    

Duração: 1h  

Utente: Fábio  

Material necessário: 

 Ovos 

 Caneta de acetato. 

Figura 81 
 Meninos na esplanada da Gelataria  

Fonte Própria 
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Descrição da atividade: 

 Hoje decidi fazer uma coisa diferente, no âmbito alimentar eu e o Fábio decidimos 

pregar uma partida às tias e fazer smiles nos ovos, foi muito engraçado ver a sua 

reação e adorou a ideia de fazer um bolo com ovos com caras engraçadas, 

acabamos por ajudar a tia a confecionar a omelete para o almoço (fig. 82 e 83) 

Objetivos: 

 Divertir e entreter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Smiles com Ovos  

 

 Hoje decidi ircomparar ovos porque um dos meninos vai fazer anos e o Fábio um 

jovem da instituição, pediu me para pregarmos uma partida hás tias que fossem fazer o 

bolo.  

 Decidimos fazer smiles com os ovos, foi uma atividade rápida e divertimo-nos 

bastante a fazê-la, o melhor mesmo foi ver a cara das tias ao ver os ovos.  

Figura 82 
 Ovos já pintados 

Fonte Própria 

 

Figura 83 
O Ovo “Arnaldo” 

Fonte Própria 
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Mês de Maio 
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Realização dos porta-chaves 

 

Dia: 3 e 4 Maio  

Duração: 3h 

Utente: Luis, André Trabulo, Diogo, Eduardo, João, Ricardo, Gonçalo Pires 

Material necessário: 

 Ovinhos da páscoa (elaborados por nós) 

Descrição da atividade: 

 No âmbito do projeto Mimar os avós, foi planeado entres as duas entidades (Solar 

do Mimo e Centro Paroquial), foi nos propôs fazer uns porta-chaves para entregar 

como presente a algumas pessoas importante que iriam participar na semana 

aberta (fig 84 e 85). 

Objetivos: 

 Saber trabalhar em equipa; 

 Melhorar as capacidades físico motoras. 

 

  

Figura 84 
A realizar os porta-chaves  

Fonte Própria 

 

Figura 85 
Pausa para brincar  

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Realização dos porta-chaves 

 

 No âmbito do projeto Mimar os avós, foi-nos propôs fazer uns porta-chaves para 

entregar como presente a algumas pessoas importantes que iriam participar na semana 

aberta.  

 Começamos então a realização dos porta-chaves, para que pudessem estar prontos 

a tempo da semana aberta que se avizinhava.  

 Foi uma atividade realizada com dedicação, foco e concentração visto que seriam 

entregues a professores e doutores que viessem efetuar algumas palestras.  

 

Preparação da Semana Aberta  

 

Dia: 8, 9 e 11 Maio  

Duração: 3 dias  

Material necessário: 

 Fotografias antigas; 

 Ficheiros antigos; 

 Tintas; 

 Cartolinas; 

 Pinceis; 

 Telas;  

 Letras de madeira; 

 Fio de pesca; 

 Etc. 

Descrição da atividade: 

 O Solar do Mimo tem um projeto com o nome “Semana aberta” este tem como 

intuito abrir a instituição à comunidade para que estes possam ver a realidade por 

detrás de cada porta. É uma semana de workshops sobre diversos temas, 

testemunhos de crianças e jovens que passaram pela instituição. 
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Objetivos: 

 Mostrar à comunidade a realidade do que é a instituição do Centro de Acolhimento 

de Crianças e Jovens em Risco, Solar do Mimo (fig. 86 e 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade Preparação da Semana Aberta  

 

 Com a chegada da semana aberta começámos os preparativos dos workshops 

sobre diversos temas. Abordámos vários jovens que estiveram institucionalizados  no 

Solar do Mimo para que pudessem dar os seus testemunhos. 

 Decorámos tudo com fotografias de alguns utentes que cresceram na instituição 

para mostrarmos a sua evolução, colocámos também alguns dos trabalhos realizados pelas 

próprias utentes. foram dias de muito trabalho, esforço e dedicação.  

 

Semana Aberta  

 

Dia: 14 a 19 de maio   

Duração: 6 dias 

Utente: Todos os utentes 

Material necessário: 

 Máquina fotográfica/ telemóvel para registar alguns momentos. 

Figura 86 
Elaboração de letras decorativas   

Fonte Própria 

 

Figura 87 
Elaboração das letras decorativas   

 
Fonte Própria 
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Descrição da atividade: 

 O Solar do Mimo tem um projeto com o nome “Semana aberta” este tem como 

intuito abrir a instituição há comunidade para que estes possam ver a realidade 

por detrás de cada porta. É uma semana de workshops sobre diversos temas, 

testemunhos de crianças e jovens que passaram pela instituição. 

Objetivos: 

 Mostrar  à comunidade a realidade do que é à instituição do Centro de 

Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco, Solar do Mimo (fig. 88 a 96 pág 96 

a 97). 

  

Figura 88 
 Instituição Solar do Mimo   

Fonte Própria 

 

Figura 89 
 Instituição Solar do Mimo   

Fonte Própria 

 

Figura 90 
 Sala Reuniões 

Fonte Própria 

 

Figura 91 
 Placar do Solar do Mimo   

Fonte Própria 
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Figura 92 
 Árvore do Mimo pintada por um 

utente   

Fonte Própria 

 

Figura 93 
 Uma folha de jornal onde 

apareceu a instituição 

Fonte Própria 

 

Figura 94 
 Árvore da Vida , Semana 

aberta 2017 

Fonte Própria 

 

Figura 95 
Evolução dos jovens 

Fonte Própria 

 

Figura 96 
Jovens a ouvir um testemunho de uma 

menina institua lizada 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Semana Aberta 

 

 Foi uma semana de muita correria, para que todas as pessoas interessadas em 

visitar a instituição do Solar do Mimo usufruíssem da oportunidade, tivemos que 

organizar os nossos horários da melhor forma, tive que fazer horas extraordinárias, foi 

uma semana muito cansativa, mas no final valeu apena. 

  Recebemos turmas de várias escolas, secundárias de Seia, escola Profissional de 

Seia e de Gouveia, algumas escolas primarias também visitaram a instituição, foi aberta 

há comunidade tivemos muita gente a visitar-nos, tivemos alguns donativos que de certo 

nos ajudaram no projeto da nova casa. 

 

 

Caminhada Noturna 

 

Dia: 21 de maio 

Duração: 2h  

Utente: Luís, António, André Trabulo, André Santos, João, Gonçalo Pires, Gonçalo 

Costa, Xavier, Diogo, Ricardo, Fábio 

Material necessário: 

 Sapatilhas 

 Fato de reino; 

 Água. 

Descrição da atividade: 

 Caminhar faz bem à saúde e ao corpo, o Solar do Mimo participou na caminhada 

noturna, organizada pela CPCJ de Seia, achamos por bem que os meninos 

participassem, para desanuviarem a cabeça e respirem um pouco de ar fresco. 

 Foi 1h agradável onde podemos cantar, conversar e aproveitar o que a natureza 

nos dá. 

 O Dr. Rafael e a Tia rosa e eu acompanhamos os meninos. 
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Objetivos: 

 Aumentar a sensação de bem-estar; 

 Divertir e entreter os jovens; 

 Afastar a depressão; 

 Fazer atividade física; 

 Estimular a coordenação motora e a psicomotricidade fina das mãos e dos dedos 

(fig 97 a 100). 

 

  

Figura 97 
Fotografia de grupo ao fim da caminhada 

Fonte Própria 

 

Figura 98 
 Fotografia com os meninos durante a 

caminhada 

Fonte Própria 

 

Figura 99 
Brincadeiras com os meninos  I 

Fonte Própria 

 

Figura 100 
Brincadeiras com os meninos II 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Caminhada Noturna 

 

 O Solar do Mimo participou na caminhada noturna, organizada pela CPCJ de Seia. 

No trajeto passamos, a avenida principal de Seia, as escolas Dr, Guilherme correia de 

carvalho, as piscinas municipais, entre outros locais. 

 Foi 1h bastante agradável onde cantamos, conversamos, rimos e aproveitamos o 

que a natureza nos dá. 

 

Preparação da atividade Anima São Martinho 
 

Dia: 23 a 25 de maio  

Duração:  3 dias 

Material necessário: 

 Máquina fotográfica/ telemóvel para registar os momentos, 

 Tesoura; 

 Eva; 

 Cola quente; 

 Moldura de madeira; 

 Rede colorida; 

 Etc. 

Descrição da atividade: 

 Com o meu estágio a decorrer na instituição solar do mimo, decidi criar um dia 

diferente, conversei com o Diretor técnico e sugeri-lhe um dia diferente para as 

crianças com insufláveis, pinturas, jogos tradicionais outras coisas mais, este 

mostrou se bastante interessado.  

 O evento foi aberto à comunidade, todo o dinheiro angariado foi doado por mim 

ao solar do mimo (fig. 101 a 105 pág 102 e 103). 

Objetivos: 

 Proporcionar um dia diferente aos meninos; 

 Angariar dinheiro. 
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Figura 101 
Preparativos para Anima São Matinho I 

Fonte Própria 

 

Figura 102 
Preparativos para anima São Matinho 

II 

Fonte Própria 

 

Figura 103 
Preparativos para anima São Matinho III 

Fonte Própria 

 

Figura 104 
 Moldura acabada 

Fonte Própria 

 

 



  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade preparação da atividade Anima São Martinho 
 

 Decidi criar uma atividade para que pudesse angariar dinheiro para a instituição e 

também para que os meus meninos tivessem um dia diferente fora da instituição. 

 Coloquei mãos à obra e fiz o cartaz, uma moldura para que quem fosse tirasse uma 

fotografia, falei com as tias para que cada uma levasse uma sobremesa, já que o almoço 

seria feito pelo solar do mimo, todas as pessoas que fossem teriam de pagar uma quantia 

que iria reverter á instituição, falei com a chefe da empresa de animação e ela dispensou-

me o insuflável e alguns jogos, conversei com um colega que me emprestou um sistema 

de som.  

 Foram dias apenas dedicado à preparação da atividade Anima-São Martinho.   

Figura 105 
Cartaz atividade Anima-São 

Martinho 

Fonte Própria 
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Anima - São Martinho 

 

Dia: 26 de Maio  

Duração: Todo o dia 

Objetivo:  

 Angariar dinheiro; 

 Divertir e entreter as crianças e jovens (fig 106 a 115 pág 104 e 105). 

 

  

Figura 106 
Fitas de identificação para atividade 

Anima-São Martinho 

Fonte Própria 

 

 

Figura 107 
Identificação para atividade Anima-São Martinho 

Fonte Própria 

 

 

Figura 108 
 Maria e Catarina em Anima-São 

Martinho 

Fonte Própria 

 

 

Figura 109 
Simão em Anima-São Martinho 

Fonte Própria 
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Figura 110 
As tias no Anima-São Martinho 

Fonte Própria 

 

 

Figura 111 
Tia Paula  

Fonte Própria 

 

 

Figura 112 
Momentos de  Karaoke 

Fonte Própria 

 

 

Figura 113 
Rodrigo num momento de Karaoke 

Fonte Própria 

 

 

Figura 114 
Mimos 

Fonte Própria 

 

 

Figura 115 
Ajudar no insuflável  

 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Anima - São Martinho 

 

 Este dia teve muita adesão, tivemos muitas pessoas a participar na atividade, 

houve convívio, diversão e para além de eu conseguir proporcionar um dia diferente aos 

meninos consegui também angariar dinheiro para a instituição. 

 Agradeço às minhas colegas por se terem disponibilizado ajudar-me nas 

atividades, porque precisava de uma pessoas em cada atividade que se fosse realizar, foi 

um dia diferente e muito produtivo, com certeza toda gente adorou. 

 

Frascos decorativos 
 

Dia: 28 de Maio  

Duração: 2h  

Material necessário: 

 Açúcar 

 Frascos de Vidro; 

 Sabão: 

 Taças de plástico; 

 Etc. 

Descrição da atividade: 

 Hoje decidi fazer algo diferente, desafiei dois meninos a fazerem um frasco 

decorativo (fig. 116 e 117 pág 106 e 107). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter os jovens. 

 

 

 

 

 

Figura 116 
Elaboração dos frascos coloridos I 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Frascos decorativos 

 

 Hoje decidi fazer uma coisa diferente, pedi autorização ao Dr. Rafael peguei no 

António e no André e fomos buscar frascos, quando chegamos fizemos uns frascos 

coloridos com cheirinho, fizemos seis, cada um ficou com os dois que tinha feito. 

 Foi uma atividade simples que foi proporcionada para que os meninos tivessem 

entretidos, durante a realização dos frascos fomos conversando, eu e o André servimos 

também de publico enquanto o António nos entretia com as suas músicas. 

 No final da atividade fomos lanchar os três.  

 

Vamos contar  

 

Dia:  30 e 31 de Maio 

Duração: 2h  

Material necessário: 

 Exercícios elaborados por mim. 

Descrição da atividade: 

 Decidi elaborar uns exercícios para ensinar um jovem a fazer contas (fig. 119 a 

124 pág 108 a 110). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter os jovens; 

 Ajuda-lo com a matemática. 

Figura 117 
Elaboração dos frascos coloridos II 

Fonte Própria 
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Figura 119 
A realizar os exercícios II 

Fonte Própria 

 

 

Figura 118 
A realizar os exercícios I 

Fonte Própria 
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Figura 120 

A realizar os exercícios III 

Fonte Própria 

 

 

Figura 121 
A realizar os exercícios  

Fonte Própria 
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  Figura 122 
A realizar os exercícios  

Fonte Própria 

 

 

Figura 123 
A realizar os exercícios II 

Fonte Própria 

 

 

Figura 124 
A realizar os exercícios II 

Fonte Própria 
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Reflexão da atividade Vamos contar  

 

 Sempre gostei muito de trabalhar com o António, e desde que iniciei o meu estágio 

na instituição Solar do Mimo que fui informada dos problemas que este tem em aprender 

seja em que matérias for, contudo o maior problema é a matemática, neste âmbito decidi 

criar um jogo para que conseguisse ajuda-lo nessa temática. 

 Consegui cumprir o meu objetivo, e embora ele não consiga ainda fazer contas 

sozinho já consegue fazer o básico com ajuda e isso é muito bom. 

 

Mês de Junho 
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Plano de Atividades de férias 2018 
 

Dia: 4,6,7 8 de Junho 

Duração: 10h  

Material necessário: 

 Computador 

Descrição da atividade: 

 Na minha penúltima semana de estágio tive a oportunidade de ajudar a psicóloga 

e o Direto técnico a fazer uma lista de atividades para as férias 2018 dos utentes 

do Solar do Mimo. 

Objetivos: 

 Proporcionar-lhes umas férias divertidas e dinâmicas. 

Atividades propostas: 

 

Julho 

 

Agosto 

 

- ATL; 

- Vale do Rossim; 

- Acampamento no Vale do Rossim; 

- Canoagem; 

- Torneios de Futsal; 

- Ida há Polonia; 

- Tarde senhora dos verdes; 

- Piscina de São Martinho; 

- Passar férias com os familiares; 

- Arraial Beirão 

 

 

- MEO Sudoeste; 

- Vale do Rossim; 

-Torneios de Futsal; 

- Piscina de São Martinho; 

- Colonia de férias; 

- Workshops diversos; 
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Reflexão da atividade Plano de Atividades de férias 2018 

 

 Com as férias a chegar foi-me pedido pelo Dr. Rafael para fazer uma lista de 

atividades para as férias das crianças e jovens da instituição.  

 Criei uma lista de diversas atividades desde acamparem, como torneios de futsal, idas à 

piscina, o MEO Sudoeste, canoagem entre muitas outras coisas. 

 

 

A tela da Despedida 
 

Dia: 5 e 11 a 13 de Junho 

Duração: 6h 

Utentes: Todos 

Material necessário: 

 Tela; 

 Pinceis; 

 Tintas coloridas; 

 Etc. 

Descrição da atividade: 

 Na minha última semana de estágio decidi fazer algo mais divertido, comprei uma 

tela de dei “asas” aos meninos para que desenhassem algo para eu guardar como 

recordação (fig 125  pág 109). 

Objetivos: 

 Divertir e entreter os jovens; 

Ficar com uma recordação do meu Estágio no Centro de Acolhimento de Crianças e 

Jovens- Solar do Mimo (fig 125 pág 114). 
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Reflexão da atividade A tela da Despedida  

 

 Sendo esta a minha última semana decidi pedir aos meninos que desenhassem algo 

para eu guardar como recordação, e nos últimos eles foram pintando numa tela algo para 

que mais tarde eu recordasse. 

  O meu último dia de estágio foi muito difícil tanto eu como os meninos apegamo-

nos muito e custou-me muito separar-me deles, despedi-me deles e das tias, nunca o 

caminho até casa foi tão longo, chorei, chorei todo o caminho, vi-me todo este tempo 

nestas crianças, ajudei-as em tudo, fazias horas extraordinárias só para que pudesse  

passar mais tempo com eles, foi uma experiência incrível e de certo que repetia sem 

pensar duas vezes.   

Figura 125 
A Tela de Despedida pintada pelos meninos  

Fonte Própria 
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10. Reflexão final  

 Uma vez terminado o meu estágio no Solar do Mimo - Centro de Acolhimento 

para crianças e jovens em risco, consigo verificar as grandes mudanças que originou em 

mim, não só a nível profissional como também a nível pessoal. Consegui observar várias 

realidades e com as mesmas ganhar a capacidade de saber gerir sentimentos e autonomia 

para ultrapassar as dificuldades que iam surgindo. 

 Inicialmente, no mês de Março, foi um período de adaptação, não só ao local como 

também às crianças e jovens. Mas com o passar do tempo fomos ganhando alguma 

confiança tanto eu como os jovens como com as tias (funcionárias da instituição), 

proporcionando assim um bom ambiente.  

 Durante a realização dos projetos pedidos pela instituição aprendi que trabalhar 

em equipa, onde existe cooperação e interação entre o grupo, é muito importante para o 

sucesso do resultado final. Foi nesta fase que consegui verificar que as tias que muitas 

vezes me observavam valorizavam imenso o meu trabalho ali, mostrando-se, sempre que 

possível, disponíveis para me ajudarem e mostrarem a união que existia entre todos.  

 Senti mais dificuldades no período final devido a não saber lidar com os jovens 

porque eu era vista como uma estranha para alguns e para outros era vista como uma 

esperança pensando que comigo lá uma cara nova as coisas fossem diferentes, tanto eu 

como os meninos afeiçoamo-nos muito. Para além disso, tenho de referir que gostei 

imenso de estagiar no Solar do Mimo onde parte da equipa de tias/doutores que sempre 

fizeram com que me sentisse bem.  

 Com esta etapa cresci muito principalmente a nível pessoal, onde ganhei uma 

enorme vontade de, futuramente, querer trabalhar com este público tão caloroso que 

nestes quatro meses me fez sentir realizada e feliz por ter contribuído para a sua felicidade 

e crescimento.  

 É com muito orgulho que ainda hoje visito a instituição onde sou sempre muito 

bem recebida tanto pelas tias como pelos meninos com calorosos abraços.  

 Na minha cabeça sempre tive o sonho de seguir animação sociocultural ou até 

mesmo educação básica, mas a vida não tem sido fácil, agora já estou a trabalhar e irei 

continuar durante uns tempos mais tarde logo verei, mas tenho um sonho de seguir os 

estudos, vamos ver se a longa caminhada que se avizinha me traz novamente à Guarda, 
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cidade onde fiz este curso e onde fui durante dois anos muito feliz, fiz muitas amizades 

que com certeza irei levar para a vida, passei bons momentos com pessoas incríveis, 

conheci professores que me ajudaram e que me conseguiram marcar, a todos um muito 

obrigada. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph4yI2TaEvM

