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1. Introdução  
 

O presente documento apresenta o Relatório Anual de Atividades do Lar de Infância e 

Juventude do Centro Juvenil de S. José. 

O Plano Anual de Atividades é o instrumento que cinge em si as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano de 2015, é elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo. 

Terminado o período a que se reporta, é então feita uma reflexão sobre o mesmo, o seu grau 

de execução, as atividades planeadas, as atividades realizadas e o envolvimento de todos os 

agentes na prossecução do mesmo. O relatório é uma reflexão sobre o modo como as atividades 

desenvolvidas contribuíram para se alcançar os objetivos estipulados definidos no plano anual 

de atividades, que abrangeu as mais diversas áreas.  
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2. Atividades 

De modo a atingir os objetivos, idealizamos um conjunto de atividades e estratégias que 

resultaram em mudanças pessoais e organizacionais, essenciais ao aumento da participação dos 

jovens nas dinâmicas do LIJ. 

A maioria das atividades propostas têm uma grande dimensão lúdica, assente na 

educação não-formal, e se não for tido em conta o seu propósito pedagógico, podemos enviesar 

o plano, limitando-nos a proporcionar atividades sem grande contextualização.  

 

2.1. Quadro descritivo das atividades programadas para 2015 
 

Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Comemoração de 

aniversários 

- Proporcionar momentos 

de convívio e lazer; 

- Estimular a criatividade. 

Dia de 

aniversário 

dos jovens. 

-Bens 

alimentares; 

- Material de 

decoração. 

200,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa.  

Atividades de Vida Diária 

- Promover a autonomia 

dos jovens, integrando os 

mesmos nas atividades de 

vida diária.  

Diário 
- Material de 

limpeza.  
Sem custos 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Comemoração do 

centenário do CJSJ 

-Promover momentos de 

convívio e Lazer. 

 

Mensal 

- Bens 

alimentares; 

- Material 

decorativo.  

300,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Assembleias de casa 

- Discutir formas 

alternativas e eficazes de 

organização dos jovens no 

LIJ; 

- Avaliar as atividades 

realizadas em 2014 e 

explorar as espectativas 

face ao plano de atividades 

de 2015.  

Mensal 

- Material de 

desgaste. 

- Material de 

imagem e som.  

 

30,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Reuniões de 

coordenadores da AJ 

- Discutir formas 

alternativas e eficazes de 

organização dos jovens do 

LIJ; 

- Planear atividades. 

Semanal 

- Material de 

desgaste. 

- Material de 

imagem e som.  

 

20,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

A voz Juvenil 

- Fomentar a participação 

dos jovens nas dinâmicas 

do LIJ; 

- Despertar o gosto pela 

atividade de comunicação e 

jornalismo.  

Bimensal 

- Material de som 

e imagem; 

- Material de 

desgaste; 

- Computadores. 

900,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Responsável 

departamento de 

comunicação.  

“Mudar o que é nosso” 

- Realizar com os jovens 

pequenas mudanças em 

espaços comuns do LIJ; 

- Criar espirito de grupo em 

torno de um objetivo 

comum.  

Ao longo do 

ano 

- Material de 

bricolage; 

- Tintas; 

 

A definir 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Atividades 

Desportivas 

Ciclismo 

- Promover a prática de 

exercício físico e a 

socialização dos jovens.  

Semanal 

- Equipamento 

desportivo; 

- Transporte. 

700,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Natação 

Basket 

Ginásio 

Kickboxing 

Apoio ao estudo - CVPG 

 

- Sensibilizar para a 

importância do estudo e da 

aprendizagem em contexto 

escolar; 

- Desenvolver métodos e 

técnicas de estudo mais 

adequados.  

 

Semanal 
- Material de 

desgaste  
50,00€ 

Representantes 

AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa 

educativa; 

Voluntários 

CVPG. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

 

Atividades Lúdicas 

– CVPG 

- Ocupar os tempos livres; 

- Reforçar laços interpessoais 

entre todos os participantes.  

Quinzenal - A definir 200,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa; 

Voluntários CVPG. 

Desenvolvimento 

pessoal e social 

- Promover a aquisição de 

conhecimentos sobre as 

temáticas; 

- Estimular o debate de ideias 

entre os jovens. 

Quinzenal 

- Material de 

projeção; 

- Computador; 

Material de 

desgaste.  

30,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Festa de Carnaval 
-Proporcionar momentos de 

convívio e lazer.  
Fevereiro 

- Bens 

alimentares; 

- Material de 

decoração.  

80,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa.  

Férias de Carnaval 

- Promover a ocupação dos 

tempos livres; 

- Estimular a prática desportiva. 

Fevereiro 

- Bens 

alimentares; 

- Transportes.  

120,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

Festa de 100º 

aniversário do CJSJ 

- Celebrar o 100º aniversário do 

CJSJ; 

- Promover o convívio 

intergeracional. 

Março 

 

- Bens 

alimentares; 

- Material de 

decoração.  

250,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

 

Páscoa “À 

descoberta dos 

ovos” 

- Proporcionar aos jovens a 

celebração de uma época festiva.  
Abril 

- Ovos de 

chocolate. 
100,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

 

Férias de Pascoa 

- Promover a ocupação dos 

tempos livres dos jovens; 

- Estimular a prática desportiva.  

Abril 

 

- Transporte;  

- Material 

desportivo; 

- Jogos lúdicos. 

350,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

 

Arraial de S. João 
- Promover o convívio entre os 

jovens e colaboradores do LIJ. 
Junho 

- Bens 

alimentares; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

imagem e som 

100,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Festa de 

encerramento do 

ano letivo 

- Promover o convívio entre os 

jovens e colaboradores do LIJ. 
Junho 

Bens 

alimentares; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

imagem e som 

50,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

 

Férias animadas 

- Proporcionar aos jovens 

momentos lúdicos e de 

entretenimento de forma 

informal. 

Junho 

Julho 

Agosto 

- Bens 

alimentares; 

- Transportes.  

500,00€ 

Representantes AJ; 

Equipa técnica; 

Equipa educativa. 

 

Campo de férias 

- Proporcionar o contacto com 

novas realidades e experiencias; 

- Estimular a coesão grupal. 

Agosto 

- Transporte; 

- Alimentação. 

- Materiais 

diversos. 

400,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Festa de 

encerramento do 

verão 

- Estimular o desenvolvimento de 

competências de organização e 

eventos; 

- Abrir as portas do LIJ à 

comunidade. 

Setembro 

- Alimentação; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

Som e Imagem. 

100,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Festa de Halloween 

- Promover o espirito de grupo; 

- Estimular a imaginação e a 

criatividade dos jovens. 

 

Outubro 

- Material 

decorativo; 

- Alimentação; 

- Material de 

som e imagem; 

-Roupas velhas; 

-Pinturas faciais.  

70,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Magusto 

- Fomentar momentos de 

convívio e partilha; 

- Comemorar a época festiva. 

 

Novembro 

- Material 

decorativo; 

- Alimentação; 

- Material de 

som e imagem; 

-Roupas velhas; 

-Pinturas faciais. 

100,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 
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Atividade Objetivo Periodicidade 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Responsável 

Já é natal no LIJ 

- Criar um ambiente Natalício; 

- Estimular a imaginação e a 

criatividade. 

Dezembro 

- Enfeites de 

Natal; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

desgaste  

50,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Férias de Natal 

 

- Promover a ocupação dos 

tempos Livres dos Jovens.  

- Promover o desenvolvimento 

de competências pessoais, sociais 

e culturais; 

Dezembro 

- Material 

desportivo; 

- Jogos lúdicos; 

- Transporte. 

350,00 € 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Flash MOB 

- Criar um ambiente Natalício; 

- Estimular a imaginação e a 

criatividade 

Dezembro 

- Enfeites de 

Natal; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

desgaste. 

 

50,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Festa de Natal 

- Comemorar a época Natalícia; 

-Promover momentos de 

convívio e partilha. 

Dezembro 

- Material de 

decoração; 

- Alimentação; 

- Material de 

som e imagem.  

100,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 

Participação num 

evento solidário 

- Promover o espirito de 

interajuda; 

- Reconhecer a importância das 

ações solidárias. 

Dezembro - Transporte 25,00€ 

Representantes da 

AJ 

Equipa Técnica  

Equipa Educativa 
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2.3 Caraterização e avaliação das atividades 
 

2.3.1 A Assembleia de Jovens  
 

A Assembleia de Jovens foi constituída por todos os Jovens acolhidos no LIJ, teve como 

representantes cinco jovens eleitos entre pares. Este projeto que iniciou em Novembro de 2013 

terminou em Março de 2015 e teve como missão, a defesa e a promoção dos direitos e deveres 

dos jovens residentes no LIJ, através de uma maior capacitação e participação ativa nas 

dinâmicas do LIJ. 

A Assembleia de Jovens abrangeu quatro grandes áreas: Atividades, Formação e 

Educação, Outdoor e Laboratório de Ideias. O projeto foi apoiado/financiado pela Fundação EDP 

e contou com a parceria da Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Guimarães, Desincoop e 

Juventude Social-democrata. 

Principais Resultados | 56 Beneficiários diretos envolvidos; 31141 beneficiários 

indiretos; 19 ações de formação desenvolvidas com 214 presenças dos jovens; 60 reuniões de 

AJ realizadas com 459 presenças dos jovens; 44 propostas de melhoria apresentadas pelos 

jovens; 40 atividades concretizadas pela AJ; 15 reuniões realizadas entre a AJ e parceiros e 

direção; 8 iniciativas autopropostas pelos jovens e 2 jovens integrados em ações de 

voluntariado; 1 seminário de Boas Práticas em Acolhimento Institucional. 
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2.3.2. As atividades lúdico – desportivas na comunidade 
 

O desporto, independentemente da sua expressão, congrega em si um elevado 

potencial de inclusão social, sendo um meio privilegiado no combate à exclusão. Em 2015 

potenciamos a atividade desportiva regular dos nossos Jovens, com a integração em várias 

modalidades desportivas: futebol, kickboxing, basquetebol e Rugby. Com base na parceria com 

Instituto Britânico, alguns jovens foram integrados em Cursos de Inglês. 

 Principais resultados|12 jovens integrados: 3 curso de Inglês; 3 kickboxing; 1 

basquetebol; 5 futebol 

 

 

2.2.3. Apoio ao estudo e Atividades Lúdicas |CVP 
 

No âmbito da parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Guimarães, em 

2015, continuamos com atividades de apoio ao estudo, com periodicidade semanal aos nossos 

jovens. O acompanhamento escolar, regular e individualizado, assente nas necessidades e 

capacidades de cada jovem, foi uma prioridade para este grupo de voluntários. Fruto deste 

acompanhamento os jovens conseguiram melhorar o seu desempenho escolar e aumentaram o 

seu sucesso escolar. Foram realizadas em média 60 sessões de apoio ao estudo. 

Quinzenalmente, aos sábados, um grupo de voluntários da mesma organização, 

dinamizou, em 2015, cerca de 20 atividades lúdicas junto dos jovens que não foram de fim-de-

semana. As atividades foram sempre muito animadas e do agrado de todos. 
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2.2.4. Desenvolvimento de Competências 
 

Ao longo dos últimos anos, a necessidade de formação permanente – ao longo da vida 

– mostrou-nos que o desenvolvimento de competências variadas pode ser conseguido através 

da aprendizagem em contextos, quer formais, quer não-formais ou informais, sendo essa 

aprendizagem mais eficiente, porventura, nuns do que noutros. No âmbito da nossa intervenção 

em contexto de LIJ, usamos o potencial da educação não-formal para trabalhar e intervir com 

os jovens que acolhemos. 

Ao longo do ano de 2015, demos continuidade ao programa de Desenvolvimento 

Pessoal e Social (DPS). Os grandes temas trabalhados foram: Identidade, Assertividade, 

Motivação, Resolução de Problemas, Autoestima, Autoconceito, Competências 

Sociais/Comunicação. A Assembleia de Jovens foi convidada a tomar posição, informando as 

temáticas do seu interesse. Muitas destas atividades mais formativas foram realizadas no 

âmbito do Projeto Assembleia de Jovens e contou com a colaboração dos parceiros CVP e JSD.  

Principais resultados| Destacamos a realização de 19 ações de formações sobre: 2 

Bullying, 3 sobre Educação Afetivo-Sexual, 1 sobre Nutrição, 1 sobre Consumo Álcool, 1 sobre 

consumo de estupefacientes, 1 sobre motivação pessoal, 3 debates com apoio da JSD, 4 sobre 

psicologia positiva, 3 sobre competências de autonomia. Todas as ações de formação foram 

avaliadas com escala de “Bom” e “Muito Bom”. 
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2.2.5. Atividades lúdicas e recreativas 
 

Foram inúmeras as atividades lúdicas e recreativas que ocuparam e animaram os 

tempos livres dos jovens durante as pausas escolares e fins-de-semana. 

Privilegiamos a realização de atividades na comunidade – passeios de BTT, jogos em parques 

urbanos, participação em eventos, - organização de workshops no nosso LIJ – a culinária e 

fotografia – experimentação de novas modalidades desportivas – break-dance; visitas ao teatro 

Circo, visita à rádio, idas à piscina e praia, organização de torneios de futebol, colónia de férias 

em Ofir, participação num intercâmbio de escuteiros, organização de festas no LIJ – Natal e 

comemoração do centenário do CJSJ, entre muitas outras. Com base na nossa metodologia 

participativa que incutimos na nossa casa, os jovens tiveram voz para sugerir, planear e 

organizar estas atividades. No final de cada atividade era recolhido o feedback do grupo, com 

vista à constante melhoria da atividade/iniciativa seguinte.  
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2.2.6. Resultado da avaliação da Satisfação dos Jovens com a Casa de 

Acolhimento 
 

Como forma de avaliar o grau de satisfação dos jovens para com a nossa casa de 

acolhimento em 2015, realizamos dois inquéritos de satisfação on-line (um referente ao plano 

de atividades e outro de satisfação com a casa) a 19 jovens dos 22 que em Janeiro de 2016 

estavam acolhidos no LIJ. Não foi passado o questionário a 3 jovens, porque se encontrarem 

ausentes da instituição pelo motivo de fuga. 

 

 ATIVIDADES 

As 21 atividades avaliadas foram divididas em quatro grandes áreas: desportivas, 

festas/comemorações, lúdicas/formativas e passeios. O questionário continha questões acerca 

da avaliação da atividade; caso não tenham participado, a razão de não terem participado; caso 

não tenham gostado da atividade, a razão; a avaliação da participação na atividade; um espaço 

para sugestões. 

Principais conclusões: 

1. Nas atividades desportivas (bowling, jogos de futebol, paintball, passeio de BTT, surf) a 

maioria dos Jovens gostou, tendo avaliado a sua participação como “boa”. Como 

sugestões referiram que gostariam de ter atividades como o bilhar e paintball na Penha. 

 

2. Nas atividades de festas/comemorações (dia de S. José, festa de Carnaval, festa de S. 

João), a maioria dos Jovens gostou, tendo avaliado a sua participação como “boa”. 

 

3. Nas atividades lúdicas/formativas (cinema, piscina, “Oficinas ao quadrado”, peça de 

teatro, workshop de finanças, workshop de breakdance, workshop de culinária, 

workshop de fotografia), a maioria dos Jovens gostou, tendo avaliado a sua participação 

como “boa”. Exceto no workshop de finanças, onde as respostas variaram entre “gostei” 

e “nem gostei muito/nem gostei pouco”. Relativamente ao workshop de fotografia, 

alguns Jovens gostariam de repetir. 
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4. Nas atividades dos passeios (visita a Ofir, encontro Ibérico, ida ao Porto, Passeio da Casa, 

vela no rio Douro, visita a Serralves), a maioria dos Jovens gostou, tendo avaliado a sua 

participação como “boa”. Como sugestões referiram que gostariam de repetir o 

Encontro Ibérico e a vela no rio Douro. 

 

De um modo global, concluímos que os jovens estão bastante satisfeitos com as 

atividades do LIJ. 

 

 SATISFAÇÃO COM A CASA 

Responderam a este questionário 18 Jovens. As opções de resposta às 35 perguntas eram 

“Discordo Totalmente”, “Discordo”, “Não Concordo/Nem Discordo”, “Concordo”, “Concordo 

Totalmente”, “Não Sei”, “Não Se Aplica”.  

 

1. Instalações, equipamentos e sinalética  

Relativamente a esta área, na maioria das perguntas, grande parte dos Jovens concorda com as 

afirmações, ou seja, estão satisfeitos com as instalações, equipamentos e sinalética.  

2. Fiabilidade, competência técnica e responsabilidade  

Relativamente a esta área, na maioria das perguntas, grande parte dos Jovens concorda com as 

afirmações, ou seja, estão satisfeitos com a competência técnica dos colaboradores e 

responsabilidade. De salientar, que em algumas questões os resultados foram mais dispersos 

(variando entre o “discordo” e o “concordo”). Estes resultados verificaram-se nas questões 

relativas à qualidade da comida, à arrumação e limpeza da casa e ao controlo sobre as atividades 

de cada um dos Jovens. 

3. Atendimento e comunicação 

Relativamente a esta área, na maioria das perguntas, grande parte dos Jovens concorda com as 

afirmações, ou seja, estão satisfeitos com o atendimento e comunicação. De salientar, que 

apenas na questão acerca da afixação das regras num local próprio, os resultados variaram entre 

“discordo” e “concordo”. 

No geral, a maioria dos Jovens está satisfeita com a Casa de Acolhimento.  


