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1. Introdução

O presente documento refere-se ao Relatório Anual de Atividades da Casa de 

Acolhimento (CA) do Centro Juvenil de S. José alusivo ao ano de 2019. 

O Plano Anual de Atividades da Casa de Acolhimento apresenta-se como um documento 

que cinge em si todas as atividades desenvolvidas/implementadas ao longo do ano de 2019, 

com base nos pressupostos estabelecidos no Modelo Socioeducativo em vigor. De referir que 

este Modelo Socioeducativo é analisado todos os anos e por isso reformulado de acordo com as 

necessidades da CA. 

Terminado o período anual a que se reporta, é realizada uma reflexão sobre o mesmo, 

atendendo: ao seu grau de execução e desenvolvimento; às atividades planeadas; às atividades 

realizadas e o envolvimento de todos os agentes ativos na prossecução do mesmo.  

O presente relatório consiste numa análise e reflexão sobre o modo como as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano contribuíram para alcançar os objetivos definidos no plano anual 

de atividades, que previu as mais diversas áreas interventivas e de formação/educação, não 

descurando, por sua vez, áreas como o desporto, a música e o lazer num âmbito recreativo e 

pedagógico.  

Neste sentido, o relatório aqui apresentado reflete de uma forma global o que resultou 

e o que poderá ser melhorado, estabelecendo-se posteriormente – e se necessário – novos 

objetivos e novas metodologias de intervenção essenciais ao bom prosseguimento de toda a 

dinâmica interventiva, no âmbito do desenvolvimento de atividades que vão ao encontro dos 

principais trâmites institucionais da Casa de Acolhimento. 
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2. Atividades 

 

De modo a atingir os objetivos estabelecidos no Plano Anual de Atividades 

supramencionado, concebeu-se uma variedade de atividades com base na definição de um 

conjunto de estratégias metodológicas que resultaram no aumento da participação dos Jovens 

nas diversas dinâmicas da CA. 

A maioria das atividades propostas e descritas apresentam uma grande dimensão 

lúdico-pedagógica, assente numa educação informal e não-formal, estando sempre presente o 

propósito pedagógico uma vez que, se este não for tido em conta, podemos enviesar todo o 

plano, uma vez que nos limitaremos a proporcionar atividades sem grande contextualização e 

valor educacional.  

Neste sentido, todas as atividades realizadas, para além do propósito 

pedagógico/educacional a que se reportam, têm em comum o facto de serem atividades que 

vão de encontro aos interesses, motivações e expectativas das crianças e Jovens acolhidos 

permitindo, deste modo, a sua participação, envolvimento e integração em todos os aspetos 

relacionados com as mesmas, desde o momento do seu planeamento e exequibilidade, 

passando pela sua organização e desenvolvimento, terminando, por fim, na sua execução. 
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2.1. Quadro descritivo das atividades programadas para 2019 

ATIVIDADES CONTÍNUAS – A DECORRER AO LONGO DO ANO 

Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Reuniões de 

Assembleia de 

Casa 

- Discutir formas alternativas e eficazes

de funcionamento e organização da CA; 

- Avaliar as atividades realizadas e

explorar interesses e expectativas face 

ao plano de atividades de 2019. 

Mensal 

- Material de

imagem e som; 

- Material de

desgaste. 

10,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Reuniões de 

Assembleia de 

Jovens (AJ) 

- Promover o espírito de grupo/equipa

no alcance de objetivos e interesses 

comuns;  

- Encontrar em conjunto soluções para

problemas identificados por todos; 

- Apoiar na criação de novos projetos de

interesse coletivo. 

Quinzenal 

- Material de

desgaste; 

- Material de

imagem e som. 

Sem 

recursos 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Comemoração 

de Aniversários 

- Festejar os aniversários dos Jovens;

- Proporcionar momentos de partilha e

convívio entre todos. 

Mensal 

- Alimentação;

- Prenda de

Aniversário. 

250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Projeto 

“Quadro de 

Mérito” 

- Valorizar o trabalho pessoal contínuo,

através da participação, envolvimento e 

iniciativa nas diversas áreas; 

- Incentivar e estimular práticas cada

vez mais responsáveis e valorizadoras. 

Trimestral - Prendas; 180€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Projeto 

“Laboratório 

de Autonomia” 

- Promover a (re)integração social e 

profissional; 

- Promover a aquisição de competências 

- gestão de tempo, gestão doméstica e 

financeira; 

- Capacitar os Jovens para a integração 

no mercado de trabalho e inserção na 

vida ativa. 

Mensal 

- Alimentação; 

- Material de 

limpeza e 

higiene. 

1.210,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Programa 

Intervenção 

Familiar e 

Parental 

(PIFP) 

* O Programa 

não foi 

implementado 

por falta do n.º 

mínimo de 8 

participantes. 

- Promover a aquisição de 

conhecimentos parentais, maximizando 

a intervenção parental, minimizando 

riscos; 

- Fortalecer o funcionamento familiar e 

melhorar a capacidade de resolução de 

problemas dos Jovens acompanhados 

em CA. 

3 em 3 Semanas 

- Material de 

projeção; 

- Computador; 

- Material de 

desgaste. 

100,00€ 

Jovens; 

Familiares; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

Projeto “Rufos 

S. José” – 

Orquestra de 

Percussão 

- Promover a aquisição de competências 

musicais;  

- Promover atitudes de participação e 

cooperação em atividades e eventos 

musicais. 

Semanal 

(Janeiro a Junho 

e Outubro a 

Dezembro) 

- Material de 

Música; 

-Instrumentos 

musicais. 

900,00€ 

(Honorários 

Prof. Música) 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Professor de 

Música. 

Workshop´s de 

Desenvolvimen

to Pessoal e 

Social 

(DPS) 

- Promover a aquisição de conhecimento 

e competências sobre diversas 

temáticas; 

- Estimular o debate de ideias entre os 

Jovens. 

Mensal 

- Material de 

projeção; 

-Computador; 

- Material de 

desgaste. 

50,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

“Decoração em 

Ação” 

- Realizar com os Jovens pequenas 

mudanças em espaços comuns do CA; 

- Promover a coesão grupal e o 

sentimento de pertença à Casa. 

Ao longo do ano 

- Material de 

bricolagem; 

- Tintas. 

250,00€ 

Jovens; 

Eq. Técnica; 

Eq. Educativa; 

Parceiros. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Atividades da Vida Diária 

- Promover a

autonomia dos Jovens, 

integrando-os em 

atividades da vida 

diária; 

- Promover

competências de 

autonomia doméstica. 

Mensal 

- Material de

higiene e 

limpeza. 

. 

Sem custos 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  
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Downhill - Promover a

frequência em 

atividades 

complementares de 

índole desportiva, 

pedagógica e 

recreativa; 

- Desenvolver

competências 

pessoais, sociais, 

musicais e outras; 

- Promover momentos

de convívio e partilha. 

Semanal 

-Material

desportivo; 

- Material de

Música; 

- Transporte.

1.320,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Natação 

Ténis 

Kickboxing 

Futebol 

Râguebi 

Workshop de Música 

Atividades Lúdicas – Cruz Vermelha 

Portuguesa  

Delegação de Guimarães 

- Ocupação dos tempos

livres; 

- Promover atividades

lúdico-pedagógicas; 

- Reforçar laços

interpessoais entre 

todos os participantes. 

3 em 3 

semanas 

- Transporte;

Alimentação; 

- Outros.

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Voluntários 

CVPG. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Apoio ao Estudo – Cruz 

Vermelha Portuguesa  

Delegação Guimarães 

- Sensibilizar para a importância

do estudo e da aprendizagem 

em contexto escolar; 

- Desenvolver métodos e

técnicas de estudo mais 

adequados. 

Semanal 
- Material de

desgaste. 
20,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Voluntários 

CVPG. 

Atividades Lúdicas - 

Parceiros 

- Promover e estimular a

interação com a comunidade; 

- Desenvolver competências

pessoais e sociais; 

- Promover momentos de

partilha, convívio e lazer. 

Ao longo do 

ano 
- A definir. 40,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Atividades de Voluntariado 

- Sensibilizar os Jovens para a

prática de ações de 

voluntariado;  

- Realizar ações de voluntariado

em instituições na comunidade; 

- Integrar os Jovens em

atividades de voluntariado na 

comunidade. 

Mensal - Transporte. 20,00€ 

Jovens;  

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Sessões de Cinema na Casa 

- Estimular o gosto pelo cinema;

- Promover momentos de

convívio e partilha. 

Ao longo do 

ano 

- Material

Audiovisual; 

- Pipocas.

20,00€ 

Jovens 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

“Explora” – 

Caminhadas pelo 

Gerês||Passadiços do 

Paiva||Ecovia do 

Vez||Outro 

- Estimular a prática de exercício-

físico e a socialização dos Jovens 

através do conhecimento de locais 

de lazer e o contacto com a 

natureza; 

- Promover momentos de convívio e

de partilha. 

Ao longo do 

ano 

- Transporte;

- Alimentação;

- Material de

caminhada. 

150,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

“ (A)cultura–(te)” – 

A Cultura para todos 

- Estimular o gosto pela cultura e

património através da visita de 

locais de interesse cultural gratuito 

na comunidade; 

- Promover momentos de convívio e

de partilha através do contacto com 

outro tipo de experiências e locais. 

Ao longo do 

ano 
- Transporte. 50,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa; 

Parceiros. 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS - MENSAIS 

Lanche convívio de 

Carnaval 

- Promover a comemoração de

épocas festivas; 

-Proporcionar momentos de

convívio e lazer. 

Fevereiro 

- Alimentação;

- Material de

decoração. 

40,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Férias de Carnaval 
- Promover a ocupação dos tempos

livres;

- Estimular a prática desportiva.

Fevereiro 
- Alimentação;

- Transportes.
100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Festa S. José 

- Promover a comemoração de

datas festivas; 

- Fomentar momentos de convívio e

partilha entre todos – Jovens, 

familiares e colaboradores. 

Março 

- Material de

decoração; 

- Alimentação;

- Material de

som e 

imagem. 

1.500,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa; 

Parceiros. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Páscoa “Workshop 

do Chocolate” 

- Proporcionar aos Jovens a 

celebração de uma época festiva; 

- Conhecer de forma lúdica e 

pedagógica a simbologia associada a 

esta época festiva. 

Março 
- Chocolate; 

- Moldes. 
40,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias da Páscoa 

- Promover a ocupação dos tempos 

livres dos Jovens; 

- Estimular a prática desportiva.  

Março/Abril 

- Transporte;  

- Material 

desportivo; 

- Jogos 

lúdicos. 

350,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Arraial de S. João 
- Promover o convívio entre os 

Jovens e colaboradores do CA. 
Junho 

- Alimentação; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

imagem e 

som. 

100,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias de Verão 

CJSJ 

- Proporcionar aos Jovens momentos 

lúdicos e de entretenimento de 

forma informal. 

Junho 

Julho 

Agosto 

- Alimentação; 

- Transportes.  
750,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Colónia de Férias 

- Proporcionar o contacto com novas 

realidades e experiências; 

-Promover momentos de convívio e 

partilha. 

Julho 

- Transporte; 

- Alimentação. 

- Materiais 

diversos. 

1.000,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Acampamento 

Gerês||Barragem 

da Queimadela 

Atividades 

Radicais 

- Estimular a prática de exercício-

físico e a socialização dos Jovens 

através do conhecimento de locais 

de lazer e o contacto com a 

natureza; 

- Promover momentos de convívio e 

de partilha. 

Setembro 

- Transporte 

- Alimentação; 

- Material de 

campismo. 

200,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Festa Temática 

- Promover e estimular a 

participação dos Jovens na 

elaboração e organização de 

eventos. 

Setembro 

-Alimentação; 

- Material 

decorativo; 

- Material de 

Som e 

Imagem. 

50,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 

Magusto 

Almoço ou Lanche 

convívio 

- Promover a comemoração de 

datas populares festivas; 

- Fomentar momentos de convívio 

e partilha. 

Novembro 

- Material 

decorativo; 

- Alimentação; 

- Material de 

som e 

imagem. 

50,00€ 

Jovens; 

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. 

600,00 € 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Festa de Natal CJSJ 

- Comemorar a época Natalícia; 

- Promover momentos de convívio 

e partilha. 

Dezembro 

- Material de 

decoração; 

- Alimentação; 

- Material de 

som e 

imagem.  

150,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Entrega de Prendas 

de Natal 

- Promover a comemoração de 

épocas festivas; 

- Promover momentos de partilha 

e convívio entre todos;  

 - Oferecer um presente de Natal 

aos Jovens. 

Dezembro - Prendas. 250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 
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Atividade Objetivos Periodicidade 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros 

Responsável 

Participação num 

evento solidário 

- Promover o espirito de

interajuda; 

- Reconhecer a importância das

ações solidárias. 

Dezembro - Transporte 20,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Orçamento previsional: 9.870,00€ 

Custo efetivo: 6.007,91€ 

Nota: O valor do orçamento gasto foi calculado através da soma dos valores gastos registados em cada avaliação mensal do plano de 

atividades de 2019. 
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2.2. Caraterização e avaliação das atividades desenvolvidas 

2.2.1. Atividades lúdico-pedagógicas/desportivas na comunidade 

O desporto, independentemente da sua expressão e modalidade, congrega em si um 

elevado potencial de inclusão social, sendo um meio privilegiado no combate à exclusão nas 

mais diversas dimensões. Por conseguinte, e à semelhança de anos anteriores, em 2019 a prática 

da atividade desportiva foi potenciada de forma regular aos nossos Jovens, com a integração 

dos mesmos em diversas modalidades desportivas do seu interesse e agrado, nomeadamente: 

o Futebol, o Kickboxing, a Natação, o Ténis, o Râguebi e o Downhill.

No decorrer do ano, também foi dada continuidade ao desafio de caráter musical que 

nasceu em finais do ano de 2016 e foi crescendo ao longo dos anos - o Grupo de Orquestra e 

Percussão do Centro Juvenil – “Rufos S. José”.  

Principais resultados| Aldão Futebol Clube: 6 Jovens; Natação no Vitória Sport Club: 5 

Jovens; KickBoxing: 1 Jovem; Ténis: 1 Jovem; Râguebi: 1 Jovem; Downhill: 1 Jovem; Aulas de 

Música – “Rufos S. José”: 7 Jovens (média). 
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2.2.2. Apoio ao estudo e Atividades Lúdicas |CVP 

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

2019 deu-se continuidade às 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 constante prioridade para este grupo de voluntários, que 

de forma periódica acompanharam e apoiaram semanalmente os Jovens nas suas tarefas 

escolares. Fruto deste acompanhamento regular e individualizado, os Jovens conseguiram 

melhorar, em parte, o seu desempenho escolar e aumentaram gradualmente o seu sucesso 

escolar.  

Principais resultados| Foram realizadas 131 (valor médio) sessões de apoio ao estudo. 

Por forma a promover atividades diferenciadas, nomeadamente ao fim-de-semana, foi 

solicitado a colaboração de um grupo de voluntários desta mesma Entidade para que, de 3 em 

3 semanas aos Sábados, se dirigissem à Casa de Acolhimento para dinamizar atividade lúdicas 

com os jovens que ficam na Casa ao fim-de-semana. Estas atividades lúdicas dinamizadas pelo 

grupo de voluntários foram sempre animadas, diversificadas e do agrado coletivo, embora não 

conseguíssemos realizar todas as atividades inicialmente planeadas por indisponibilidade dos 

voluntários da CVP.  

Principais resultados| Foram realizadas no total 9 atividades lúdicas. 
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2.2.3. Programas de Intervenção – Desenvolvimento de Competências Pessoais e 

Sociais e Laboratório de Autonomia 

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

mostrou-nos que o desenvolvimento de competências pode ser alcançado através da 

aprendizagem em contextos não-formais ou informais, sendo essa aprendizagem muito mais 

eficaz e com resultados notórios ao longo do processo de aprendizagem, não descurando, 

obviamente, a importância de uma educação formal, obtida através dos processos escolares e 

curriculares.  

No âmbito da nossa intervenção em contexto de Casa de Acolhimento, usamos o 

potencial da educação não-formal para trabalhar e intervir com os Jovens, estimulando e 

potenciando uma aprendizagem de ordem mais prática, adaptada às necessidades, preparando-

os para uma autonomia responsável e cívica. 

Neste sentido, ao longo do ano de 2019, demos continuidade ao programa de 

Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS), onde os principais temas trabalhados e respetiva 

organização de conteúdo consistiram: Módulo 1 – Competências pessoais e sociais, Módulo 2 – 

Vida Saudável e Módulo 3 – Autonomia. Para além deste programa também demos 

continuidade ao Laboratório de Autonomia, tendo sido planeado no sentido de dotar os jovens 

de competências ao nível da confeção de refeições e higienização de roupa. 

Em ambos os programas, para facilitar a intervenção e todo o processo de aprendizagem 

em contexto informal, o grupo de jovens foi dividido em subgrupos, de acordo com o perfil de 

cada um. 

No caso do DPS importa referir que apenas foram dinamizadas as sessões do módulo I 

e sem término. Do Laboratório de Autonomia apenas foram dinamizadas três sessões das oito 

planeadas.  

Principais resultados| Foram realizadas um total de 9 sessões de DPS, com uma média 

de 4 Jovens por sessão.  

Foram realizadas um total de 3 sessões do Laboratório de Autonomia, sendo que cada 

sessão foi realizada em três dias diferentes, dado a subdivisão do grupo de jovens  
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2.2.4. Parcerias – Escuteiros 

Em Maio de 2017 foi estabelecida a parceria com o Grupo de Escuteiros Vimaranense, 

grupo esse que dinamizou um conjunto de atividades lúdicas com os Jovens, com base numa 

educação não-formal assente numa metodologia de intervenção grupal, recorrendo a jogos e 

dinâmicas de grupo diversificadas, fomentando e desenvolvendo competências de ordem 

pessoal e social. A parceria com o grupo de escuteiros manteve-se ao longo do ano de 2019, 

registando-se alguns momentos de intervenção por parte deste grupo com os Jovens da CA.  

Nas férias de Verão, os Jovens usufruíram de um conjunto diverso de atividades, 

maioritariamente ao ar livre e um passe para a participação na 3ª Edição das Férias de Campo 

de Guimarães protagonizada e desenvolvida pelo Grupo Escutista e que decorreu no Parque de 

Acampamento Escutista de Pevidém. Durante 5 dias alguns Jovens tiveram a oportunidade de 

estabelecer novos contactos e vivenciar novas experiências, nomeadamente com grupos de 

Jovens de outras nacionalidades, uma vez que esta edição proporcionou o encontro 

internacional de vários grupos escutistas vindos de outros países.  

No segundo semestre do ano, o Grupo Escutista continuou a potenciar a sua intervenção 

e estreitou laços com os Jovens com a realização de um jogo de Futebol e a promessa de que 

para o ano de 2020 irão convidar novamente os nossos Jovens para novas atividades de Verão 

e para a 4ª Edição das Férias de Campo organizada pelo Grupo Escutista a nível Nacional. 

Importa referir que em 2019 contamos com a parceria da Fraterna para a constituição 

do grupo que participou no acampamento, devido ao número reduzido de Jovens na CA. Assim 

sendo, os Jovens da Fraterna e os Jovens da nossa CA formaram um grupo com mais elementos, 

onde a supervisão por parte dos Educadores / Técnicos foi repartida pelas duas instituições.  

A colaboração do Grupo de Escuteiros Vimaranense muito beneficiou e contribuiu para 

a intervenção socioeducativa e o contacto de proximidade com a comunidade e novas 

experiências por parte dos nossos Jovens. 

Principais resultados| 1 Jogo de Futebol no CJSJ, 1 semana de Acampamento no Parque 

de Acampamento Escutista de Pevidém. 
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2.2.5. Atividades Lúdicas e Recreativas 

Para além das inúmeras atividades lúdico-desportivas, pedagógicas e outras 

dinamizadas, foram também inúmeras as atividades lúdicas, de lazer e recreativas realizadas, 

que animaram e ocuparam de forma bastante satisfatória os tempos livres dos Jovens durante 

as pausas escolares e os fins-de-semana. 

Neste sentido, destacámos em 2019 a realização de várias atividades ao ar livre – como 

passeios e caminhadas a locais de interesse na comunidade (idas à Penha, Braga – Sameiro e 

Bom Jesus, Porto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Serra de Fafe, Gerês…); Picnic’s; passeios 

de BTT, Paintball, Canoagem, Karting, Surf, Barragem da Queimadela, Passeio da Casa ao Parque 

Aquático de Amarante, visita ao Zoo da Maia; a participação em eventos na comunidade 

(Romarias, Noite Branca, Feira Medieval, Braga Romana, Confraternizações, Espetáculos, Rally’s 

da Penha e Serra de Fafe, North Music Festival, Torneios de Futebol, visualização de jogos do 

Vitória Sport Clube no Estádio do VSC, Green Week, Night Run, …), idas à Piscina e Praia, Colónia 

de Férias na Serra da Estrela, Batismo Náutico pela União das Misericórdias Portuguesas e a 

participação na 3ª Edição das Férias de Campo de Guimarães promovido pelos Escuteiros.  

Para além das diversas atividades Outdoor dinamizadas, destacámos também as 

diversas atividades Indoor como as idas ao Cinema, Bowlling, Partidas de Bilhar, Pólo Aquático, 

Banhos - Livres, visita a Museus (Palácio dos Duques, Museu da Guerra Colonial, Museu dos 

Carros, Casa da Memória), passeios a Espaços Comerciais locais, a organização de alguns 

Workshop’s de culinária e a organização e comemoração de festas – Aniversários, S. José, S. 

João, S. Martinho, e Natal, promovidas pelos nossos Jovens.  
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Neste contexto dinâmico, os Jovens tiveram sempre uma voz ativa para sugerir e 

colaborar no planeamento e organização de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano 

de 2019. No final de cada atividade e sempre que possível em Reuniões de Casa era recolhido o 

feedback do grupo, com a finalidade de perceber o que resultou e o que poderia ser melhorado, 

tendo sempre em vista a constante melhoria da atividade/iniciativa seguinte.  
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3. Resultado da avaliação da Satisfação dos Jovens com as Atividades 

desenvolvidas 
 

 A fim de obtermos uma avaliação por parte dos Jovens da CA no que diz respeito ao grau 

de satisfação relativamente às atividades desenvolvidas ao longo do ano civil 2019, foram 

elaborados questionários online. Os questionários foram divididos por quatro subcategorias 

entre elas: atividades lúdico-desportivas, atividades lúdico-pedagógicas / formativas, atividades 

lúdico-recreativas e avaliação dos parceiros. Por fim, foi elaborado um questionário final para 

uma avaliação mais global de todo o trabalho desenvolvido ao nível da dinamização das 

atividades.  

 Refira-se que apenas os oito Jovens, que permanecem na Casa de Acolhimento 

atualmente, responderam aos questionários de satisfação, sendo essa a amostra. 

 

A) Satisfação dos Jovens com as atividades Lúdico – Desportivas 

 

 Atividades de Futebol/Aldão 

Nesta atividade, cinco Jovens não participaram porque estavam a praticar outro desporto. 

Dos que participaram, dois mencionaram que gostaram muito e outro referiu que “nem gostei 

muito, nem gostei pouco” justificando que não se identifica com a modalidade. Dos 

participantes, a avaliação das participações foram diferentes: um Jovem referiu que a sua 

participação foi “muito boa”, outro disse que foi “boa” e outro referiu “não sei”. Relativamente 

às respostas das perguntas se gostariam de voltar a participar, não conseguimos realizar uma 

avaliação fidedigna, uma vez que o número de Jovens que responderam não corresponde ao 

esperado de acordo com o número de participantes e não participantes.  

Dos resultados obtidos é possível inferir que a maioria dos Jovens não se encontra motivada 

e interessada em participar nesta modalidade desportiva. 

 Atividade de natação/polo aquático 

Relativamente a esta atividade, apenas dois Jovens não participaram, porque estavam a 

praticar outro desporto. Dos restantes, quatro Jovens referiram que gostaram muito, um Jovem 

não gostou, porque não se identifica com a modalidade e outro Jovem não gostou muito, nem 
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gostou pouco. Quanto à participação dos Jovens, dos seis que participaram na atividade apenas 

um Jovem colocou que a sua participação foi “mais ou menos”, os restantes classificaram como 

“boa”. Dos participantes, dois Jovens referiram que não gostariam de voltar a realizar esta 

atividade, enquanto que 4 disseram que “sim”.  

 Atividade de Bowling

Nesta atividade houve 4 Jovens que gostaram muito de participar, dois Jovens não 

participaram, porque não se encontravam na CA quando foi realizada e dois Jovens “nem gostei 

muito, nem gostei pouco”, tendo um justificado que é uma atividade repetida. No geral as 

participações foram boas, e apenas dois Jovens dos participantes não querem voltar a repetir a 

atividade futuramente.  

 Atividade de bilhar

Pela análise dos gráficos, esta foi uma das atividades que cativou mais os Jovens, pelo facto 

de apenas um Jovem ter referido que “gostei pouco”, justificando que não se identifica com a 

modalidade; e os restantes terem mencionado que gostaram muito. Quanto à participação, 

todos referiram que foi “boa”, menos um Jovem que classificou como sendo “mais ou menos”. 

Refira-se que só um Jovem não quer voltar a repetir a atividade futuramente.  

 Atividades de verão (piscina, praia, passeios)

Todos os Jovens gostaram de participar nestas atividades. Apenas um Jovem não participou, 

porque não se encontrava na CA quando as mesmas foram realizadas. Analisa-se que todos 

classificaram a sua participação como “boa” e gostariam de voltar a repetir estas atividades 

futuramente, inclusive o Jovem que não participou neste ano.  

 Atividade de paintball

Nesta atividade apenas dois Jovens não participaram, porque não se encontravam na CA 

quando a mesma foi realizada. Os seis participantes gostaram muito, classificaram a sua 

participação como “boa” e gostariam de voltar a realizar esta atividade. Os Jovens que não 

puderam participar também referiram que gostavam de ter essa oportunidade.  

 Atividade de karting

Dos dados analisados, verifica-se que três Jovens não participaram pelos seguintes motivos: 

dois Jovens encontravam-se a cumprir uma consequência e um Jovem não se encontrava na CA 
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quando a atividade foi realizada. Os Jovens que participaram gostaram muito da atividade e 

classificam a sua participação como “boa”. Todos os Jovens, inclusive os que não participaram, 

gostariam de realizar esta atividade futuramente.  

 Atividades de camping e atividades radicais 

Nesta atividade, a maioria dos Jovens não participou, por diferentes motivos. Foram cinco 

os que não participaram: dois Jovens não se encontravam na CA no momento em que a atividade 

foi realizada e três Jovens não puderam participar (“Havia um número limitado de 

participantes”). Contudo, destes cinco Jovens, três gostariam de participar futuramente e dois 

Jovens mencionaram que não. Os Jovens que participaram gostaram muito. Apenas um Jovem 

referiu que a sua participação foi “mais ou menos”, os restantes disseram que foi “boa”. 

 Aula de surf 

Na aula de surf apenas dois dos Jovens inquiridos participaram e gostaram muito da 

atividade tendo a sua participação sido “boa”. Os seis Jovens que não participaram foi pelos 

seguintes motivos: dois estavam a cumprir uma consequência e quatro Jovens não se 

encontravam na CA quando a atividade foi realizada. Três dos Jovens que não puderam 

participaram mencionaram que gostariam de participar numa atividade destas futuramente e 

os outros três disseram que não. 

 Atividade de Ténis / Padel 

Através dos dados obtidos, conseguimos apurar que seis Jovens participaram na atividade e 

gostaram muito. Dois Jovens não participaram, porque um não se encontrava na CA no 

momento da realização da mesma e outro praticava outro desporto. Dos seis participantes, 

todos mencionaram que a sua participação foi “boa”. Quanto ao realizar esta atividade 

novamente no futuro, apesar da análise ser confusa devido ao número de respostas que não 

correspondem ao número de participantes e não participantes, consideramos fiável referir que 

“sim”, a maioria dos Jovens gostaria de voltar a realizar atividades de Ténis / Padel. 

 

B) Satisfação dos Jovens com as atividades Lúdico Pedagógicas / Formativas 

 

 DPS – Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Dos oito Jovens inquiridos, cinco responderam que gostaram muito da atividade, um Jovem 

respondeu “nem gostei muito, nem gostei pouco”, um Jovem mencionou que não gostou, 

porque não se identifica com esta atividade e outro Jovem não participou na atividade por não 

se encontrar na CA quando a atividade foi realizada, uma vez que se encontrava em situação de 

fuga. Contudo, o Jovem que não participou não mostrou interesse em querer participar nesta 

atividade no futuro. De um modo geral, a maioria dos Jovens que participaram na atividade do 

DPS classificam a sua participação como tendo sido boa e querem voltar a participar 

futuramente, salvo um Jovem.  

 Laboratório de Autonomia 

Esta atividade foi, globalmente, avaliada como positiva. Dos oito Jovens, apenas um Jovem 

mencionou que “não gostei”, porque não se identifica com a atividade. Dos restantes elementos 

do grupo, houve um Jovem que não participou na atividade por haver um limite mínimo de 

idade, contudo tenciona no futuro poder participar. De modo geral a participação dos Jovens foi 

boa, segundo as suas respostas, salvo 2 que mencionaram “mais ou menos”. Os Jovens que 

participaram querem todos voltar a realizar esta atividade, à exceção de um Jovem, que pela 

resposta, deverá ser o que não gostou da atividade.  

 Assembleias de Casa 

Relativamente às Assembleias de Casa realizadas ao longo do ano de 2019, os oito Jovens 

participaram nesta atividade e apenas um Jovem não gostou da mesma, por considerar que não 

se identifica com a atividade. A maioria mencionou que a sua participação nesta atividade foi 

boa querendo 6 dos Jovens voltar a participar nas Assembleias e 2 não.  

 

C) Satisfação dos Jovens com as atividades Lúdico Recreativas 

 

 Colónia de Férias 

Da colónia de férias realizada em 2019, apenas 2 Jovens dos 8 não participaram. Um Jovem, 

porque não se encontrava na CA no momento da realização da mesma e outro, porque estava a 

cumprir uma consequência. De um modo geral, e embora apenas 5 Jovens tenham respondido 

à pergunta relativa à sua participação, classificaram-na como tendo sido boa. Todos os Jovens 

que participaram mencionaram que gostariam de voltar a participar numas colónias de férias. 
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Refira-se que não nos é possível apurar a vontade dos dois Jovens que não participaram, uma 

vez que houveram quatro respostas a esta pergunta e não duas como seria o esperado, o que 

inviabiliza as verdadeiras respostas. Importa ainda mencionar que um dos Jovens recomenda 

que sejam analisadas as previsões meteorológicas antes da realização deste tipo de atividade.  

 Atividade de cinema

Nesta atividade houve dois Jovens que não participaram, porque não se encontravam na CA 

no momento em que a atividade foi realizada. Contudo mencionaram que gostariam de 

participar futuramente. Dos restantes 6 Jovens, apenas um Jovem mencionou que “nem gostei 

muito, nem gostei pouco”, pois os restantes gostaram muito e pretendem voltar a participar nas 

atividades de cinema. A participação dos Jovens foi classificada como boa, salvo uma que foi 

“mais ou menos”. 

 Atividade de passeios/caminhadas ao ar livre

Estas atividades foram de encontro aos gostos dos oito Jovens inqueridos, pelo facto de 

todos terem mencionado que gostaram muito. Para além disso, todos manifestaram vontade 

em voltar a realizar este tipo de atividades. Quanto à participação dos Jovens, apenas um Jovem 

mencionou que foi “mais ou menos” e os restantes referiram que foi “boa”. 

 Ida à Serra da Estrela

Nesta atividade 6 Jovens participaram e gostaram muito, tendo vontade de voltar a realizar 

a mesma futuramente. Pela análise dos dados, todos os Jovens que participaram classificaram a 

sua participação como tendo sido “boa”. Dois Jovens não participaram na atividade por não se 

encontrarem na CA no momento da realização da mesma. Refira-se que não temos dados 

válidos para avaliação, se estes dois Jovens gostariam de participar futuramente na atividade, 

uma vez que há 3 respostas a essa pergunta e não duas como seria o esperado.  

 Transformações na Casa

Relativamente a esta atividade apenas um Jovem não participou, porque não se encontrava 

na CA no momento da realização da mesma. Dos 7 Jovens que participaram, um Jovem 

respondeu que não gostou, porque não se identifica com a atividade, pelo que deverá ter sido 

o mesmo a referir que não gostaria de voltar a repetir a atividade futuramente. Todos os

restantes gostaram e classificam a sua participação como tendo sido “boa”, no geral. Uma vez 
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mais, não conseguimos apurar se o Jovem que não participou gostaria de participar 

futuramente, uma vez que há duas respostas a essa pergunta e são distintas.  

 Atividades culturais (museus, teatros, espetáculos, passeios culturais)

Quanto às atividade culturais, há várias opiniões que podemos analisar. Dois Jovens 

referiram que não participaram, porque não se encontravam na casa quando estas atividades 

foram realizadas; três Jovens não gostaram, porque não se identificam com estas atividades e 

os restantes três gostaram (1 gostou, 2 gostaram muito). Na classificação da participação dos 

Jovens, apenas quatro responderam e as respostas dividem-se em metade que respondeu “mais 

ou menos” e outra metade respondeu “boa”. Quando questionados se gostariam de voltar a 

participar, só quatro Jovens responderam um “não” e três “sim”. Não é possível analisar se os 

Jovens que não participaram gostariam de participar futuramente, porque há 6 respostas a esta 

pergunta; contudo importa referir que a maioria das respostas é negativa.  

 Atividades lúdicas na Casa

Para a avaliação destas atividades apenas foi lançada uma pergunta aos Jovens “Qual foi a 

atividade à tua escolha da Casa que mais gostaste?”. As respostas foram (alguns Jovens 

mencionaram mais do que uma atividade): três Jovens gostaram de jogar ping-pong, quatro 

Jovens mencionaram o jogo de Playstation, um Jovem referiu o torneio de FIFA e um Jovem 

gostou de jogar Ténis na Casa. Refira-se que apenas um Jovem referiu que não gostou de 

nenhuma atividade e houve ainda um Jovem que apenas citou atividades realizadas no exterior 

na Casa, o que não é viável contabilizarmos para esta questão.  

D) Satisfação dos Jovens com as Atividades dos Parceiros

 Atividades realizadas com a CVP – Cruz Vermelha Portuguesa

Das atividades realizadas com o apoio dos voluntários da CVP, apenas um Jovem mencionou 

não ter participado, porque não se encontrava na CA quando as mesmas foram dinamizadas. 

Contudo, os restantes 7 Jovens avaliaram como muito positivo estas atividades demonstrando 

interesse em voltar a repetir futuramente. Quanto à participação dos Jovens, um Jovem referiu 

que foi “mais ou menos” e os restantes “boa”. O Jovem que não teve a oportunidade de 

participar referiu que gostaria de o fazer no futuro.  
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 Atividade de bateria, concertina e aulas complementares de Oficina de 

Percussão 

Nestas atividades houve apenas um Jovem que não participou, porque não se encontrava 

na CA no momento da realização das atividades. Os restantes Jovens, 6 gostaram muito e 1 não 

gostou, justificando que não se identifica com este tipo de atividades. Dos 7 participantes, um 

Jovem mencionou que a sua participação foi “má”, outro disse que foi “mais ou menos” e os 

restantes “boa”. Para o futuro, dois Jovens mencionaram não querem voltar a repetir estas 

atividades, dos 7 que participaram.  

 Atividades realizadas com os Escuteiros – Grupo de Escuteiros de GMR 

Pela análise dos gráficos apuramos que quatros Jovens participaram nesta atividade e 

gostaram muito, querendo voltar a realizar a mesma futuramente. A participação destes Jovens 

foi, no geral, “boa”, salvo um Jovem que mencionou ter sido “mais ou menos”. Por outro lado, 

houve quatro Jovens que não participaram, três porque não se encontravam na CA aquando da 

realização da mesma, e um porque havia um número máximo de participantes. Dos quatro que 

não participaram este ano na atividade, apenas um referiu que também não pretende participar 

no futuro.  

 Projeto “Rufos de S. José” – Orquestra de Percussão e Aulas de Cordas 

Neste projeto participaram cinco Jovens, do qual dois gostaram muito, um gostou e dois 

não gostaram. Os Jovens que não gostaram desta atividade referiram que não se identificam 

com a mesma. Quanto à participação dos Jovens, dois Jovens classificaram a sua 

participação como “má” e os outros três participantes como “boa”. Relativamente à 

vontade dos Jovens em voltar a participar neste projeto, metade responde que gostaria e 

outra metade responde que não.  

 

E) Questionário final das atividades 

Neste questionário apenas haviam duas perguntas para os Jovens responder. À pergunta 

“De um modo geral, gostaste das atividades realizadas pela Casa?”, todos responderam que 

sim, salvo um Jovem que respondeu que não. 
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Relativamente às sugestões que os Jovens fizeram para futuras atividades que não tenham 

sido implementadas em 2019, apenas quatro Jovens responderam, embora as atividades já 

tenham sido realizadas: acampamentos, paintball, bowling, padel e ténis. 
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4. Conclusão

De um modo geral, após avaliação detalhada das atividades desenvolvidas pela Equipa 

Técnica, Equipa Educativa e Parceiros da Casa de Acolhimento, podemos concluir que há uma 

satisfação notória e positiva por parte dos Jovens da CA. Realça-se que as atividades que 

careceram de maior participação e agrado por parte destes foram as atividades lúdico-

desportivas e as atividades lúdico-recreativas, pela sua diversidade e pelo facto de irem mais ao 

encontro dos seus interesses. Contudo, é importante ainda referir que houve uma avaliação 

também muito positiva no que diz respeito às atividades realizadas pelos nossos parceiros. 

Considera-se com esta avaliação dos Jovens que é benéfico para seu desenvolvimento e 

crescimento, a inclusão e participação em atividades na comunidade e com dinamizadores 

externos à CA.  

Salienta-se ainda que, apesar dos resultados relativamente às atividades culturais não terem 

sido tão satisfatórios, é do nosso entender que este tipo de atividades é de extrema importância 

para o enriquecimento cultural dos Jovens. Desta forma, considera-se pertinente a manutenção 

destas atividades na planificação das atividades de 2020, embora se tenha que, juntamente com 

os Jovens, definir atividades que vão mais de encontro aos seus interesses. 

Desta forma, para o ano de 2020 espera-se continuar a dinamizar atividades que 

correspondam às expectativas e necessidades dos Jovens acolhidos, proporcionando-lhes 

diversas experiências, e que possam evoluir enquanto seres humanos através dos valores e 

princípios que estão inerentes e por detrás de cada atividade realizada.  

Guimarães, 12 de junho de 2020 

Pel’A equipa técnica da casa de acolhimento O Diretor Técnico da Casa de Acolhimento 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

____________________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 
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ANEXOS 


