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1. Introdução

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

Acolhimento (CA) do Centro Juvenil de S. José alusivo ao ano de 2020. 

O Plano de Atividades 2020, da Casa de Acolhimento, apresenta-se como um documento 

que cinge em si todas as atividades desenvolvidas/implementadas ao longo do ano de 2020, 

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. Ressalva-se, ainda, que houve uma adaptação ao plano de atividades 

durante o ano civil 2020, dado a situação epidemiológica vivida mundialmente.  

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 ao 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 de 

atividades 2020, 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.  

Para além disso, este documento reflete de forma global o que resultou e o que poderá 

ser melhorado, por forma a elaborarmos futuros planos de atividades que vão ao encontro da 

avaliação efetuada e, assim, perspetivar um plano cada vez mais direcionado para os interesses 

e preferências dos jovens.  
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2. Atividades

Para alcançar os objetivos assumidos no Plano de Atividades, foram definidos um 

conjunto de atividades diversificadas, bem como estratégias para aumentar a participação e 

envolvimento dos Jovens em todas as áreas e dinâmicas da CA.  

Neste segmento, o Plano de Atividades 2020 resultou de um levantamento contínuo ao 

longo de todo o ano, dos interesses, motivações e expectativas junto das Crianças e Jovens 

acolhidos permitindo, deste modo, a sua participação e envolvimento em todos os momentos 

relacionados com as atividades desenvolvidas: planeamento, exequibilidade e 

desenvolvimento, terminando, por fim, na sua execução. 

Um dos objetivos fulcrais – base de toda a organização e funcionamento institucional – 

é a possibilidade de participação e envolvimento permanente de todas as Crianças e Jovens 

acolhidos em todos os aspetos inerentes à Casa de Acolhimento [através de atividades 

transversais contínuas, como as Reuniões de Casa e Reuniões de Assembleia de Jovens (AJ)], 

contribuindo ativamente para uma participação ativa das Crianças e dos Jovens – voz e 

interventores de toda a dinâmica institucional. 

A maioria das atividades planeadas seguiram o registo de anos anteriores ao nível da 

sua dimensão lúdica, contendo um caráter fortemente educativo-pedagógico (principal 

propulsor de toda a dimensão educativa), caso contrário, correr-se-ia o risco de enviesar o plano 

na sua génese, limitando-o à concretização de atividades sem grande contextualização/ 

intencionalidade.  
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2.1. Quadro descritivo das atividades programadas para 2020 
  

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 2020. 

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 custos  

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. 

150,00€ 

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; 180,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

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. 

Quinzenal 

- Alimentação; 

- Material de 

limpeza e 

higiene. 

1.250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

Projeto Musical 

CJSJ 

“Rufos S. José – 

#Experience LAB” 

- 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.

675,00€ 

(Honorários 

Prof.de Música) 

325,00€ 

(Manutenção 

e/ou Material 

musical - se 

necessário) 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Professor de 

Música. 

Workshop´s de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social 

(DPS) 

- Promover a aquisição de

conhecimento e competências sobre

diversas temáticas;

- Estimular o debate de ideias entre os

Jovens.

Quinzenal 

- Material de

projeção;

- Computador;

- Material de

desgaste.

75,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

Atividades 

Desenvolvidas 

com o CAFAP 

- Desenvolver atividades em

cooperação com o CAFAP que

permitam a aquisição de conhecimento

e competências entre as Crianças e

Jovens acolhidos pela CA e as Famílias

apoiadas pelo CAFAP.

Mensal 

- Material de

projeção;

- Computador;

- Material de

desgaste.

250,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa;  

Parceiros. 

“Decoração em 

Ação” 

- Realizar com os Jovens pequenas

mudanças em espaços comuns da CA;

- Manter os espaços o mais

modernizados possível, indo ao

encontro das preferências decorativas

dos Jovens acolhidos;

- Promover a coesão grupal e o

sentimento de pertença à Casa.

Ao longo do 

ano 

- Material de

bricolagem;

- Tintas.

400,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa; 

Parceiros. 

Atividades da 

Vida Diária 

- Promover a autonomia dos Jovens,

integrando-os em atividades da vida

diária;

- Promover competências de

autonomia doméstica.

Diário 

- Material de

higiene e

limpeza.

Sem custos 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
Ex

tr
ac

u
rr

ic
u

la
re

s 

Natação - Promover a participação 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.

1.400,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

Ténis 

Kickboxing 

Futebol 

Râguebi 

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.

75,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa; 

Voluntários 

CVPG. 

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. 
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Atividade Objetivos principais Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

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. 

“Explora” – 

Caminhadas e Visitas 

a Locais de interesse 

coletivo  

- 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.

75,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa Educativa. 

“ Acultur(arte)” – 

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;

- Bilhetes de

entrada;

100,00€ 

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 

Férias da Páscoa 

- Promover a ocupação dos tempos

livres dos Jovens;

- Estimular a prática desportiva.

Março/Abril 

- Transporte;

- Material

desportivo;

- Jogos

lúdicos.

200,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Arraial de S. João 
- Promover o convívio entre Jovens e

colaboradores do CA
Junho 

- Alimentação;

- Material

decorativo;

- Material de

imagem e

som.

200,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias Escolares de 

Verão 

CJSJ 

- Proporcionar aos Jovens momentos

lúdicos e de entretenimento de

forma informal.

Junho 

Julho 

Agosto 

- Alimentação;

- Transportes.
500,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 

Férias CJSJ 

(com a possibilidade 

de Batismo de voo) 

- 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. 

Festas Temáticas 

- Promover e estimular a

participação dos Jovens na

elaboração e organização de eventos

do seu interesse.

Setembro 

-Alimentação;

- Material

decorativo;

- Material de

Som e

Imagem.

50,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica; 

Equipa 

Educativa. 
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Atividade Objetivos Periodicidade Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Responsável 

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.

500,00€ 

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.

100,00€ 

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. 150,00€ 

Jovens; 

Equipa Técnica;  

Equipa Educativa. 

Orçamento previsional: 9.455,00€ 

Orçamento Gasto: 3.092,04€ 

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

atividades de 2020. 
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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 2020 a prática 

da atividade desportiva foi potenciada de forma regular aos nossos Jovens, sempre que 

permitida dada a pandemia do COVID-19, com a integração dos mesmos em diversas 

modalidades desportivas do seu interesse e agrado, nomeadamente, o Futebol, a Natação e o 

Ténis. Em setembro de 2020 os jovens demonstraram interesse em participar na modalidade de 

Kickboxing e na integração num ginásio para prática desportiva. De referir que das atividades 

extracurriculares planeadas, apenas não foi concretizada a integração de nenhum jovem na 

modalidade de râguebi.  

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”. De referir que este projeto ficou suspenso a partir 

de setembro do ano em avaliação, uma vez que os jovens acolhidos demonstraram ter outras 

prioridades e interesses para concretizar no ano letivo 2020/2021. 

Principais resultados| Aldão Futebol Clube: 2 Jovens; Natação no Vitória Sport Club: 4 

Jovens; Ténis: 1 Jovem; Kickboxing: 2 Jovem; Ginásio: 2 Jovens; Aulas de Música – “Rufos S. José”: 

4 Jovens. 
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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 

2020 deu-se continuidade às atividades de apoio ao estudo, com periodicidade semanal aos 

nossos Jovens.  

Este apoio, regular e individualizado, centrou-se na dinamização de tarefas educativas 

que fossem ao encontro das necessidades de cada jovem, permitindo que os mesmos 

adquirissem maiores competências quer ao nível escolar, quer ao nível das capacidades 

cognitivas.  

De realçar que, durante o período em que esteve decretado o Estado de Emergência em 

Portugal pelo Governo, este apoio foi suspenso, ou seja, durante os meses de março, abril e 

maio.  

 

Principais resultados| Foram realizadas 11 (valor médio) sessões de apoio ao estudo 

apenas a 1 Jovem.  

 

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

solicitada a colaboração de um grupo de voluntários desta mesma Entidade para que, uma vez 

por mês, aos sábados, se dirigissem à Casa de Acolhimento para dinamizar atividades 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 e pelo Estado de Emergência decretado.  

Principais resultados| Foram realizadas no total 3 atividades lúdicas. 
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2.2.3. Programas de Intervenção1 – 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 2020, demos continuidade ao programa de 

Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) e tendo em conta o levamento de necessidades, definiu-

se que o programa deveria estar dividido em dois módulos e abordar os seguintes temas em 

cada módulo: I) Competências Pessoais e Sociais, que visa o desenvolvimento do autoconceito, 

do autocontrolo, da confiança interpessoal, da gestão de conflitos, da expressão e gestão 

emocional e da motivação para o futuro; e II) Vida Saudável, que visa contribuir para a 

sensibilização e a tomada de decisão consciente na área da sexualidade e das dependências 

patológicas.  

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 alimentação, 

gestão financeira, gestão doméstica e inserção na vida ativa. Contudo, este programa não foi 

concluído, dado a dificuldade da sua implementação derivado dos vários períodos de isolamento 

a que os jovens participantes estiveram sujeitos; e pelo facto de termos elaborado um Projeto 

de requalificação na CA que permite, atualmente, trabalhar as competências de autonomia de 

forma regular e individualizada, tendo em conta o levantamento de necessidades efetuado. Por 

esse motivo, não existe relatório de avaliação deste Programa, uma vez que não estão reunidos 

dados suficientes para o efeito. 

 

Principais resultados|Foram realizadas um total de 9 sessões de DPS 

e um total de 4 sessões do Laboratório de Autonomia.   

 

1 Relatório de Avaliação do DPS em anexo (Anexo I).   
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2.2.4. 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 2020 a realização de várias atividades ao ar livre e na 

Comunidade, nomeadamente nos meses de junho, julho, agosto e setembro – Torneios de 

futebol, ténis e ténis de mesa; visitas culturais (Museu Camilo Castelo Branco, Aldeia do Pontido, 

Museu ferroviário, Museu de olaria, Casa do penedo, Castelo da Póvoa de Lanhoso e Castro de 

Lanhoso); passeios culturais (Ponde de Lima, Aveiro, Arcos de Valdevez, Bom Jesus do Monte, 

Nossa Senhora da Graça); caminhadas (EcoVia do Vez, Fisgas do Ermelo); cascatas; praias; 

piscina; parque aquático de Amarante; atividades radicais (arvorismo e tiro ao alvo); passeio de 

moliceiro; bowling; passeio ao parque da cidade de Guimarães, Fafe e Vila Nova de Famalicão; 

workshop’s de culinária; workshop’s de artes plásticas; workshop’s de fotografia, desenho e 

multimédia; sessões de cinema. 

Importa, contudo, referir que algumas das atividades programadas, nomeadamente 

festa de S. José, atividades de voluntariado e festa de natal do CJSJ não foram realizadas dada a 

situação epidemiológica do País.  

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 2020. No final de cada atividade e sempre que possível em Reuniões de Casa e/ou de Jovens 

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 
Foi realizado um questionário online de avaliação da satisfação dos Jovens com as 

atividades realizadas no ano de 2020 aos cinco jovens que residiam no momento na Casa de 

Acolhimento do Centro Juvenil de S. José. 

Assim, realizada uma análise geral de todas as respostas obtidas ressalva-se que, 

globalmente, os jovens encontram-se bastante satisfeitos com as atividades desenvolvidas, com 

exceção da atividade “A Oficina” na Casa da Memória. Esta atividade constituiu-se como a única 

atividade na qual quatro dos cinco jovens não gostaram, correspondendo a 80% de desagrado 

pela mesma. Quando questionados pelo porquê do descontentamento, (“Gostei pouco/Não 

gostei porque,”), dois jovens responderam “Não me identifico com a atividade”, ao passo que, 

um respondeu “Os meus colegas perturbaram a atividade” e outro optou por “Outra opção”, 

nomeadamente “Achei chato”.  

No que se refere às atividades Futebol/Aldão, Natação/Pólo-Aquático/Atividades 

Aquáticas, Bowling, Torneios de Ténis de Mesa, Passeios e Caminhadas ao Ar Livre, Atividades 

Culturais, DPS e Assembleia dos Jovens/Casa verificamos que em todas elas um dos jovens optou 

pela opção “Gostei pouco” ou “Não Gostei”. Analisando o porquê de o jovem não ter gostado 

da atividade concluímos que 55,6% dos jovens não gostou pois “Não me identifico com a 

atividade”, 22,2% “Os meus colegas perturbaram a atividade” e 22,2% ”Outra opção”, 

nomeadamente “Não me sentia bem com os colegas e monitores” (questão 2.3) e “Perco tempo” 

(questão 17.3). 

 Por seu turno, quando os jovens, pelos motivos referidos ao longo da análise dos 

gráficos, não participaram nas atividades foi-lhes questionado se gostariam de o fazer no futuro. 

Assim, no que respeita às atividades do Laboratório de Autonomia e Projeto “Rufos de S. José” 

os jovens mostraram vontade em participar. Pelo contrário, no que refere ao Futebol/Aldão, 

Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas, Transformações na Casa, Atividades Lúdicas na 

Casa e Atividades culturais os jovens responderam que não gostariam de o fazer no futuro. 

Contudo, relativamente à atividade de ténis as opiniões dividem-se, sendo que, dois dos jovens 

que não participaram, gostariam de o fazer e apenas um preferia não a realizar.  

 Posto isto, o relatório2 evidencia o agrado dos jovens face às atividades desenvolvidas, 

devendo, por isso, a CA continuar a apostar nas atividades que vão ao encontro dos seus 

residentes. No final, os jovens evidenciaram algumas sugestões de atividades que deverão ser 

desenvolvidas ao longo do ano 2021.  

2 Relatório de Avaliação de Satisfação dos Jovens com as Atividades 2020 em anexo (Anexo III). 
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4. Conclusão 
De um modo geral, e tendo em conta que o ano em avaliação é considerado um ano atípico 

pela situação epidemiológica vivida no Mundo, dado o aparecimento repentino e veloz do 

coronavírus SARS-COV-2, podemos avaliar o Plano de Atividades 2020 como positivo, uma vez 

que a maioria das atividades planeadas foram concretizadas, à exceção de algumas, tais como: 

atividades desenvolvidas com o CAFAP, atividades de voluntariado, festa de S. José e festa de 

natal do CJSJ. Todas estas atividades identificadas não foram concretizadas devido aos Estados 

de Emergência decretados pelo Governo, ao longo do ano, que não permitiram o contacto 

direto, consequentemente, ajuntamentos de pessoas, condicionando a realização destas 

atividades.  

De referir que esta análise positiva também carece da avaliação de satisfação por parte dos 

utentes da CA, quer no que diz respeito à Avaliação de Satisfação dos Jovens com a Casa de 

Acolhimento3, quer no que diz respeito às atividades, onde está claro que existe uma avaliação 

satisfatória quanto às atividades desenvolvidas. Contudo, e tal como aconteceu no ano transato, 

verifica-se um menor agrado nas atividades culturais e também, este ano, nas atividades lúdico-

desportivas. No entanto, importa frisar que este menor agrado face às atividades desportivas 

prende-se pelo facto de os jovens associaram estas atividades apenas às atividades 

extracurriculares do qual estiveram integrados. Por isso, e uma vez que os jovens demonstraram 

ao longo do ano a vontade e interesse em mudar de modalidade, houve uma reflexão e alteração 

que se sucedeu no início deste ano letivo, em setembro de 2020.  

Realça-se a satisfação geral demonstrada pelos jovens nas atividades que decorreram ao 

longo dos meses de Verão, podendo ainda refletir-se sobre isso, se considerarmos que os nossos 

jovens estiveram meses confinados na Casa de Acolhimento e as saídas e atividades no exterior 

era o que eles mais desejavam e ansiavam. Neste sentido, denotou-se através de uma 

observação direta que os Jovens participaram ativamente e com felicidade nas atividades 

desenvolvidas, havendo sempre um momento proporcionado, através das Assembleias de 

Jovens, para que os mesmos expusessem os seus sentimentos e sugerissem novas atividades 

que fossem ao encontro dos seus desejos e interesses. 

 Por fim, conclui-se que toda a dinâmica da Casa de Acolhimento neste tempo de 

pandemia e através da avaliação realizada pelos jovens, que existe a necessidade de 

elaborarmos planos mensais de atividades mais flexíveis, por forma a irmos cada vez mais ao 

encontro das suas necessidades e vontades, zelando pela qualidade dos momentos vividos e 

pela intenção mais espontânea e verdadeira da participação dos mesmos nas atividades. 

3 Relatório de Avaliação de Satisfação dos Jovens com a Casa de Acolhimento (Anexo II).  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DPS 2020 
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INTRODUÇÃO 

A literatura científica tem evidenciado que as Crianças e Jovens em acolhimento 

residencial tendem a apresentar padrões comportamentais que demonstram défices 

significativos ao nível das competências pessoais e sociais (e.g., Strecht, 2000; Vilaverde, 2000 

cit in Carneiro, 2005). Estes défices, de acordo com Wagner e Oliveira (2007), constituem-se 

como fatores de risco, por exemplo, para a vitimização dos Jovens por parte do grupo de pares, 

para assumirem comportamentos sexuais de risco, para a problemática do consumo abusivo de 

substâncias psicoativas, entre outros. Estes factos justificam a necessidade do desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais nas Crianças e Jovens em acolhimento residencial, por 

exemplo, através da implementação de programas em grupo (Ribeiro, 2008).  

Neste sentido, surgiu o DPS 2020, um programa de intervenção em grupo que tem 

como objetivo geral o desenvolvimento de competências pessoais e sociais junto dos Jovens da 

Casa de Acolhimento (CA) do Centro Juvenil de S. José (CJSJ). As sessões que compõem o 

programa são constituídas por atividades estruturadas (e.g., jogos didáticos, role-play, debates, 

visualização de vídeos) e têm a duração de 1 hora (aproximadamente) com frequência 

quinzenal. Tendo por base as necessidades destacadas na literatura científica e as necessidades 

diagnosticadas na CA do CJSJ, definiu-se que o programa deveria estar dividido em dois módulos 

e abordar os seguintes temas em cada módulo: I) Competências Pessoais e Sociais, que visa o 

desenvolvimento do autoconceito, do autocontrolo, da confiança interpessoal, da gestão de 

conflitos, da expressão e gestão emocional e da motivação para o futuro; e II) Vida Saudável, 

que visa contribuir para a sensibilização e a tomada de decisão consciente na área da 

sexualidade e das dependências patológicas. Assim, o primeiro módulo é constituído por 6 

sessões e o segundo módulo por 2 sessões. A estas sessões acresce uma sessão inicial de 

introdução ao programa, o que perfaz um total de 9 sessões.  

O DPS 2020 foi implementado entre março de 2020 e julho de 2020. De salientar que, 

devido a constrangimentos decorrentes do surgimento da Pandemia de Covid-19, realizou-se 

uma pausa na implementação do programa durante os meses de abril e maio. Os 8 Jovens 

acolhidos na CA do CJSJ participaram no programa. Contudo, apenas 5 Jovens completaram o 

primeiro módulo, dado 2 Jovens terem cessado a medida de acolhimento residencial aquando 

à implementação do programa e 1 Jovem ter estado em isolamento profilático. No segundo 

módulo, apenas 5 Jovens estiveram presentes em ambas as sessões porque o último Jovem 

referido ainda se encontrava a finalizar o período de isolamento profilático.  
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Para a avaliação do efeito do programa foi realizado um pré e pós-teste em cada 

módulo com recurso a questionários. O questionário relativo ao primeiro módulo é a Escala de 

Avaliação de Competências Sociais e Emocionais para crianças e adolescentes de Gaspar e 

Gaspar de Matos (2015). É composto por 43 itens que podem ser respondidos através de uma 

escala do tipo likert de 5 pontos. O questionário relativo ao segundo módulo foi construído pela 

Equipa Técnica da CA e contém 30 itens sobre sexualidade e dependências patológicas que 

podem ser respondidos através das opções “Verdadeiro” ou “Falso”. Definiu-se que para a sua 

cotação seria atribuído 1 ponto por cada resposta correta. Realce-se que 1 dos 5 Jovens que 

participou no segundo módulo se recusou a responder a este questionário, alegando ficar 

incomodado ao responder a questões sobre o tema da sexualidade.  

Para além disto, no final de cada sessão do programa, foi preenchida uma Ficha de 

Avaliação por parte dos Jovens que visa explorar a perceção dos mesmos sobre o seu 

desempenho e o desempenho do dinamizador, assim como o agrado geral com a sessão através 

de uma escala do tipo likert de 5 pontos (1 = muito mau/má e 5 = muito bom/boa). Ademais, 

esta ficha continha 3 frases para completar sobre as aprendizagens realizadas e o mais e menos 

apreciado na sessão, sendo estas últimas duas de preenchimento opcional.  

Com base no exposto, de seguida, apresentam-se os resultados obtidos através da 

análise das respostas dos Jovens ao pré e pós-teste dos módulos e às Fichas de Avaliação da 

Sessão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 4 de 9 
 

RESULTADOS 

1. PRÉ E PÓS-TESTE 

1.1. COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS (MÓDULO I) 

Na Tabela 1 estão presentes as pontuações obtidas por cada Jovem, no momento do 

pré e do pós-teste, no questionário relativo às competências pessoais e sociais. Para além disto, 

apresenta as estatísticas descritivas (médias e desvios-padrão) das pontuações obtidas pelo 

grupo.  

O grupo apresenta um decréscimo nas pontuações obtidas no momento do pós-teste 

(M = 136.60, SD = 12.90), em comparação com o momento do pré-teste (M = 160.20, SD = 20.46). 

Apenas o Jovem 1 apresentou uma subida na pontuação no momento do pós-teste. 

 

 Pontuação 

Pré-Teste Pós-Teste 

Jovem 1 143 150 

Jovem 2 188 117 

Jovem 3 149 146 

Jovem 4 176 137 

Jovem 5 145 133 

Grupo 160.20(20.46) 136.60(12.90) 

Tabela 1. Pontuações obtidas pelos Jovens no pré e pós-teste do Módulo I 

 

1.2. VIDA SAUDÁVEL (MÓDULO II) 

Na Tabela 2 estão presentes as pontuações obtidas por cada Jovem, no momento do 

pré-teste e do pós-teste, no questionário relativo à sexualidade e aos comportamentos aditivos. 

Para além disto, apresenta as estatísticas descritivas (médias e desvios-padrão) das pontuações 

obtidas pelo grupo. 

Os resultados demonstram não existir diferenças nas pontuações obtidas pelo grupo 

através das respostas ao questionário entre o momento do pós-teste (M = 25.00, SD = 8.04) e o 

momento do pré-teste (M = 25.00, SD = 2.04). Dos 4 Jovens, 3 apresentaram uma subida na 

pontuação, enquanto 1 apresentou uma descida. 
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Tabela 2. Pontuações obtidas pelos Jovens no pré e pós-teste do Módulo II 

 

2. AVALIAÇÃO DAS SESSÕES  

2.1. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

Os resultados relativos à pergunta 2.1. da Ficha de Avaliação da Sessão preenchida 

pelos Jovens podem ser consultados no Gráfico 1.  

Cerca de 38% das respostas a esta questão demonstram que os Jovens consideraram 

que o seu comportamento e envolvimento na sessão foi “muito bom” (nível 5) e 36% inferem 

que os Jovens consideraram o seu comportamento “bom” (nível 4). Aproximadamente 15% das 

respostas corresponderam a “razoável” (nível 3). Por último, apenas 9% das respostas a esta 

questão foram “mau” (nível 2) e 2% “muito mau” (nível 1) (aproximadamente). 

 

 

Gráfico 1. Respostas à pergunta 2.1. da Ficha de Avaliação da Sessão 
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2.1. O meu comportamento e envolvimento na sessão foi…
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 Pontuação 

Pré-Teste Pós-Teste 

Jovem 1 26 30 

Jovem 2 23 28 

Jovem 3 28 29 

Jovem 4 23 13 

Grupo 25.00(2.30) 25.00(8.04) 
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Por sua vez, os resultados relativos à pergunta 2.2. da Ficha de Avaliação da Sessão 

preenchida pelos Jovens podem ser consultados no Gráfico 2.  

Cerca de 49% das respostas a esta questão demonstram que os Jovens consideraram 

que o desempenho dos dinamizadores na sessão foi “muito bom” (nível 5) e 31% inferem que 

foi “bom” (nível 4). Aproximadamente 16% das respostas corresponderam a “razoável” (nível 

3). Por último, apenas 2% das respostas a esta questão foram “mau” (nível 2) e 2% “muito mau” 

(nível 1) (aproximadamente). 

 

 

Gráfico 2. Respostas à pergunta 2.2. da Ficha de Avaliação da Sessão 

 

Por último, os resultados relativos à pergunta 2.3. da Ficha de Avaliação da Sessão 

preenchida pelos Jovens podem ser consultados no Gráfico 3.  

Cerca de 51% das respostas a esta questão demonstram que os Jovens consideraram 

que, no geral, a sessão foi “muito boa” (nível 5) e 20% inferem que foi “boa” (nível 4). 

Aproximadamente 22% das respostas corresponderam a “razoável” (nível 3). Por último, apenas 

5% das respostas a esta questão foram “má” (nível 2) e 2% “muito má” (nível 1) 

(aproximadamente). 
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Gráfico 3. Respostas à pergunta 2.3. da Ficha de Avaliação da Sessão 

 

2.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

À primeira frase da pergunta 1 da Ficha de Avaliação da Sessão – “Com esta sessão 

aprendi…” – 57.50% das respostas dizem respeito ao desenvolvimento pessoal (e.g., “a gerir 

emoções“; “objetivos para o meu futuro”) e 5% ao desenvolvimento social (e.g., “a confiar mais 

nos outros“). De referir que 37,50% das respostas corresponderam a conceitos menos 

específicos e a reflexões mais vagas (e.g., “algumas coisas“; “não sei”).  

Na segunda frase da pergunta 1 da Ficha de Avaliação da Sessão – “O que mais gostei 

nesta sessão foi…” – 25% das respostas correspondem a “tudo” e 46% salientam aspetos 

relacionados com as atividades que compõem a sessão (e.g., “a atividade em si“; “o debate”; “o 

jogo”). Cerca de 17% das respostas corresponderam a “nada”. As interações positivas no grupo 

foram realçadas em 7% das respostas. De salientar que 2.5% das respostas fazem referência às 

aprendizagens realizadas e 2.5% a “não sei”.  

Na última frase da pergunta 1 da Ficha de Avaliação da Sessão – “O que menos gostei 

nesta sessão foi…” – a resposta mais frequente foi “nada” (53.33%). Contudo, 20% das respostas 

salientam aspetos relacionados com as atividades (e.g., “o vídeo“; “de escrever”) e 6.67% 

referem interações negativas no grupo. A resposta “tudo” representa 3.33% das respostas. 

Existiram, também, outro tipo de respostas menos específicas, tais como, “não sei“ (16.67%).  
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CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste relatório ilustram a necessidade da continuidade da 

intervenção para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais junto dos Jovens 

acolhidos no CJSJ, nomeadamente através da implementação de programas de intervenção 

grupal de desenvolvimento pessoal e social, como foi o caso do DPS 2020.  

No que diz respeito ao Módulo I do DPS 2020, no geral, os Jovens apresentaram um 

decréscimo ao nível das competências pessoais e sociais, observado através das respostas à 

Escala de Avaliação de Competências Sociais e Emocionais para crianças e adolescentes de 

Gaspar e Gaspar de Matos (2015) entre os momentos do pré e pós-teste. Este resultado pode 

ser explicado pelo facto de que, quando o programa iniciou, ainda não existia a situação do 

confinamento consequente da pandemia. Porém, no momento do pós-teste, os Jovens 

encontravam-se confinados na CA, o que despoletou um retrocesso ao nível de várias 

competências, nomeadamente das competências pessoais e sociais, observado através de várias 

ocorrências. Para além disto, o programa pode ter consciencializado os Jovens sobre a ainda 

existência de lacunas ao nível das suas competências pessoais e sociais, o que pode ter levado a 

respostas mais negativas no momento do pós-teste. Contudo, apesar destes resultados do pré 

e pós-teste do Módulo I, através da frase “Com esta sessão aprendi…”, a ser completada na 

Ficha de Avaliação da Sessão pelos Jovens, 57.50% das respostas dizem respeito ao 

desenvolvimento pessoal (e.g., “a gerir emoções“; “objetivos para o meu futuro”) e 5% ao 

desenvolvimento social (e.g., “a confiar mais nos outros“), o que demonstra o desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, segundo a perceção dos participantes.  

Quanto ao Módulo II do DPS 2020, em média, os Jovens mantiveram as suas 

competências relacionadas com os temas da sexualidade e das dependências patológicas. De 

realçar que este resultado é positivo, pois os mesmos, no momento do pré-teste, já 

apresentavam pontuações elevadas neste questionário, o que se manteve no pós-teste, à 

exceção de um Jovem.  

Por último, concluir que os próximos programas de intervenção grupal de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais devem seguir os moldes do programa DPS 

2020, uma vez que através da Ficha de Avaliação da Sessão, na sua grande maioria, os Jovens 

avaliaram o seu desempenho, o desempenho dos dinamizadores e a qualidade da sessão como 

“bom/boa” ou “muito bom/muito boa”.  
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo analisar os resultados e apresentar as principais 

conclusões da aplicação do questionário de avaliação da satisfação dos utentes, referente ao 

ano de 2020, da Casa de Acolhimento (CA), do Centro Juvenil de S. José (CJSJ). Para isso, foi 

desenvolvido um questionário online no sentido de avaliar o grau de satisfação dos cinco jovens 

que residiam na CA, em relação a aspetos específicos e globais da mesma. O questionário é 

composto por 35 questões. As questões 1 à 33 podem ser respondidas através de uma escala 

de sete pontos, desde o “Discordo Totalmente” ao “Concordo Totalmente”, ou das opções “Não 

sei” ou “Não se aplica”. Por sua vez, as questões 34 e 35 podem ser respondidas através de uma 

escala dicotómica de “Sim” e “Não”. As questões são apresentadas em anexo, e encontram-se 

agrupadas por quatro categorias:  

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética; 

(ii) Fiabilidade, Competências Técnicas e Responsabilidade; 

(iii) Atendimento e Comunicação; 

(iv) Satisfação Geral. 

 

O presente relatório foi realizado para que as conclusões e interpretações obtidas sejam 

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional, com a 

finalidade de realçar boas práticas de trabalho.   
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RESULTADOS  

No total das respostas do questionário, 49,7% corresponderam a “Concordo Totalmente”, 35,8% 

a “Concordo”, 7,9% a “Não concordo nem discordo”, 4,8% a “Discordo”, 0,6% a “Discordo 

Totalmente” e 1,2% a “Não sei”. Nenhum jovem utilizou como resposta a opção “Não se aplica” 

na resposta ao questionário. 

De seguida, encontra-se uma análise mais detalhada das respostas do questionário, em função 

das variáveis que determinam o grau de satisfação dos jovens com a casa de acolhimento.   

 

I. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA  

 

Gráfico 1 Instalações, Equipamentos e Sinalética. 

 As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 1. Assim, verifica-se que aproximadamente 60% 

das respostas a esta variável corresponde a “Concordo Totalmente”, 20% a “Concordo”. As 

opções “Discordo” e “Não concordo nem discordo” obtiveram ambas 10% de respostas. 

Nenhuma questão nesta variável teve como resposta as opções “Discordo Totalmente”, “Não 

sei” e “Não se aplica".  

As perguntas 2 (“O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação.”), 3 (“O Centro 

Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado.”) e 12 (“Existe um espaço próprio 

para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que garante a privacidade 

necessária.”) foram as questões nas quais os jovens responderam “Concordo Totalmente” com 
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maior percentagem, perfazendo um total de 80%, correspondendo à opinião de quatro dos 

cinco jovens. Por sua vez, a questão 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado.”) foi a 

que teve maior percentagem de respostas “Concordo”, com 60%. Contrariamente, a questão 7 

(“Estão asseguradas as questões de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. 

José.”) foi a que obteve maior percentagem de resposta “Discordo” com 40% das respostas a 

essa questão.   
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II. FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE  

Gráfico 2 Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade. 

 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica e 

Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 2. Assim, verifica-se que 

aproximadamente 45% das respostas a esta variável correspondem a “Concordo Totalmente”, 

41,7% a “Concordo”, 6,7% a “Não concordo nem discordo”, 3,3% a “Discordo”, 1,7% a “Discordo 

Totalmente” e 1,7 % a “Não sei”. Nenhuma questão desta variável teve como resposta a opção 

“Não se aplica”.  

As perguntas com mais respostas “Concordo Totalmente” foram as questões 15 (“Estou 

satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. José.”), 16 (“Os assuntos e 

documentos pessoais são objeto de confidencialidade.”), 17 (“Os colaboradores aparentam estar 

satisfeitos com o seu trabalho.”), 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades 

diárias/sessões agendadas.”) e 22 (“O horário de funcionamento do Centro Juvenil de S. José é 

do meu conhecimento e é cumprido.”), com 60%, correspondendo à opinião de três dos quatro 

jovens. A pergunta com maior percentagem de resposta “Concordo” foi a questão 24 (“O Centro 

Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para mim/minha 

família/meu educando.”), com 80% das respostas. Em contrapartida, a opção “Discordo” foi 

escolhida apenas uma vez na questão 17 (“Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o 

seu trabalho.”), assim como na questão 15 (“Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no 
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Centro Juvenil de S. José.”), sendo que a questão 15 também foi escolhida uma vez na opção 

“Discordo Totalmente”, correspondendo todas a 20% da resposta à respetiva questão.  

  

III. ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO  

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” podem 

ser observadas no gráfico 3. Assim, verifica-se que aproximadamente 50% das respostas a esta 

variável correspondem a “Concordo”, 40% a “Concordo Totalmente”, 7,5% a “Não concordo nem 

discordo” e 2,5% a “Não sei”. Note-se que nesta variável não houve nenhuma resposta com 

recurso às opções “Discordo”, “Discordo Totalmente” e “Não se aplica”. 

A pergunta com maior percentagem de respostas “Concordo” foi a questão 25 (“Conheço as 

regras do Centro Juvenil de S. José.”) com 60%. A pergunta 32 (“Não me é feito qualquer 

impedimento de na comunicação com o meu educando/família/amigo.”) foi a questão com 

maior percentagem de respostas “Não concordo, nem discordo” com 40%. Por sua vez, a 

pergunta 28 (“Posso contar com ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de 

problemas.”) foi respondida com a opção “Não sei” por um dos jovens.    
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Gráfico 3 Atendimento e Comunicação. 
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IV. SATISFAÇÃO GERAL  

As percentagens das respostas à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito 

com o Centro Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 

4. Assim, importa realçar que globalmente os jovens estão satisfeitos com o Centro Juvenil de 

São José (CJSJ), sendo que 60% dos jovens respondeu “Concordo Totalmente” e 40% dos jovens 

respondeu “Concordo”. 

 

 

Gráfico 5 Satisfação Geral- Questões 34 e 35 
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As percentagens das respostas às questões dicotómicas que compõem a variável 

“Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 5. Assim, verificamos que relativamente à 

questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José.”) 80% dos jovens 

respondeu “Sim” e 20% responderam “Não” o que significa que quatro dos jovens 

recomendariam o CJSJ e apenas um não o faria. No que concerne à questão 35 (“Se tivesse 

possibilidade mudaria de instituição.”) 40% dos jovens respondeu “Sim” enquanto que 60% 

respondeu “Não”, ou seja, dois dos jovens mudariam de instituição se houvesse possibilidade e 

três continuariam no CJSJ. 
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CONCLUSÃO

A análise das respostas dos jovens ao questionário de avaliação da satisfação com a Casa de 

Acolhimento permite concluir que os jovens, no geral, se encontram satisfeitos com a mesma, 

visto que no total das questões do questionário, cerca de 86% das respostas correspondem a 

“Concordo Totalmente” ou a “Concordo”, e apenas 6% das respostas foram “Discordo” ou 

“Discordo Totalmente”.  

A variável onde os jovens se encontram mais insatisfeitos foi a variável “Instalações, 

Equipamento e Sinalética”, portanto, deve haver uma melhoria na casa com base nos 

indicadores que compõem esta variável, nomeadamente ao nível do estado de conservação do 

edifício, no conforto e nas condições de acessibilidade dentro do mesmo. Pelo contrário, as 

variáveis onde os jovens se reportam mais satisfeitos foram as variáveis “Atendimento e 

Comunicação”, “Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade” e “Satisfação Geral”. 

Guimarães, 11 de março de 2021 

A Diretora Técnica da Casa de Acolhimento 

___________________________________ 

(Dr.ª Carina Batista) 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

___________________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 
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ANEXOS 

P1: O Centro Juvenil de S. José está bem localizado. 

P2: O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação. 

P3: O Centro Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado. 

P4: As instalações do Centro Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis. 

P5: As instalações do Centro Juvenil de S. José estão decoradas e são atrativas. 

P6: Os brinquedos e materiais estão em bom estado e são adequados. 

P7: Estão asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. 
José. 
P8: As viaturas do Centro Juvenil de S. José usadas para o transporte dos utentes estão limpas e 
em bom estado de conservação. 

P9: O Centro Juvenil de S. José assegura a nossa privacidade e individualidade.  

P10: No Centro Juvenil de S. José existem extintores e estão bem visíveis. 

P11: No Centro Juvenil de S. José existe um espaço destinado à divulgação das atividades, das 
regras e das normas de procedimento 
P12: Existe um espaço próprio para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que 
garante a privacidade necessária. 

P13: O Centro Juvenil de S. José envolve-me nas atividades que realiza. 

P14: Estou satisfeito/a com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José. 

P15: Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. José. 

P16: Os assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade. 

P17: Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho. 

P18: Os colaboradores tratam de forma adequada os seus utentes.  

P19: Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções. 

P20: Estou satisfeito/a com os horários das atividades diárias/sessões agendadas. 

P21: O Centro Juvenil de S. José promove autonomia na realização das atividades. 

P22: O horário de funcionamento do Centro Juvenil de S. José é do meu conhecimento e é 
cumprido. 

P23: Os profissionais têm formação técnica necessária às funções que desempenham. 

P24: O Centro Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para 
mim/minha família/meu educando. 

P25: Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José. 

P26: O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 
disponível/contactável. 

P27: Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação 

P28: Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas. 

P29: Os colaboradores ouvem-me com atenção estão sempre prontos para me ajudar. 

P30: Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar insatisfação. 

P31: Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução. 
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LEGENDA: 

               INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA 

               FIABILIDADE COMPETÊNCIAS TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

               ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

               SATISFAÇÃO GERAL 

 

 

P32: Não me é feito qualquer impedimento na comunicação com o meu educando/ família/ 
amigo. 

P33: Considerado todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José 

P34: Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José. 

P35: Se tivesse possibilidade mudaria de instituição. 
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INTRODUÇÃO 

Foi realizado um questionário online de avaliação da satisfação das atividades realizadas 

no ano de 2020 aos cinco jovens que residiam no momento na Casa de Acolhimento do Centro 

Juvenil de S. José. 

Para tal, a sua avaliação foi dividida em: 

 

I. Atividades Lúdico-Desportivas: Atividades de Futebol/ Aldão; Atividades de 

Natação/Pólo-Aquático/Atividades aquáticas; Atividade de Bowlling; Atividades de 

Verão (idas à praia, piscina, barragens e passeios); Atividades Radicais (Arvorismo e Tiro 

ao Alvo); Escape Game; Atividades de Ténis e Torneios de Ténis de Mesa. 

 

II. Atividades Lúdico-Recreativas: Atividade de Cinema; Atividades de 

Passeios/Caminhadas ao ar Livre; Atividades de Transformações na Casa; Atividades 

Culturais (Visitas a Museus, Teatros e Passeios Culturais) e Atividades Lúdicas na Casa 

(Playstation, Ping Pong, Jogos Tabuleiro). 

 

III. Atividades Lúdico-Pedagógicas e Formativas: Atividade do DPS (Desenvolvimento 

Pessoal e Social); Atividade da Assembleia de Casa/Jovens; Atividades do Laboratório de 

Autonomia; Workshops (culinária, desenho e artes plásticas, música) e Atividade 

desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória. 

 

IV. Atividades realizadas com Parcerias: Atividades realizadas com a CVP (Cruz Vermelha 

Portuguesa) e Projeto "Rufos de S. José".  

 

 No final destes questionários, foi pedido aos jovens o preenchimento de um último 

formulário, em que avaliassem, de um modo geral as atividades realizadas, e que indicassem 

outro tipo de atividades que gostariam de realizar futuramente. 
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RESULTADOS 

I. ATIVIDADES LÚDICO-DESPORTIVAS 

1. ATIVIDADES DE FUTEBOL/ ALDÃO  

  

 Neste gráfico é possível analisar como os jovens avaliam a atividade. Assim sendo, a opção 

“Não participei” foi a mais escolhida (60%) sendo que, relativamente aos que participaram, as 

que reuniram mais votos foram as opções “Gostei muito” e “Não gostei”, ambas 

correspondendo a 20% das respostas, o que significa que dos dois jovens que participaram na 

atividade, um gostou muito e o outro não gostou da mesma. 

 

 

Gráfico 1 Futebol/Aldão – Questão 1.1 

mailto:lij201@cjsj.pt


 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Email: lij201@cjsj.pt  

Página 9 de 47 
 

       Gráfico 2 Futebol/Aldão- Questão 1.2 
         

 Neste gráfico vemos o porquê de os jovens não participarem nesta atividade. Assim 

sendo, 66,7% dos jovens respondeu “Praticava outro desporto” e apenas um jovem (33,3%) 

respondeu “Outra opção”, nomeadamente “Eles não são bons”.  

 

 

 Neste gráfico vemos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Como tal, é repartido de igual forma pelas opções “Boa- Não tive problemas” e “Má- 

Não cumpri as regras, fui chamado a atenção” (50%). 

 

Gráfico 3 Futebol/Aldão - Questão 1.4 

Gráfico 4 Futebol/Aldão - Questão 1.6 
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 Este gráfico refere-se às respostas dos jovens que não participaram na atividade. Assim, 

através da leitura do mesmo, podemos verificar que nenhum dos jovens que não participou na 

atividade a gostaria de, no futuro, a realizar.   

2. Atividades de Natação/Polo Aquático/Atividades Aquáticas:  

 

 

 Neste gráfico é possível analisar como os jovens avaliam a atividade. Assim sendo, 

podemos verificar que a maior dos jovens gostou da atividade, sendo que 40% responderam 

“Gostei” e 20% “Gostei muito”.  Note-se que apenas um jovem não participou na atividade (20%) 

e outro respondeu “Não gostei” (20%).  

 
Gráfico 6 Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas - Questão 2.2 

 

 Neste gráfico vemos o porquê de o jovem não ter participado nesta atividade. Assim sendo, 

respondeu que “Praticava outro desporto” (100%). 

Gráfico 5 Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas – Questão 2.1 
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Gráfico 7 Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas - Questão 2.4 

  

 Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Assim sendo, verificamos que 50% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.” e 50% consideraram-na como “Má- Não cumpri as regras, fui chamado à 

atenção”.  

 

Gráfico 8 Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas - Questão 2.5 

 
No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, 50% dos jovens gostariam de participar novamente, 

ao passo que, os outros 50% não gostariam de o fazer.  
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3. Atividade de Bowling  

  

 Neste gráfico é possível analisar como os jovens avaliam a atividade. Assim sendo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (40%). As opções “Gostei”, “Gostei pouco” e 

“Não participei” obtiveram igualmente 20% das respostas.  

 

 
Gráfico 10 Bowling - Questão 3.4 

 Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Assim sendo, verificamos que 75% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 25% consideram-na como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”.  

 

Gráfico 9 Bowling - Questão 3.1 
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Gráfico 11 Bowling - Questão 3.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões são unanimes. Deste modo, 100% dos jovens gostariam de participar 

novamente.  
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4. Atividades de Verão (idas à praia, piscina, barragens, passeios) 

  

 Neste gráfico é possível analisar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%). As opções “Gostei”, “Não gostei” 

obtiveram igualmente 20% das respostas.  

 

 
Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Assim, verificamos que 60% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-Não 

tive problemas.”, enquanto que 40% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas de 

atenção, mas reconheço que errei”. 

 

Gráfico 12 Atividades de Verão (idas à praia, piscina, barragens, passeios) - Questão 4.1 

Gráfico 13 Atividades de Verão (idas à praia, piscina, barragens, passeios) – Questão 4.4 

mailto:lij201@cjsj.pt


 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Email: lij201@cjsj.pt  

Página 15 de 47 
 

 
Gráfico 14 Atividades de Verão (idas à praia, piscina, barragens, passeios) - Questão 4.5 

 
No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

5. Atividades Radicais (Arvorismo e Tiro ao Alvo) 

 
Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%). As opções “Gostei” e “Nem gostei 

muito, nem gostei pouco” obtiveram igualmente 20% das respostas. 

Gráfico 15 Atividades Radicais (Arvorismo e Tiro ao Alvo) - Questão 5.1. 
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Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Assim, verificamos que 80% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-Não 

tive problemas.”, enquanto que 20% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas de 

atenção, mas reconheço que errei”. 

 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

Gráfico 16 Atividades Radicais (Arvorismo e Tiro ao Alvo) - Questão 5.4 

Gráfico 17 Atividades Radicais (Arvorismo e Tiro ao Alvo) -Questão 5.5 
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6. Escape Game 

 
Gráfico 18 Escape Game - Questão 6.1 

 
Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Gostei” com 20% 

das respostas. 

 
Gráfico 19 Escape Game - Questão 6.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 80% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 20% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 
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Gráfico 20 Escape Game - Questão 6.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões são unanimes. Deste modo, 100% dos jovens gostaria de participar novamente.  

 

7. Atividades de Ténis 

 
Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Não Participei” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Gostei muito” e 

“Gostei”, ambas com 20% das respostas. 

Gráfico 21 Atividades de Ténis - Questão 7.1 
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Gráfico 22 Atividades de Ténis - Questão 7.2 

Neste gráfico percebemos o porquê de os jovens não terem participado nesta atividade. 

Assim sendo, 66,7% dos jovens respondeu que “Praticava outro desporto” e 33,3% “Ainda não 

estava a viver na casa.”.  

 

 
Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 100% dos jovens considerou a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”.  

Gráfico 23 Atividades de Ténis - Questão 7.4 
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Gráfico 24 Atividades de Ténis - Questão 7.6 

 

No que concerne à vontade dos jovens, que não participaram na atividade, em fazê-lo no 

futuro, verificamos que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 66,7% dos jovens, 

gostaria de participar no futuro, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

 

Nesta tabela podemos observar as recomendações feitas pelos jovens relativamente à 

atividade. Deste modo, verificamos que um jovem gostaria que existissem mais treinos ténis.   

 

Tabela 1 Atividades de Ténis - Questão 7.7 
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8. Torneios de Ténis de Mesa 

 
Gráfico 25 Torneios de Ténis de Mesa - Gráfico 8.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a 

opção “Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Nem gostei 

muito, nem gostei pouco” e “Gostei pouco”, ambas com 20% das respostas. 

 

 
Gráfico 26 Torneios de Ténis de Mesa - Gráfico 8.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 80% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 20% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 
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Gráfico 27 Torneios de Ténis de Mesa - Gráfico 8.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade 

verificamos que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 60% dos jovens, gostaria 

de participar novamente, ao passo que, 40% dos jovens não gostaria de o fazer.   

 

II. Atividades Lúdico-Recreativas: 

9. Atividade de Cinema 

 
Gráfico 28 Atividade de Cinema - Questão 9.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi unanime, sendo escolhida por 100% dos jovens. 
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Gráfico 29 Atividade de Cinema - Questão 9.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 80% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que a 20% considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 

 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

10. Atividades de Passeios/Caminhadas ao ar Livre 

 

Gráfico 30 Atividade de Cinema - Questão 9.5 

mailto:lij201@cjsj.pt


 

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 | Email: lij201@cjsj.pt  

Página 24 de 47 
 

 
Gráfico 31 Atividades de Passeios/Caminhadas ao ar Livre - Questão 10.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Gostei” e “Não 

Gostei”, ambas com 20% das respostas. 

 

 
Gráfico 32 Atividades de Passeios/Caminhadas ao ar Livre - Questão 10.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 80% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 20% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 
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Gráfico 33 Atividades de Passeios/Caminhadas ao ar Livre - Questão 10.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 60% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, 40% dos jovens não gostaria de o fazer.   

 

11. Atividades de Transformações na Casa 

 
Gráfico 34 Atividades de Transformações na Casa - Questão 11.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Não gostei muito, 

nem gostei pouco” e “Não participei”, ambas com 20% das respostas. 
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Gráfico 35 Atividades de Transformações na Casa - Questão 11.2 

 

Neste gráfico vemos o porquê de o jovem não ter participado nesta atividade. Assim sendo, 

respondeu que “Não estava na casa nesse dia” (100%). 

 

 
Gráfico 36 Atividades de Transformações na Casa - Questão 11.4 

 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 50% dos jovens considerou a sua participação “Boa-Não 

tive problemas.”, enquanto que os outros 50% consideraram como “Mais ou menos – Tive 

chamadas de atenção, mas reconheço que errei”. 
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Gráfico 37 Atividades de Transformações na Casa - Questão 11.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões foram unanimes. Deste modo, a 100% dos jovens gostaria de participar 

novamente.   

 

12. Atividades Lúdicas na Casa ( Playstation, Ping Pong, Jogos Tabuleiros) 

 
Gráfico 38 Atividades Lúdicas na Casa 12.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Nem gostei 

muito, nem gostei pouco” e “Não participei”, ambas com 20% das respostas. 
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Gráfico 39  Atividades Lúdicas na Casa 12.2 

Neste gráfico vemos o porquê de o jovem não ter participado nesta atividade. Assim sendo, 

respondeu que “Outra opção”, nomeadamente “Estava a fazer outras coisas ao decorrer da 

atividade”. 

 
Gráfico 40  Atividades Lúdicas na Casa 12.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 75% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 25% a consideram como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 
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Gráfico 41  Atividades Lúdicas na Casa 12.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões são unanimes. Deste modo, 100% dos jovens gostaria de participar novamente.  

 

 

Nesta tabela estão representadas as atividades preferidas pelos jovens, realizadas na casa. 

Assim verificamos que as atividades eleitas como as favoritas foram: Torneio de Fifa21, Ténis e 

Aldão. 

  

Tabela 2  Atividades Lúdicas na Casa – Questão 12.7 
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13. Atividades Culturais (Visitas a Museus, Teatros e Passeios Culturais) 

 
Gráfico 42 Atividades Culturais - Questão 13.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (40%), seguida das opções “Gostei”, “Não 

gostei” e “Não participei” todas com 20% das respostas. 

 

 
Gráfico 43 Atividades Culturais - Questão 13.2 

Neste gráfico vemos o porquê de o jovem não ter participado nesta atividade. Assim sendo, 

respondeu que “Havia um número limite de participantes” (100%). 
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Gráfico 44 Atividades Culturais - Questão 13.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 50% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 25% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei” e 25% “Má- Não cumpri as regras, fui chamado a 

atenção.”. 

 
Gráfico 45 Atividades Culturais - Questão 13.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, 50% dos jovens gostaria de participar novamente, ao 

passo que, os restantes 50% não gostaria de o fazer.   
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III. Atividades Lúdico-Pedagógicas e Formativas: 

14. Atividade do DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social) 

 

 
Gráfico 46 Atividade do DPS - Questão 14.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Gostei pouco” com 

20% das respostas. 

 

 
Gráfico 47  Atividade do DPS - Questão 14.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 60% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 20% consideraram como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei” e, os restantes 25% consideraram com “Má- Não cumpri 

as regras, fui chamado a atenção”.  
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Gráfico 48  Atividade do DPS - Questão 14.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 60% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, 40% não gostaria de o fazer.   

 

15. Atividades do Laboratório de Autonomia 

 
Gráfico 49 Atividades do Laboratório de Autonomia - Questão 15.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Não participei” com 

20% das respostas. 
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Gráfico 50 Atividades do Laboratório de Autonomia - Questão 15.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 75% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 25% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 

 
Gráfico 51 Atividades do Laboratório de Autonomia - Questão 15.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões foram unanimes. Deste modo 100% dos jovens gostaria de participar 

novamente. 
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16. Workshops (culinária, desenho e artes plásticas, música) 

 
Gráfico 52 Workshops - Questão 16.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Gostei” com 20% 

das respostas. 

 

 
Gráfico 53 Workshops - Questão 16.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 60% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 20% a consideraram como “Mais ou menos – Tive 

chamadas de atenção, mas reconheço que errei” e 20% como “Má- Não cumpri as regras, fui 

chamado a atenção”. 
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Gráfico 54 Workshops - Questão 16.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

17.  Atividade da Assembleia dos Jovens/Casa 

 
Gráfico 55 Atividade da Assembleia dos Jovens/Casa - Questão 17.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Não gostei” com 

20% das respostas. 
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Gráfico 56 Atividade da Assembleia dos Jovens/Casa - Questão 17.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 60% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 40% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei”. 

 

 
Gráfico 57 Atividade da Assembleia dos Jovens/Casa - Questão 17.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   
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18. Atividade desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória 

 
     Gráfico 58 Atividade desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória - Questão 18.1 

 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Não gostei” foi escolhida pela maior dos jovens (60%), seguida das opções “Gostei pouco” e 

“Gostei muito” ambas com 20% das respostas. 

 

Gráfico 59 Atividade desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória - Questão 18.3 

 

Neste gráfico vemos o porquê de os jovens não terem gostado ou terem gostado pouco da 

atividade. Assim sendo, a maioria dos jovens, 50%, respondeu que “Não me identifico com a 

atividade”, seguida das opções “Os meus colegas perturbaram a atividade” e “Outra opção” 

nomeadamente “Achei chato” ambas com 25% das respostas.  
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Gráfico 60 Atividade desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória - Questão 18.4 

 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 40% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”, enquanto que 40% a considerou como “Mais ou menos – Tive chamadas 

de atenção, mas reconheço que errei” e 20% “Má- Não cumpri as regras, fui chamado a 

atenção”. 

 

 
Gráfico 61 Atividade desenvolvida pela “A Oficina” na Casa da Memória - Questão 18.5 

 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 80% dos jovens, não gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem gostaria de o fazer.   
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IV. Atividades realizadas com Parcerias 

19. Atividades realizadas com a CVP (Cruz Vermelha Portuguesa) 

 
Gráfico 62 Atividades realizadas com a CVP - Questão 19.1 

 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Gostei” com 20% 

das respostas. 

 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 100% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”. 

Gráfico 63 Atividades realizadas com a CVP - Questão 19.4 
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Gráfico 64 Atividades realizadas com a CVP - Questão 19.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participar novamente na atividade verificamos 

que as opiniões foram unanimes. Deste modo, 100% dos jovens gostariam de participar 

novamente. 

 

20. Projeto "Rufos de S. José" 

 
Gráfico 65 Projeto "Rufos de S. José" - Questão 20.1 

Neste gráfico é possível verificar como os jovens avaliam a atividade. Deste modo, a opção 

“Gostei muito” foi escolhida pela maior dos jovens (80%), seguida da opção “Não participei” com 

20% das respostas. 
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Gráfico 66 Projeto "Rufos de S. José" - Questão 20.2 

Neste gráfico vemos o porquê de o jovem não ter participado nesta atividade. Assim sendo, 

respondeu “Outra opção”, nomeadamente “Não gostei do monitor” (100%). 

 
Gráfico 67 Projeto "Rufos de S. José" - Questão 20.4 

Neste gráfico analisamos a autoavaliação dos jovens consoante a sua participação nesta 

atividade. Deste modo, verificamos que 100% dos jovens consideraram a sua participação “Boa-

Não tive problemas.”. 
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Gráfico 68 Projeto "Rufos de S. José" - Questão 20.5 

No que concerne à vontade dos jovens em participarem novamente na atividade verificamos 

que as opiniões se dividem. Deste modo, a grande maioria, 75% dos jovens, gostaria de 

participar novamente, ao passo que, apenas um jovem não gostaria de o fazer.   

 

V. Questionário Final 

 

No que respeita à análise global dos jovens sobre as atividades verificamos que todos os 

jovens, 100%, gostaram das atividades realizadas pela CA em 2020.  

Gráfico 69 Questionário Final - Questão 1 
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 No que concerne à questão relativa a possíveis sugestões de atividades que os jovens 

gostariam de realizar, salienta-se o facto de os jovens terem sido pouco responsivos, apenas 

dois dos jovens o fizeram. Deste modo, regista-se a vontade de os jovens realizarem atividades 

como: padel, karting, paintball, lazer tag, torneios e convívios.   

 

  

Tabela 3 Questionário Final - Sugestões de Atividades 
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CONCLUSÃO 

Como já foi referido anteriormente, o presente relatório analisa as respostas de cinco 

jovens, residentes na CA, no ano de 2020, relativamente à sua satisfação com as atividades 

promovidas pela CA, do Centro Juvenil de S. José. Realizada uma análise geral de todas as 

respostas obtidas ressalva-se que, globalmente, os jovens se encontram bastante satisfeitos 

com as atividades desenvolvidas, com exceção da atividade “A Oficina” na Casa da Memória. 

Esta atividade constituiu-se como a única atividade na qual quatro dos cinco jovens não 

gostaram, correspondendo a 80% de desagrado pela mesma. Quando questionados pelo porquê 

do descontentamento, (“Gostei pouco/Não gostei porque,”), dois jovens responderam “Não me 

identifico com a atividade”, ao passo que, um respondeu “Os meus colegas perturbaram a 

atividade” e outro optou por “Outra opção”, nomeadamente “Achei chato”.  

No que refere às atividades Futebol/Aldão, Natação/Pólo-Aquático/Atividades 

Aquáticas, Bowling, Torneios de Ténis de Mesa, Passeios e Caminhadas ao Ar Livre, Atividades 

Culturais, DPS e Assembleia dos Jovens/Casa verificamos que em todas elas um dos jovens optou 

pela opção “Gostei pouco” ou “Não Gostei”. Analisando o porquê de o jovem não ter gostado 

da atividade concluímos que 55,6% dos jovens não gostou pois “Não me identifico com a 

atividade”, 22,2% “Os meus colegas perturbaram a atividade” e 22,2% ”Outra opção”, 

nomeadamente “Não me sentia bem com os colegas e monitores” (questão 2.3 ) e “Perco 

tempo” (questão 17.3). 

 Por seu turno, quando os jovens, pelos motivos referidos ao longo da análise dos 

gráficos, não participaram nas atividades foi-lhes questionado se gostariam de o fazer no futuro. 

Assim, no que respeita às atividades do Laboratório de Autonomia e Projeto “Rufos de S. José” 

os jovens mostraram vontade em participar. Pelo contrário, no que refere ao Futebol/Aldã0, 

Natação/Pólo-Aquático/Atividades Aquáticas, Transformações na Casa, Atividades Lúdicas na 

Casa e Atividades culturais os jovens responderam que não gostariam de o fazer no futuro. 

Contudo, relativamente à atividade de ténis as opiniões dividem-se, sendo que, dois dos jovens 

que não participaram, gostariam de o fazer e apenas um preferia não a realizar.  

 Posto isto, este relatório evidencia o agrado dos jovens face às atividades desenvolvidas, 

devendo, por isso, a CA continuar a apostar nas atividades que vão ao encontro dos seus 

residentes. No final, os jovens evidenciaram algumas sugestões de atividades que deverão ser 

desenvolvidas ao longo do ano 2021.  
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Guimarães, 11 de março de 2021 

 

P’A Equipa Técnica da Casa de Acolhimento 

___________________________ 

(Dr.ª Stéphanie Paiva) 

 

A Diretora Técnica da Casa de Acolhimento 

___________________________ 

(Dr.ª Carina Batista) 
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ANEXO 

 

         Anexo 1 Gráfico com as respostas dos jovens à questão “Gostarias de participar no 
futuro?” 

                          Anexo 2 Gráfico com as respostas dos jovens à questão “Gostei pouco/Não 
gostei porque,” 
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Não estava bem-disposto nesse dia e não me apetecia participar
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Introdução 

A Casa de Acolhimento do Centro Juvenil de São José elaborou um Plano de 

Comunicação para o último quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro), com o objetivo de 

partilhar os projetos e ações desenvolvidas internamente para conhecimento externo, 

transmitindo o que de melhor é feito nesta instituição, num clima de proximidade com as 

famílias, a comunidade e as entidades parceiras.  

De forma a avaliarmos o Plano de Comunicação elaborado e contribuirmos para a 

melhoria de futuros Planos de Comunicação, foi realizada uma avaliação quantitativa tendo por 

base as estatísticas retiradas da rede social facebook. As estatísticas permitiram responder aos 

seguintes parâmetros: 

a) Cálculo da percentagem de aumento do número de publicações nas redes sociais e de

e-mails enviados para divulgação das ações da Casa de Acolhimento, comparativamente

ao mesmo período no ano anterior; 

b) Cálculo da percentagem de aumento do número de seguidores e amigos nas redes

sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior;

c) Cálculo da percentagem de aumento do número de visualizações das publicações nas

redes sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior;

d) Cálculo da percentagem de aumento do número de reações e partilhas das publicações

das redes sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior;

e) Cálculo da percentagem de respostas recebidas em função do número de e-mails

enviados.
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Resultados 

a) Cálculo da percentagem de aumento do número de publicações nas redes sociais e de

e-mails enviados para divulgação das ações da Casa de Acolhimento,

comparativamente ao mesmo período no ano anterior. 

De acordo com o gráfico, podemos analisar que no ano de 2019 foram realizadas 19 

publicações no facebook e no ano 2020 foram publicadas 22 ações. Contudo, importa referir 

que no ano de 2020, todas as ações publicadas foram planeadas através da elaboração do Plano 

de Comunicação. Para além disso, ressalva-se que no ano de 2020 foram enviados quatro email’s 

para comunicação e divulgação das ações às Equipa de Gestão de Vagas e aos Coordenadores 

de Caso dos Jovens acolhidos, ao contrário de 2019 que não houve essa divulgação. 
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b) Cálculo da percentagem de aumento do número de seguidores e amigos nas redes

sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior.

De analisar, de acordo com o gráfico, que houve um aumento no número de seguidores 

da página do facebook da Casa de Acolhimento de 2019 para 2020. Assim, verifica-se que em 

2019 apenas havia 1560 seguidores e no ano 2020 houve um aumento para 1786 seguidores. 

Através destes números, apura-se que houve um maior interesse por parte da comunidade em 

conhecer mais diretamente a Casa de Acolhimento do CJSJ e estabelecer uma maior 

proximidade entre comunidade-casa de acolhimento.  
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c) Cálculo da percentagem de aumento do número de visualizações das publicações nas

redes sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior.

De acordo com o gráfico representado, conclui-se que houve um alcance superior das 

publicações realizadas em 2020 do que em 2019. Assim, refira-se que as publicações de 2019 

obtiveram o alcance 85 visualizações, em média, e em 2020 as ações publicadas obtiveram, em 

média, 204 visualizações.  
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d) Cálculo da percentagem de aumento do número de reações e partilhas das

publicações das redes sociais, comparativamente ao mesmo período no ano anterior.

Conta-se, através do gráfico, que no ano de 2019 houve um total de 609 interações nas 

publicações efetuadas, enquanto que no ano de 2020 registaram-se um total de 1 643 

interações. De referir que é o aumento mais visível de todos os parâmetros de avaliação até ao 

momento.  

e) Cálculo da percentagem de respostas recebidas em função do número de e-mails

enviados.

De referir que neste ponto não há critérios de avaliação, nem de comparação, uma vez 

que não foram recebidas respostas aos email’s enviados.  
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Conclusão 

De modo geral, podemos concluir que o Plano de Comunicação implementado foi 

positivo, na medida em que permitiu uma maior envolvência e proximidade da 

comunidade. Tal facto comprova-se, nomeadamente, através do aumento do número 

de seguidores na página de facebook da Casa de Acolhimento, do aumento do número 

de alcance das publicações e do aumento do número de interações.  

Ressalva-se que as ações publicadas ao longo do ano de 2020 no facebook 

também foram publicadas no instagram, contudo não existem, ainda, dados estatísticos 

que nos permitem realizar uma avaliação mais aprofundada. Para além disso também 

não foi realizada uma análise ao conteúdo dos comentários às publicações, não 

permitindo, desta forma, uma avaliação qualitativa do plano. 

Apesar de não ter sido feito uma avaliação completa do Plano de Comunicação 

elaborado em 2020, perspetiva-se em 2021 realizar um relatório mais minucioso e uma 

implementação de Plano mais contínuo ao longo de todo o ano.  

Guimarães, 16 de março de 2021. 

P’la Equipa Técnica da CA A Diretora Técnica da CA 

___________________________________ 

(Dra. Stéphanie Paiva) 

__________________________________ 

(Dra. Carina Baptista) 
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