
PLANO MENSAL DE ATIVIDADES DOS IDOSOS

dia segunda-feira dia terça-feira dia quarta-feira dia quinta-feira dia sexta-feira dia sábado dia domingo

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Vi+L10:N17sualização de TV Eucaristia / Páscoa

 Jogos de motricidade fina 

(10)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10) Acompanhamento 

psicológico

Eucaristia Visualização de TV

Jogos diversos (10)  

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Dia mundial da higiene das mãs 

(10)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Ouvir e cantar músicas (20) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)
Visualização de TV Eucaristia 

Entrega da lembrança dia da 

mãe (todas as mulhres)  

Fisioterapia/s. ind./grupo (10) 

Acompanhamento psicológico

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Visualização de TV (31) Reunião 

da equipa técnica  

Acompanhamento psicológico

Jogos de memória 

(10)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10)

Jogos de motricidade fina 

(9)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10) Acompanhamento 

psicológico

Eucaristia Visualização de TV

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Visualização das cerimónias de 

Fátima (31)

Ouvir e cantar músicas (20) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)
Visualização de TV Eucaristia 

 Jogos diversos (10) 

Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10)Acompanhamento 

psicológico

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Visualização de TV (31) Reunião 

da equipa técnica  

Acompanhamento psicológico

Confeção   lembrança dia da 

criança (9)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

 Jogos de motricidade fina 

(10)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10) Acompanhamento 

psicológico

Eucaristia Visualização de TV

O cuidar feminino 

(18)Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Motricidade fina (10) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Ouvir e cantar músicas (20) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)
Visualização de TV Eucaristia 

Dia mundial da pastelaria (10)  

Fisioterapia/s. ind./grupo 

(10)Acompanhamento 

psicológico

 Jogos diversos (10)          

Ind./grupo (10)

Visualização de TV (31) Reunião 

da equipa técnica  

Acompanhamento psicológico

Dia Europeu do mar(10)  

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)

Estimulação Sensorial  (10) 

isioterapia/s. ind./grupo (10) 

Acompanhamento psicológico

Eucaristia Visualização de TV

Visualização de um filme (25)  

Sobre Fátma Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Projeto da Música (22) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)

Sessão de mobilidade 

(4)Fisioterapia/Aula de Grupo 

(31)

Ouvir e cantar músicas (20) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)
Visualização de TV Eucaristia 

Estimulação da motricidade 

fina (10)Fisioterapia/Aula de 

Grupo (10)Acompanhamento 

psicológico

Estimulação Cógnitiva  (10) 

isioterapia/s. ind./grupo (10)

Visualização de TV (31) Reunião 

da equipa técnica  

Acompanhamento psicológico

 Jogos diversos (10) 

Fisioterapia/s. ind./grupo (10)

Dia do 

brincar(10)Fisioterapia/s. 

ind./grupo (10) 

Acompanhamento psicológico

Eucaristia Visualização de TV
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Além das atividades acima descritas, os idosos realizarão as atividades de vida diária (rotina semanal)
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