
PLANO MENSAL DE ATIVIDADES 

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

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A par do mundo (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/  Comemoração do Dia da 

Mãe - início do mês de Maria (12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te + 

Projeto Voa carta Boa (12 clientes)/ Mente em 

movimento (12 clientes)/ Bom dia (12 

clientes/grupo)/ Viagem através dos sentidos (12 

clientes/grupo) 

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te + 

Projeto Voa carta Boa (12 clientes)/ A brincar a 

gente também se entende (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/ A brincar a gente também se 

entende (12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Celebração religiosa

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ 

Cantarolando e dançando (12 clientes/grupo)

Tempo livre Tempo livre

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - aos altos e baixos (12 

clientes/grupo)/ Passeio*

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - passos de alegria (12 clientes)/ De 

mãos dadas (Dinâmica) e Laços unidos

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)
Jogos/ TV Jogos/ TV                                                                            

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te   (12 

clientes)/ A par do mundo (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/  A par do mundo (12 

clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Bom dia (12 clientes/grupo)/  Viagem através dos 

sentidos (12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te 12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ A 

brincar a gente também se entende (12 

clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Celebração religiosa

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes) / Dia de Fátima

Tempo livre Tempo livre

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - aos altos e baixos (12 

clientes/grupo)/ Passeio*

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - passos de alegria (12 clientes)/ De 

mãos dadas (Dinâmica) e Laços unidos

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)
Jogos/ TV Jogos/ TV                                                                                

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A par do mundo (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/  A par do mundo + Dia I. da 

Família (12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Bom dia (12 clientes/grupo)/  Viagem através dos 

sentidos/ Mãos na massa - Dia M. da Pastelaria 

(12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ A 

brincar a gente também se entende (12 

clientes/grupo)

P. Ternura dos Avózinhos: D. Amélia                                       

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Celebração religiosa

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ 

Cantarolando e dançando (12 clientes/grupo)

Tempo livre Tempo livre

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - aos altos e baixos (12 

clientes/grupo)/ Passeio*

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - passos de alegria (12 clientes)/ De 

mãos dadas (Dinâmica) e Laços unidos + Sempre 

em Beleza (12 clientes)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)
Jogos/ TV Jogos/ TV                                                                             

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A par do mundo (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/  A par do mundo (12 

clientes/grupo)

P. Ternura dos Avózinhos: D. Aurora Cerqueira                                              

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Bom dia (12 clientes/grupo)/  Viagem através dos 

sentidos (12 clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ A 

brincar a gente também se entende (12 

clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Celebração religiosa

P. Ternura dos Avózinhos: D. Rosa Miranda                             

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Ocupa-te  (12 

clientes)/ A brincar a gente também se entende 

(12 clientes)/ Bom dia (12 clientes/grupo)/ Dia I. 

do Brincar (12 clientes/grupo)

Tempo livre Tempo livre

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - aos altos e baixos (12 

clientes/grupo)/ Passeio*

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - passos de alegria (12 clientes)/ De 

mãos dadas (Dinâmica) e Laços unidos  (12 

clientes)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - dinâmica (12 clientes/grupo)
Jogos/ TV Jogos/ TV                                                                             

Autonomia com afeto (12 clientes)/ Expressão 

plástica - Preparação do Dia da Criança  (12 

clientes)/ A par do mundo (12 clientes)/ Bom dia 

(12 clientes/grupo)/  A par do mundo (12 

clientes/grupo)

Autonomia com afeto (12 clientes)/Expressão 

plástica - Preparação do Dia da Criança  (12 

clientes)/ Mente em movimento (12 clientes)/ 

Bom dia (12 clientes/grupo)/  Viagem através dos 

sentidos (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento (12 clientes/grupo)

Reabilitar com afeto (7 clientes)/ Vida em 

movimento - aos altos e baixos (12 

clientes/grupo)/ Passeio*

Além das atividades descritas, os clientes realizarão as atividades de vida diária (rotina semanal)   * Atividade que requer marcação de transporte                                                                                                                                                                        
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Além das atividades descritas, os clientes realizarão as atividades de vida diária (rotina semanal)   * Atividade que requer marcação de transporte                                                                                                                                                                        


