RELATÓRIO DO PLANO DE ATIVIDADES 2016
Sendo a Casa do Povo de Seia uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, enquadra duas valências, cada uma delas associada a
várias atividades diárias. Assim sendo, e relativamente à valência C.A.T.L.
(Centro de Atividades de Tempos Livres), dirigida a crianças em idade
escolar, durante o ano de 2016, foram assegurados os seguintes serviços e
atividades diárias e/ou pontuais, tais como:
- Transporte da escola e para a escola em diferentes momentos do
dia, de acordo com os horários dos utentes e as necessidades das famílias;
- Fornecimento de refeições em tempo de aulas e pausas letivas, de
acordo com as necessidades das famílias;
- Apoio ao estudo efetuado por técnicos especializados, ao 1º, 2º e 3º
ciclos do ensino básico;
- Distribuição dos utentes pelas salas de ping-pong, jogos lúdicoeducativos, informática/áudio-visuais, e artes plásticas;
Em períodos de pausas letivas, foram realizadas as seguintes
atividades:
- Comemoração da época de Carnaval – animação e teatro de rua;
- Participação no Footpáscoa, organizado pela Câmara Municipal de
Seia;
- Participação na atividade “Caça aos ovos da Páscoa”;
- Visita ao Museu da Eletricidade, na Sra do Desterro (Seia), com
realização de experiências e atividades práticas, no período de férias da
Páscoa.
- Atividade de desporto aventura (slide e piscina), no Parque de Sra
dos Verdes, em Cativelos (Gouveia);
- Ida à praia fluvial de Vila Cova;
- Ida à Piscina Municipal de Seia e à Piscina de Valezim;
- Atividades livres e dinâmicas de grupo no C.I. S.E., em Seia;
- Participação na oficina da culinária;

- Momentos de KaraoKe e “Just Dance” na instituição;
- Realização de um acantonamento de verão, com jogos noturnos
pela cidade de Seia.
- Comemoração do Halloween – decoração dos espaços, música,
dramatização e lanche temático;
- Oficinas de natal – culinária e artes plásticas;
- Realização da Festa de Natal da instituição com o apoio da empresa
de animação Gofestas;
- Visita ao “Parque Encantado”, em Gouveia, na época de natal;
No que diz respeito à valência de C. A. O. (Centro de Atividades
Ocupacionais) foram assegurados os seguintes serviços e atividades
diárias e/ou pontuais, tais como:
- Participação nas sessões semanais de :
 Musicoterapia
 Psicomotricidade
 Terapia ocupacional
 Educação Física e natação
 Atelier das artes
- Atividades mensais na área da música, movimento e drama (Grupo
Aban`arte, com utentes da instituição)
- Participação diária nas atividades socialmente úteis (limpeza e
manutenção geral/lavandaria e engomadoria; manutenção do espaço
exterior/jardinagem).
Neta valência de C.A.O., foram ainda realizadas as seguintes
atividades fora da rotina habitual da instituição:
- Atividade “Vamos Cantar as Janeiras”, pela cidade de Seia;
- Comemoração do Dia dos namorados – realização de um baile
relativo ao tema bem como decoração da instituição e lanche temático;
- Comemoração da época do Carnaval – Animação e teatro de rua;
- Visita ao Parque zoológico de Gouveia e ao CERVAS (Centro de
ecologia, recuperação e vigilância de animais selvagens);
- Visita ao Oceanário de Lisboa, cuja viagem foi realizada de comboio;

- Visita ao Museu Machado de Castro em Coimbra, incluindo a cidade
subterrânea “Aemenium”, e ainda passagem pelo Parque do Mondego;
- Participação no Festival Especial, em conjunto com outras
instituições da região e do país, na casa Municipal da Cultura em Seia, com
a apresentação de um musical;
- Comemoração dos Santos Populares – realização de um arraial no
exterior da instituição;
- Atividades de desporto aventura – realização de slide no Parque da
Senhora dos Verdes, em Gouveia;
- Visita à Olaria de Juncais com realização de uma peça em barro
individual;
- Visita ao Museu da Eletricidade em Seia, com realização de várias
experiências práticas;
- Atividades em praias fluviais da região, tais como: Vale do Rossim,
Lapa dos Dinheiros e Loriga;
- Encerramento do ano letivo no Parque da Santa Eufêmia – Seia;
- Comemoração do Dia Mundial do Bombeiro Profissional – visita à
corporação de bombeiros de Seia;
- Participação na Expossocial organizada pelo Município de Seia;
- Comemoração do Halloween – realização de um filme e de uma
dança para apresentação num bar da região bem como para mostra aos
utentes de um centro de acolhimento de crianças em risco;
- Realização da Festa de Natal da instituição com o apoio da empresa
de animação Gofestas.
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