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Plano Anual de Atividades 2022 

Data 

Prevista 
Atividade Objetivos Específicos Destinatários 

Recursos 
Avaliação 

Humanos Materiais 

3 e 4 de 

janeiro 

Oficina dos Reis 
Dia dos Reis  
(6 de janeiro) 

Proporcionar aos utentes a história do 

dia de reis e comemorá-la fazendo um 

bolo-rei e decorações alusivas à data.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Produtos alimentares 

e Materiais diversos 
 

21 de janeiro Mitologia Egípcia 
Dar a conhecer aos utentes a história do 

Egipto e toda a mitologia associada.  
2º ciclo VOU Rodar Cultura 

Projetor multimédia 

e computador 
 

24 a 28 de 

janeiro 
Dia da Saudade 

(30 de janeiro) 

Celebrar a cultura e a língua portuguesa 

com ênfase na palavra saudade, termo 

que existe apenas em português. 

Todos os 

Utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador 
 

1 de fevereiro Dia Mundial do Mágico 
(31 de janeiro) 

Dar a conhecer esta profissão e 

proporcionar uma tarde mais animada 

aos nossos utentes. 

Todos os 

Utentes 

Escola de Magia do 

Porto 
Materiais diversos  

4 de fevereiro 
II Reunião de Enc. De 

Educação 

Promover uma maior ligação entre as 

famílias e o CATL; fazer um balanço do 

1º período; esclarecer eventuais dúvidas. 

Encarregados 

de Educação 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador 
 

8 de fevereiro Dia da Internet Segura 

Alertar os utentes para os perigos da 

internet e a importância de protegerem a 
sua informação pessoal. 

Todos os 

Utentes 

Comunicar em 

Segurança – PT 

Projetor multimédia 

e computador 
 

7 a 11 de 

fevereiro 
Amigo Secreto 

Elaborar nestes dias uma mensagem para 

um amigo secreto do CATL, de forma a 

podermos usar estas mensagens no dia 

dos namorados, dia de celebrar a 

amizade.  

Todos os 

Utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

14 de 

fevereiro 
Dia dos Namorados 

Comemorar esta data, promovendo a 

amizade entre os utentes e decorando o 

nosso espaço alusivo ao tema. 

Todos os 

Utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

23 de 

fevereiro 
Suporte Básico de Vida 

Oferecer aos nossos utentes a 

possibilidade de terem algumas noções 

básicas de Suporte Básico de Vida. 

3º ciclo e 

secundário 
VOU Socorrer ---  

28 de 

fevereiro a 2 

de março 

Férias de Carnaval 

Planificação de atividades para as férias 

de Carnaval, afixada até dia 18 de 

fevereiro. 

Todos os 

Utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

28 de 
fevereiro 

Festa de Carnaval 

Estimular as relações interpessoais 

proporcionando momentos de 
descontração e diversão a todo o grupo; 

Todos os 
utentes 

Equipa Técnica 
CATL 

Produtos alimentares  
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dinamizar o espaço e o grupo; desfilar 

nas Fontaínhas com os trajes 

carnavalescos.  

2 de março 
Dia Mundial da Proteção 

Civil 
(01 de março) 

Ensinar aos nossos utentes as boas 

práticas que devemos ter de forma a 

estarmos preparados para eventuais 

catástrofes. 

Todos os 

utentes 
Proteção Civil 

Projetor multimédia 

e computador 
 

9 de março 
Dia Internacional da 

Mulher 
(08 de março) 

Comemorar esta data, relembrando os 

utentes do motivo da celebração deste 

dia, tomando consciência das 

desigualdades ainda existentes entre 

homens e mulheres.  

2º e 3º ciclos e 

secundário 
VOU Formar 

Projetor multimédia 

e computador 
 

14 a 18 de 
março 

Oficina 

Dia do Pai 
(19 de março) 

Promover a reflexão sobre os valores, 

relacionamentos e as diversas estruturas 

familiares existentes; levar os utentes a 
perceberem a importância da figura 

paterna. 

Todos os 
utentes 

Equipa Técnica 
CATL 

Materiais diversos  

21 de março 
Dia Mundial da Saúde 

Oral 
(20 de março) 

Reconhecer qual a importância de ter 

uma higiene cuidada da boca; descobrir 

que problemas podemos ter por uma má 

higiene. 

Todos os 

utentes 
VOU Crescer 

Projetor multimédia 

e computador 
 

29 de março 

Hora do Conto 
Dia Mundial do Livro 

Português  
(26 de março) 

Promover uma hora do conto, de forma a 

estimular o gosto pela leitura e para que 

os utentes entendam o quão é importante 

ler.  

1º ciclo VOU Cultura Livros  

6 a 18 de 

abril 
Férias da Páscoa 

Planificação de atividades para as férias 

da Páscoa, afixada até dia 28 de março. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

6 a 14 de 

abril 

Preparação 

Queima do Judas 

Retornar a tradição da Queima do Judas 

às Fontaínhas; saber quem foi Judas na 

religião cristã e perceber porque é que 

ele foi queimado. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

8 de abril 
Visita  

Águeda 

Visita a Águeda de forma a dar a 

conhecer uma nova cidade aos nossos 

utentes. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

14 de abril Festa da Páscoa 

Estimular as relações interpessoais 

proporcionando momentos de 

descontração e diversão a todo o grupo; 

dinamizar o espaço e o grupo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Enfeites alusivos à 

época 
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14 de abril Queima do Judas 

Relembrar um evento realizado em anos 

anteriores, celebrando o renascimento da 

primavera e a traição de Judas a Jesus 

Cristo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

20 de abril 
Dia Nacional Educação de 

Surdos 
(23 de abril) 

Sensibilizar os nossos utentes para esta 

deficiência, para que eles saibam como 

lidar com ela de forma inclusiva. 

2º e 3ª ciclos e 

secundário 
Parceria AEAH Materiais diversos  

21 de abril 
Mostra da Universidade 

do Porto 

Dar a oportunidade aos nossos utentes 

do secundário de conhecer as ofertas 

formativas de ensino superior existentes. 

Secundário 
Equipa Técnica 

CATL 
---  

26 a 29 de 

abril 

Oficina 

Dia da Mãe 

Promover a reflexão sobre os valores, 

relacionamentos e as diversas estruturas 

familiares existentes; levar os utentes a 

perceberem a importância da figura 

materna. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

29 de abril Dia Mundial da Dança 
Comemorar o dia mundial da dança com 

um dia dedicado à dança. 

Todos os 

utentes 
VOU Pirueta Equipamento Som  

6 de maio A minha sexualidade 

Dar a oportunidade aos utentes de 

esclarecer as suas dúvidas acerca do 

tema, para que possam ser jovens mais 

informados e responsáveis. 

3º ciclo e 

secundário 
UCC Baixa Porto 

Projetor multimédia 

e computador 
 

6 de maio 
III Reunião de Enc. De 

Educação 

Promover uma maior ligação entre as 

famílias e o CATL; fazer um balanço do 

2º período no CATL; esclarecer 
eventuais dúvidas.  

Encarregados 

de Educação 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador 
 

9 de maio 
Dia Europeu da Segurança 

Rodoviária 

Sensibilizar os nossos utentes para a 

questão da segurança rodoviária, de 

forma a que circulem na via pública em 

segurança.  

1º e 2º ciclos 
Escola Segura – 

PSP 

Projetor multimédia 

e computador 
 

14 de maio 
Dia Internacional da 

Família 
(15 de maio) 

Reconhecer a importância da família nos 

dias de hoje; estimular os laços 

familiares entre os elementos das 

famílias e o CATL. 

Todos os 

utentes e 

família 

Equipa Técnica 

CATL  
Produtos alimentares  

16 a 27 de 

maio 

Construção 

Cascata de S. João 

Dar continuidade à tradição de S. João 

no Porto, fomentando nos nossos utentes 

o gosto por esta festa e pelos símbolos 

associados à mesma. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  
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27 de maio 
Dia Internacional do 

Brincar 

Proporcionar aos nossos utentes um dia 

diferente, relembrando a importância do 

brincar no crescimento saudável dos 

nossos utentes.  

Todos os 

utentes 
NASA Materiais diversos  

1 de junho Dia Mundial da Criança 

Oferecer aos nossos utentes um dia 

diferente, comemorando um dia que é 

deles. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

6 de junho Dia Mundial do Ambiente 
(5 de junho) 

Perceber a importância da reciclagem 

para o ambiente e para a nossa vida. 

Todos os 

utentes 
LIPOR 

Projetor multimédia 

e computador,  

Ecopontos 

 

13 a 17 de 

junho 

Oficina 

Decorações São Joaninas 

Elaborar decorações de acordo com o 

tema de S. João e decorar o nosso 

espaço. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

20 de junho Dia Mundial do Refugiado 

Sensibilizar os utentes para esta 

problemática bastante atual, fazendo-os 

compreender a situação dos refugiados e 
porque é que estes têm de abandonar os 

seus países.  

3º ciclo e 
secundário 

VOU Formar 
Projetor multimédia 

e computador 
 

23 de junho S. João do Porto 
(24 de junho) 

Manter a tradição de S. João no Porto, 

fomentando nos nossos utentes o gosto 

por esta festa. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Produtos alimentares  

1 de julho 
Festa de Final  

de Ano Letivo 

Estimular as relações interpessoais 

proporcionando momentos de 

descontração e diversão a todo o grupo; 

dinamizar o espaço e o grupo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Materiais diversos e 

produtos alimentares 
 

5 de julho Jumpers 
Proporcionar aos utentes um momento 

de diversão nas suas férias de verão. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

14 de julho Magikland 
Proporcionar aos utentes um momento 

de diversão nas suas férias de verão. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

20 de julho Praia Fluvial de Burgães 
Proporcionar aos utentes um momento 

de diversão nas suas férias de verão. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

29 de julho Piscina das Marés 
Proporcionar aos utentes um momento 

de diversão nas suas férias de verão. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

24 de agosto Torneio de Ping-Pong 

Estimular a participação e a competição 

saudável de um desporto que é menos 

praticado no dia-a-dia. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Material desportivo  
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29 de agosto Sessão de Cinema 

Promover um momento de lazer aos 

utentes. Transmitir conhecimentos e 

valores através da projeção de filmes.   

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador,  

Pipocas 

 

9 de setembro Feira do Livro 

Proporcionar aos utentes uma visita à 

feira do livro do Porto, participando nas 

atividades da mesma e transmitindo a 

importância da leitura. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

12 a 16 de 

setembro 

“Eu pelos olhos do 

outro…” 

Realizar com os utentes uma atividade 

que os faça interagir com o grupo, de 

forma a conhecer melhor os seus 

colegas; integrar os novos utentes no 

grupo CATL.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Material diverso  

19 a 23 de 

setembro 
Painel de Boas Vindas 

Elaborar com os utentes um apinel de 

boas-vindas ao CATL.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

26 de 

setembro 
Dia Mundial do Sonho 

(25 de setembro) 

Celebrar o dia, criando uma teia de 

sonhos, para que os utentes coloquem os 

seus sonhos para o ano letivo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

4 de outubro Dia Internacional do Idoso 
(1 de outubro) 

Em colaboração com um centro de dia, 

fomentar a relação intergeracional entre 

as crianças/jovens do nosso CATL e os 

Idosos.  

Todos os 

utentes 

Centro de Convívio 

da Vitória 
Materiais diversos  

10 de outubro 
Dia Mundial da Saúde 

Mental 

Sensibilizar os utentes para esta 

problemática, tão falada nos dias de 

hoje, de forma a estarem conscientes do 
que é saúde mental e o que fazer para a 

manter. 

Todos os 

utentes 
VOU 

Projetor multimédia 

e computador 
 

12 de outubro “Quanto cresci?” 

Medir e pesar todos os utentes e verificar 

o desenvolvimento das medições 

anteriores, percebendo o seu 

crescimento.  

Todos os 

utentes 
NASA 

Régua 

Balança 
 

14 de outubro 
I Reunião de Enc. De 

Educação 
Início de ano letivo 

Apresentação da equipa técnica; 

apresentação do Regulamento Interno e 

Plano de Atividades; esclarecer 

eventuais dúvidas. 

Encarregados 

de Educação 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador 
 

17 de outubro 
Dia Mundial da 

Alimentação 
(16 de outubro) 

Fomentar nos nossos utentes uma 

alimentação saudável, para que 

entendam a importância disso para a sua 

saúde. 

Todos os 

utentes 
NASA Produtos alimentares  
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17 a 21 de 

outubro 
“A escola começou.  

E agora?” 

Ensinar os utentes as várias técnicas de 

estudo que existem para que cada um 

encontre a sua forma de obter sucesso. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

24 a 28 de 

outubro 

Oficina 

Halloween 

Realizar trabalhos manuais alusivos ao 

Halloween. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

31 de outubro Festa de Halloween 

Estimular as relações interpessoais 

proporcionando momentos de 

descontração e diversão a todo o grupo; 

dinamizar o espaço e o grupo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Produtos alimentares  

2 de 
novembro 

Dia Mundial da Poupança 
(31 de outubro) 

Construção de um mealheiro para 
celebrar a data e alertar para a 

importância da poupança.  

1º ciclo 
Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

7 de 

novembro 
Dia Mundial do Cinema 

(5 de novembro) 

Promover um momento de lazer aos 

utentes com a projeção de um filme 

premiado com um óscar. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Projetor multimédia 

e computador 
 

11 de 

novembro 
São Martinho 

Saber qual é a lenda de S. Martinho e 

perceber porque é que se comemora esta 

data; proporcionar um lanche com as 

tradicionais castanhas. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Produtos alimentares  

16 de 

novembro 
Higiene Pessoal Diária 

A higiene não é só uma questão de 

beleza, mas também de bem-estar, de 

saúde. É necessário que as crianças 

aprendam a cuidar de si, e a contribuir 

para a sua vida em pleno. 

1º ciclo UU Baixa Porto 
Projetor multimédia 

e computador 
 

21 de 

novembro 

Dia Universal dos Direitos 
da Criança 

(20 de novembro) 

Relembrar os nossos utentes dos seus 

direitos enquanto crianças. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

28 de 

novembro a 2 

de dezembro 

Oficina 

 Decorações Natal 
Realizar trabalhos manuais alusivos ao 

natal. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

5 de 

dezembro 

Dia Internacional do 

Voluntariado 

Reconhecer a importância dos 

voluntários na sociedade e, 
principalmente, no CATL. 

Todos os 

utentes 
NASA Materiais diversos  

12 a 16 de 

dezembro  

Dia Internacional da 

Solidariedade Humana 
(20 de dezembro) 

Reconhecer a importância da 

solidariedade na sociedade de hoje; 

perceber que mesmo com pouco 

podemos marcar a diferença. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 

Recolha de bens 

alimentares 
 



Associação de Solidariedade da Zona das Fontaínhas 

7 
 

19 a 30 de 

dezembro 
Férias de Natal 

Planificação de atividades para as férias 

de Natal, afixada até dia 12 de 

dezembro. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

19 de 

dezembro 
Natal na baixa 

Proporcionar aos nossos utentes um 

passeio pela baixa do Porto, para ver as 

decorações de natal da cidade.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

21 de 

dezembro 
Teatro de Natal 

Proporcionar aos utentes uma ida ao 

Teatro, ver uma peça alusiva a esta 

época do ano.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
---  

23 de 

dezembro 
Natal na Cozinha 

Dinamizar com os utentes a confeção de 

sobremesas natalícias.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Produtos alimentares  

23 de 

dezembro 
Festa de Natal 

Estimular as relações interpessoais 

proporcionando momentos de 

descontração e diversão a todo o grupo; 

dinamizar o espaço e o grupo. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Produtos alimentares  

26 de 

dezembro 
ATL Ilustrado 

Perceber de que forma os utentes vêm o 

CATL. 

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

Anual Projeto “Sou Professor” 

Estimular para a criação de hábitos de 

estudo; desenvolver a capacidade de 

transmissão de conhecimentos; 
promover o sucesso escolar. 

1º e 2º ciclos 
Equipa Técnica 

CATL 

Material de escrita e 

material informático 
 

Anual 
Ateliês de Expressão 

Plástica 

Desenvolver o prazer da realização de 

experiências artísticas diversas; fomentar 

o espírito de criatividade e realização 

pessoal. 

1º e 2º ciclos 
Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

Anual Dinâmicas de Grupo 

Realizar com os utentes algumas 

dinâmicas de grupo de forma a fomentar 

o espírito de grupo e a solidificar o 

nosso objetivo da socialização.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL 
Materiais diversos  

Anual 
Vamos conhecer as 

Profissões 

Proporcionar aos nossos utentes a 

descoberta de profissões que lhes são 

menos familiares, para que tenham mais 

informação na hora de escolher o seu 

futuro. Solicitar a intervenção de alguns 
encarregados de educação, para dar a 

conhecer as suas profissões.  

Todos os 

utentes 

Equipa Técnica 

CATL e Enc. de 

Educação 

Materiais diversos  

Anual NASA – Vitamin’Alegria 
Proporcionar aos nossos utentes durante 

o ano letivo diversas atividades, acerca 

Todos os 

utentes 

Núcleo de Ação 

Social da Faculdade 
Materiais diversos  
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de diferentes temas, em parceria com a 

Associação de Estudantes da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto.  

de Farmácia da 

Universidade do 

Porto 

Anual NASA – Apoio Didático 

Proporcionar aos nossos utentes durante 

o ano letivo diversas atividades, acerca 

de diferentes temas, em parceria com a 

Associação de Estudantes da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto. 

Todos os 

utentes 

Núcleo de Ação 

Social da Faculdade 

de Farmácia da 

Universidade do 

Porto 

Materiais diversos  

Anual VO.U. Pirueta 

Oferecer aos utentes a aprendizagem da 

dança, através de vários estilos, em 

colaboração com a Associação de 

Voluntariado Universitário do Porto.  

Todos os 

utentes 
VO.U. Pirueta Material de som  

Anual VO.U. Rodar Cultura 

Proporcionar aos nossos utentes durante 

o ano letivo diversas atividades, acerca 

de temas ligados à cultura, em parceria 
com a Associação Voluntariado 

Universitário do Porto. 

Todos os 
utentes 

VO.U. - Associação 

de Voluntariado 
Universitário 

Materiais diversos  

Anual VO.U. Formar 

Proporcionar aos nossos utentes durante 

o ano letivo diversas atividades, acerca 

de temas ligados aos Direitos Humanos, 

em parceria com a Associação 

Voluntariado Universitário do Porto. 

Todos os 

utentes 

VO.U. - Associação 

de Voluntariado 

Universitário 

Materiais diversos  

Anual VO.U. Crescer 

Proporcionar aos nossos utentes durante 

o ano letivo diversas atividades, acerca 

de diversos temas, em parceria com a 

Associação Voluntariado Universitário 

do Porto. 

Todos os 

utentes 

VO.U. - Associação 

de Voluntariado 

Universitário 

Materiais diversos  

NOTA: Plano de Atividades sujeito a alterações 


