
 

 

 

  

Plano de Atividades 2016 
“Indivíduos Felizes=Cidadãs Ativs” 

ABRIGO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 



 

 

Breve história do Abrigo Nossa Senhora de Fátima 

 

O Abrigo Nossa Senhora de Fátima é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos, com a valência de Lar de Infância e Juventude, que acolhe 

em regime de internato jovens do sexo feminino e masculino em perigo, entre os 12 

e os 21 anos, privados de um meio sociofamiliar funcional. 

Esta Instituição conta com 62 anos de existência. Foi em Abril de 1948, aquando 

da visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima à ilha da Madeira, que despoletou 

a ideia de criar o Abrigo de Nossa Senhora de Fátima num grupo de Senhoras 

Católicas, às quais pediram auxílio duas crianças de 10 e 14 anos que viviam em 

tristes e confrangedoras condições. Foi a partir deste apelo que se iniciaram os 

trabalhos de criação do Abrigo Nossa Senhora de Fátima, que segundo os 

documentos da época se destinava a “recolher da rua e reeducar raparigas 

pervertidas ou em perigo de perversão moral” que vagueavam pelas ruas da cidade 

e que precisavam de alguém que norteasse as suas vidas e lhes apontasse novos 

horizontes. Apesar de ser relativamente vasta a obra assistencial na Madeira, não 

havia nenhuma casa de caridade ou Instituição de caráter educativo que as quisesse 

ou pudesse acolher.    

A Sr.ª D. Berta Luísa Perestrelo Vieira Pereira da Silva foi a principal 

impulsionadora desta obra, regendo-se sempre pelas normas que lhe foram 

indicadas pela autoridade eclesiástica da Diocese do Funchal. Para angariar fundos 

para a aquisição do prédio denominado “Quinta do Tanque”, que reunia as 

características consideradas necessárias para uma obra desta envergadura, a Sr.ª D. 

Berta juntamente com um grupo de Senhoras do Funchal utilizaram diversos meios 

de sensibilização junto das Entidades Civis e de toda a população madeirense. 

A ereção canónica do Abrigo Nossa Senhora de Fátima deu-se em 24 de Janeiro 

de 1951, nos termos dos artigos 4.º e 5.º da Concordata da Santa Sé e a República 

Portuguesa. 

A Congregação Religiosa das Irmãs Dominicanas Portuguesas, por já se dedicar 

a missão semelhante na cidade de Braga, foi convidada a dirigir o Abrigo Nossa 

Senhora de Fátima com o apoio exterior de uma Assembleia Geral, presidida pela 

Sr.ª D. Berta e composta por treze elementos. 



 

Em 1953 as primeiras quatro Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

chegaram à ilha da Madeira e nessa altura foram acolhidas as primeiras treze criança 

se jovens. Com muito esforço e com parcos recursos foram sendo feitos, ao longo 

dos anos, melhoramentos e ampliações nos espaços existentes, nomeadamente a 

construção de quatro novos lares, o que permitiu acolher mais jovens e 

proporcionar-lhes todas as condições para o seu desenvolvimento integral saudável. 

Para a gestão financeira desta Instituição, ao longo dos seus anos de existência, 

tem sido essencial o Acordo de Cooperação estabelecido com o Instituto de 

Segurança Social da Madeira, bem como os donativos de outras entidades públicas 

e de particulares. 

Desde o presente ano a direção do Abrigo Nossa Senhora de Fátima deixou de 

estar a cargo da Congregação Religiosa das Irmãs Dominicanas Portuguesas 

passando a estar em pose uma nova Direção nomeada pela Santa Casa da 

Misericórdia do Funchal, decorrente de acordo com a Diocese do Funchal.  

A própria população alvo da intervenção modificou-se, pois urgia dar resposta 

as necessidades sentidas em acolher jovens, com idades compreendidas entre os 12 

e 21 anos, em situação de risco, não só no Concelho do Funchal mas em toda a Região 

Autónoma da Madeira. 

De seguida na fundamentação do projeto iremos caracterizar genericamente 

estes jovens e o impacto que estas atividades terão na vida destes, e também o 

benefício que o Município do Funchal virá a ter, por a Camara do Funchal ter 

prestado o seu precioso investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentação do projeto 

 

Os períodos de férias escolares são para as Instituições que acolhem crianças e 

jovens, como o Abrigo Nossa Senhora de Fátima, ocasiões particularmente 

complexas e que necessitam de ser estruturadas e minuciosamente preparadas, uma 

vez que os jovens se encontram livres das suas tarefas académicas. Muitas vezes, os 

jovens acolhidos não podem passar as férias com a sua família de origem, devido à 

ausência de suporte familiar ou ao funcionamento disfuncional da família, tendo 

nestes casos que passar estas épocas na Instituição.  

É de salientar que atendendo às características da população acolhida no Abrigo 

Nossa Senhora de Fátima (jovens entre os 12 e os 21 anos), no caso destes jovens 

não se encontrarem envolvidos em atividades estruturadas e salutares, mais 

facilmente se envolverão em atividades danosas tanto para os próprios, como para 

toda a comunidade. A ocupação dos tempos livres em período de férias dos jovens 

acolhidos surge, por conseguinte, como uma medida preventiva de comportamentos 

desviantes e desajustados, como por exemplo, a integração em grupos de risco 

existentes na comunidade, adoção de comportamentos de aditivos (substâncias 

psicoativas, álcool), aos quais os jovens acolhidos nos Lares de Infância e Juventude 

se revelam particularmente vulneráveis.  

Neste sentido é imperativo ocupar e envolver os jovens em atividades lúdicas, tão 

apreciadas pelos jovens, nas quais possam adquirir conhecimentos ou competências 

e que promovam um estilo de vida saudável.  

Estas atividades foram planificadas de forma a que, em simultâneo, se promovam 

momentos de lazer e diversão, bem como fomentem as competências pessoais e 

sociais dos jovens e que propiciem um momento privilegiado para a educação cívica 

(direitos e deveres na vida em sociedade, autonomia, responsabilidade, participação 

ativa enquanto cidadão, respeito pela diversidade de opiniões e multiculturalidade), 

no fundo saber estar e agir em diversas situações e contextos. 

No desenvolvimento destas atividades comportaremos ainda uma vertente de 

educação ambiental sensibilizando os jovens para uma consciência ecológica, que 

envolve o conhecimento e a compreensão que cada um possui de que é necessário 

cuidar da natureza e preservá-la, já que o ser humano é um elemento do seu 



 

ecossistema e deve ser conhecedor do seu papel e das consequências prejudiciais 

que advêm de más práticas e comportamentos errados na interação com o meio 

ambiente. 

Procura-se que as atividades vão de encontro aos interesses e potencialidades dos 

jovens acolhidos, propiciando a experimentação e exploração do meio, tão 

importante na fase da adolescência na qual se encontram os jovens acolhidos. Deste 

modo, almeja-se que estes se sintam satisfeitos e inseridos na comunidade, tendo a 

possibilidade de realizar atividades que os seus pares realizam, assim evitando ou 

minimizando sentimentos de inferioridade e revolta comummente sentidos pelos 

jovens acolhidos. 

O apoio da Câmara Municipal do Funchal é indispensável uma vez que sem este as 

atividades planificadas não se poderão concretizar devido à escassez de recursos 

financeiros. 

Como já referimos anteriormente estas atividades irão beneficiar o concelho do 

Funchal na medida em que estaremos a desenvolver uma consciência cívica, 

ecológica, pessoal e social que promova o desenvolvimento dos jovens e sua 

inserção e participação ativa na sociedade. O que nos leva ao nosso tema deste plano 

de atividades: 
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Calendarização das atividades de 2016 

 

 

FEVEREIRO 2016  
 

 
2ª 

FEIRA 
3ª       

FEIRA 
4ª 

FEIRA 
5ª 

FEIRA 
6ª 

FEIRA 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
               

 8 9 10 11 12 13 14 

 

    Visita às 
Grutas de 

São Vicente 
e Centro de 
Vulcanismo 

        

 15 16 17 18 19 20 21 

 
              

 22 23 24 25 26 27 28 
               

 29            
               

     NOTAS: 

       

 

        

               

 

MARÇO 2016  
 

 
SEGUNDA-FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 5 6 
               

 7 8 9 10 11 12 13 
               

 14 15 16 17 18 19 20 
               

 21 22 23 24 25 26 27 

 

Parque ecológico 
Semana da Árvore e 

da Floresta 

   Ida ao 
Cinema 

        

 28 29 30 31       
              

     NOTAS: 

       

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2016  
 

 
2ª 

FEIRA 
3ª       

FEIRA 
4ª 

FEIRA 
5ª 

FEIRA 
6ª 

FEIRA 
  

         1 2 3 

 
        Karting      

 4 5 6 7 8 9 10 

 
              

 11 12 13 14 15 16 17 

 
              

 18 19 20 21 22 23 24 

 
              

 25 26 27 28 29 30   

 
              

     NOTAS: 

 
      



 

 

 

              

JULHO 2016  
 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-

FEIRA 
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

        1 2 3 
              

4 5 6 7 8 9 10 
Visita ao 

Regimento de 
Guarnição N.º3  

    Museu da 
Baleia  

      

11 12 13 14 15 16 17 
Visita ao 

Jardim Tropical 
Monte Palace  

Visita ao 
Comando da 

PSP do 
Funchal  

Atividade de 
Paintball  

   Passeio no 
Catamaran 

    

18 19 20 21 22 23 24 
     Ida ao 

Aquaparque 
        

25 26 27 28 29 30 31 
Almoço no 

McDonald's  
  Caça ao 

tesouro na 
Quinta do 

Santo da Serra  

Visita aos 
Bombeiros 

Voluntários do 
Funchal  

      

    NOTAS: 

      

 

              

AGOSTO 2016  
 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 
  Visita ao 

Regimento de 
Guarnição N.º3  

  Museu da Baleia        

8 9 10 11 12 13 14 
   Passeio no 

Catamaran 
  Atividade de 

Paintball 
Visita ao 

Comando da 
PSP do Funchal  

    

15 16 17 18 19 20 21 
     Ida ao 

Aquaparque 
   Visita ao Jardim 

Tropical Monte 
Palace  

    

22 23 24 25 26 27 28 
     Visita aos 

Bombeiros 
Voluntários do 

Funchal 

Almoço no 
McDonald's  

      

29 30 31         
Caça ao tesouro 

na Quinta do 
Santo da Serra  

            

    NOTAS: 
      

 



 

 

 

              

OUTUBRO 2016  
 

2ª 
FEIRA 

3ª       
FEIRA 

4ª 
FEIRA 

5ª 
FEIRA 

6ª 
FEIRA 

  

          1 2 
              

3 4 5 6 7 8 9 
              

10 11 12 13 14 15 16 
        Almoço 

na 
Pizzaria  

    

17 18 19 20 21 22 23 
        Almoço 

na 
Pizzaria  

    

24 25 26 27 28 29 30 
              

31   NOTAS: 

      

 

 

 

              

DEZEMBRO 2016  
 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-

FEIRA 
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

      1 2 3 4 
              

5 6 7 8 9 10 11 
              

12 13 14 15 16 17 18 
              

19 20 21 22 23 24 25 
Ida ao 

Cinema   
Almoço / 

convívio "Um dia 
em Família"  

          

26 27 28 29 30 31   
              

    NOTAS: 

      

 

 

 

 

              

NOVEMBRO 2016  
 

2ª 
FEIRA 

3ª       
FEIRA 

4ª 
FEIRA 

5ª 
FEIRA 

6ª 
FEIRA 

  

  1 2 3 4 5 6 
              

7 8 9 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
        Ida ao 

Teatro 
    

21 22 23 24 25 26 27 
         Ida ao 

Teatro 
    

28 29 30         
              

    NOTAS: 

      



 

Objetivos Gerais e Específicos das Atividades a Desenvolver  

 

OBJECTIVOS 
GERAIS 

ATIVIDADES OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Ocupar os 
tempos livres 

das crianças de 
forma a 

contribuir para 
o seu 

desenvolviment
o integral 

Cinema 

 
- Promover ações de enriquecimento cultural, desportivo e recreativo; 
- Organizar as rotinas das crianças  
- Criar um clima de bem-estar entre os pares e cuidadores; 
- Promover hábitos de vida saudável ao jovem; 
- Despertar o interesse do jovem para o meio que a rodeia; 
- Promover a capacidade de imaginação e criatividade; 
- Fomentar o espírito de grupo. 
- Promover a comunicação assertiva e a partilha. 

Passeios a pé 
Idas à praia 

Ida ao Teatro 
Caça ao tesouro 
Jogos didáticos 

Ida ao Aquaparque 
Almoço na Pizzaria 

Almoço no McDonald's 
Matraquilhos 

Jogos Audiovisuais 

Promover 
competências 

pessoais e 
sociais 

Passeio no Teleférico 
Jardim Tropical Monte 

Palace 
 

- Proporcionar momentos diferentes e divertidos; 
- Propiciar experiencia de vivência externa ao ANSF. 
- -Fomentar o interesse e a curiosidade; 
- Trabalhar a motivação para novas descobertas; 
- Promover o auto e hetero-conhecimento; 
- Apreensão de conteúdos relativos à natureza, animais e conservação 

de espaços. 
- - Promover uma abordagem pedagógica mais acessível e motivadora 

na aprendizagem da sustentabilidade e ecologia através do contato 
com a natureza e de organismos privados e públicos que promovem 
esta abordagem. 

Atividades no Parque 
Ecológico - Semana da 

árvore e da floresta 

Visitas à quinta do Santo 
da Serra 

Visita ao Museu da Baleia  
- A construção de conhecimento sobre os cetáceos e o mar e a sua 

influência histórica na RAM 
-  Reforço do conhecimento adquirido no museu observando os 

golfinhos e baleias no seu habitat natural 

Passeio de Catamaran 

Grutas de são Vicente e 
Centro de Vulcanismo 

 
- Apreender de forma pedagógica e lúdica o nascimento do Arquipélago 

da Madeira, a evolução geológica das grutas e ainda a erupção de um 
vulcão. 

Visita ao Jardim Botânico 
 
- Proporcionar momentos de diversão, aprendizagem e lazer sobre a 

vegetação endémica da RAM. 
Visita ao Quartel dos 

Bombeiros - Conhecer o papel que estas organizações desempenham na sociedade 
civil onde estão inseridos. 
 

Visita ao Comando da PSP 

Visita ao Regimento de 
Guarnição N.º3 

Almoço convívio "Um dia 
em Família" 

 
- Reforçar os laços dos jovens com as respetivas famílias; 
- Proporcionar um momento que favoreça a comunicação dos 
colaboradores do ANSF com os familiares dos jovens acolhidos, 
fortalecendo assim as relações existentes. 

Paint ball  
- Fomentar o espirito competitivo assertivo e consciente. 
 
- Sensibilizar para a importância da comunicação dentro e fora do grupo 

de forma a atingir objetivos individuais e coletivos. 
 

Karting 



 

 

 

 

     

  2016 
          

 Descrição Data 
Localidade onde irá se 

desenvolver a atividade 
Destino a dar ao subsídio 

Orçamento 
total da 

atividade 

Valor 
subsídio 

financeiro 
requerido 

% apoio 
solicitado 

Público-alvo/beneficiários 

Tipo Nº 

1 Visita às Grutas de S. Vicente 10/02/16 S. Vicente 
Pagamento das entradas nas grutas de S. 

Vicente (66,00€) + aluguer de viatura 
para o transporte (171,00€) 

237,00 € 213,30 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 

2 
Atividades no Parque Ecológico - Semana da árvore e da 
floresta 

21/03/16 Funchal 
 Aluguer de viatura para o transporte 

(114,00€) 
114,00 € 102,60 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 

3 Ida ao Cinema Cineplace  23/03/16 Funchal 
Pagamento dos bilhetes de cinema + 

pipocas e bebidas (127,00€) 
127,00 € 114,30 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 

4 Karting 01/04/16 Funchal 
Pagamento da atividade de karting 

(220,00) + pagamento das viagens em 
transporte público (59,40€) 

279,40 € 251,46 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 

5 Idas à praia da Ponta Gorda 
De 01/07/16 a 

31/08/16 (3 vezes 
por semana) 

Funchal 
Pagamento das entradas na Ponta Gorda 
(268,80€) + pagamento das viagens em 

transporte público (907,20€) 
1.176,00 € 1.058,40 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

6 Ida ao Aquaparque  20/07/16 e 17/08/16 Santa Cruz 
Pagamento das entadas no Aquaparque 

(84,00€) + Aluguer de viatura para o 
transporte (160,00€) 

244,00 € 219,60 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

7 Atividade de Paintball  13/07/16 e 11/08/16 Santa Cruz 
Pagamento da atividade de Paintball 
(183,00€) + Aluguer de viatura para o 

transporte (188,00€) 
371,00 € 333,90 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

8 Museu da Baleia  07/07/16 e 04/08/16 Machico 
Pagamento das entradas no Museu da 

Baleia (72,00€) + Aluguer da viatura para 
o transporte (188,00€)  

260,00 € 234,00 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

9 Caça ao tesouro na Quinta do Santo da Serra 27/07/16 e 29/08/16 Santa Cruz 
Aluguer da viatura para transporte 

(188,00)  
188,00 € 169,20 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

10 Passeio no Catamaran 15/07/16 e 09/08/16 Funchal 
Pagamento da viagem no Catamaran 

(300,00€) + Pagamento de viagens em 
transporte público (64,80€) 

364,80 € 328,32 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 



 

 

Orçamento das atividades de verão 2016 elaborado pela Equipa Técnica: Dr. Artur Silva e Dr.ª Filipa Luís  

11 Visita ao Jardim Tropical Monte Palace  11/07/16 e 19/08/16 Funchal 
Pagamento de viagens em transporte 

público (64,80€) 
424,80 € 382,32 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

12 Visita ao Regimento de Guarnição N.º3 04/07/16 e 02/08/16 Funchal 
Pagamento de viagens em transporte 

público (64,80€) 
64,80 € 58,32 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

13 Almoço no McDonald's 25/07/16 e 25/08/16  Funchal 
Pagamento do almoço no McDonald's 

(168,00€)  
168,00 € 151,20 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

14 Visita ao Comando da PSP do Funchal 12/07/16 e 12/08/16 Funchal 
 Pagamento de viagens em transporte 

público (64,80€) 
64,80 € 58,32 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

15 Visita aos Bombeiros Voluntários do Funchal 28/07/16 e 24/08/16 Funchal 
 Pagamento de viagens em transporte 

público (64,80€) 
64,80 € 58,32 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

16 Almoço na Pizzaria 14/10/16 e 21/10/16 Funchal 
Pagamento do almoço na Pizzaria 

(168,00)  
168,00 € 151,20 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

17 Ida ao Teatro 18/11/16 e 25/11/16 Funchal 
Pagamento do bilhete do teatro 

(192,00€) 
192,00 € 172,80 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 (2 
grupos) 

18 Ida ao Cinema Cineplace  19/12/16 Funchal 
Pagamento dos bilhetes de cinema + 

pipocas e bebidas (127,00€) 
127,00 € 114,30 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição  

18 

19 Almoço / convívio "Um dia em Família" 20/12/16 Funchal Almoço (360,00€) 360,00 € 324,00 € 90,00% 

Jovens 
acolhidos na 
Instituição + 

familiares 

74 

20 Jogos de entretenimento Durante todo o ano Funchal 
Mesa de matraquilhos (300,00€) + 

consola Playstation 4 (370,00€) + jogos 
(80,00€) 

750,00 € 675,00 € 90,00% 
Jovens 

acolhidos na 
Instituição  

18 


