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Relatório do Plano de Atividades 2021 

DIA / MÊS ATIVIDADE DEPARTAMENTO 

 

AVALIAÇÃO 

 

janeiro a dezembro 

2021 
Projeto “Quinta Social” SOCIOEDUCATIVO 

Projeto com início em 2013 e com continuidade. Todas as 

atividades previstas estão a decorrer, dentro do possível e 

tendo em contas as medidas derivadas da situação pandémica. 

Dispõe de relatório próprio e usufrui de apoio da DRSS para as 

despesas de pessoal e para alguns materiais de trabalho. 

Deu-se continuidade e desenvolvimento da carpintaria, maior 

investimento na criação e divulgação de artigos elaborados em 

madeira e materiais reutilizáveis.  

Face à atual situação pandémica surgiram dificuldades no 

escoamento dos legumes e o trabalho teve algumas quebras 

ao longo do ano motivado pela ausência dos trabalhadores ao 

abrigo de medidas de prevenção decretadas pela DRS e pelas 

alterações que surgiram em determinados Programas 

Ocupacionais, condicionando assim a integração futura de 

trabalhadores no projeto. 

Nº de Ocupados ao longo de 2021: 5 (4 Programa Prosa e 1 

prestação de serviços). 
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Desenvolvimento de contactos com outras entidades com o 

objetivo de estabelecer parcerias para possíveis formações na 

área da agricultura e da carpintaria para o ano de 2022, e para 

integração dos utentes surdos no mercado de trabalho. 

Balanço: Muito Positivo 

janeiro a dezembro 

2021 

Projeto “Desporto para elas – 

Hidroginástica” 
CULTURAL O projeto não avançou por falta de inscrições.  

janeiro a dezembro 

2021 
Projeto “Atelier de Costura” SOCIOEDUCATIVO 

Ao longo do ano de 2021 foram prestados serviços pontuais de 

arranjos de costura, com o objetivo da angariação de fundos 

para os materiais necessários nas atividades.  

Quando possível, e derivado à situação pandémica, as utentes 

participaram no Atelier de Costura realizando trabalhos 

temáticos e de temas livres, demonstrando vontade e 

interesse em continuar a aprender.  

Foi realizado um workshop de costura – decorações de Natal – 

dinamizado por uma costureira profissional – prevê-se 

continuar este tipo de workshops no decorrer do ano de 2022. 

Motivado pela Pandemia COVID-19 este projeto ficou 

suspenso à participação frequente das associadas, sendo que 

foi sempre feito de forma pontual e quando possível.  

Balanço: Muito positivo 
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janeiro a dezembro 

2021 
Sensibilizações/Workshops de LGP  LGP 

março 2021 

Escola de São Jorge  

Sensibilização Online através do ZOOM- Escola de São Jorge  

Participação de 1 aluna surda parcial que desconhecia a 

comunidade surda e a Língua gestual Portuguesa, esta serviu 

como forma de sensibilizar e informar. 

Sensibilização realizada pela Presidente da ASISM em 

colaboração com a Intérprete de Língua Gestual Portuguesa da 

Instituição. 

Balanço: Muito Positivo  

 

CATL – O Borbas – Lagoa  

30 de novembro  

Público-alvo – alunos do 2º e 4º ano  

Sensibilização realizada pela a Intérprete no que diz respeito à 

parte teórica sobre a Comunidade Surda e a colaboração de 

utente surdo que esteve presente como modelo surdo e 

ensinou alguns gestos em Língua Gestual Portuguesa, 

nomeadamente as saudações.  

Balanço: Muito Positivo 
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Sensibilizações não realizadas por falta de Formador de LGP  

 - Jardim Escola de João de Deus de Ponta Delgada  

- Obra de Padre Américo nos Açores – Casa do Gaiato São 

Miguel 

- Escola Canto da Maia  

- Associação Hoteleira de Ponta Delgada  

- Escola de Enfermagem da Universidade dos Açores  

 

A inexistência deste profissional nos quadros da instituição 

condiciona todo o trabalho, principalmente, de promoção e 

divulgação da Língua Gestual Portuguesa. 

 

 

janeiro a 

 dezembro 2021 

 

 

Centro de Jovens Surdos  

CJS  

 

SOCIOEDUCATIVO 

O CJS não se realizou com frequência durante todo o ano de 

2021, uma vez que estava prevista uma adaptação às 

características dos jovens surdos e consequente mudança no 

regulamento do antigo “CASE”, de acordo com as necessidades 

dos mesmos para a criação e desenvolvimento de 

Regulamento próprio e documentação necessária e adequada 

para o CJS. 

Foram realizadas atividades durante o verão de 2021, com 

base na maior disponibilidade dos jovens surdos, com o intuito 

de conhecer e recolher quais os seus interesses atuais e 

necessidades uma vez que os mesmos se encontram numa 
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faixa etária diferente de quando no “CASE”, e de proporcionar 

ocupação durante os seus tempos livres no verão. 

A partir do mês de setembro de 2021 os jovens reuniram na 

ASISM em conjunto com os profissionais, no sentido de 

aumentar o número de participantes nas atividades futuras, 

dando-lhes autonomia de proporem e criarem as suas 

atividades de acordo com os seus interesses, sendo estas 

supervisionadas pela coordenadora do departamento 

Socioeducativo. Prevê-se e ambiciona-se o desenvolvimento 

do grupo de jovens de forma proativa com os mesmos, 

combatendo essencialmente o isolamento social verificado.  

Balanço: Muito Positivo 

8 janeiro 

 2021 

Sábado Fixe  

Atividade - Dominó 
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

22 janeiro  

2021 
Dia Nacional do ILGP 

LGP/CULTURAL/ 

SOCIOEDCATIVO 

Motivado pela Pandemia COVID -19 a atividade presencial foi 

cancelada.  

Divulgação de um cartaz alusivo à data nas redes sociais.  

29 janeiro 

2021 

Sábado Fixe  

Atividade – Ginástica  

Parque Século XXI  

LGP/CULTURAL/ 

SOCIOEDUCATIVO 

 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 
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8/ 29 

janeiro 2021 
Convívios ASISM CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 estas atividades foram 

canceladas. 

13 fevereiro  

2021 
Festa de Carnaval  CULTURAL  

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

A data foi comemorada através do convívio na plataforma 

Zoom no qual os participantes recorreram a disfarces alusivos 

à data, e a mesma contou com 17 participantes surdos. 

Balanço: Muito Positivo 

26 fevereiro  

2021 

Conversa Aberta  

Sessão de Esclarecimento sobre a 

COVID-19 com a Enfermeira Isabel 

Moreira - ZOOM 

LGP 

A atividade não se realizou por motivos de indisponibilidade da 

oradora, sobrecarga de trabalho.  

Ficamos a aguardar por uma data alternativa, mas não 

obtivemos feedback.  

06/16/27 

fevereiro  

2021 

Convívios ASISM CULTURAL  

Convívios realizados através da plataforma Zoom.  

Grande adesão por parte dos utentes surdos. 

Destaca-se a importância da interação virtual entre os 

elementos da comunidade surda. 

Balanço: Muito positivo  

março/abril 

2021 
TREMOR 

LGP/CULTURAL/ 

SOCIOEDUCATIVO 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada e reagendada para o mês de setembro de 2021. 
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8 março 

2021 

Formação Pessoal e Social  

“Workshop de Costura” 

Com a Modista Alda Correia  

SOCIOEDUCATIVO 

A atividade estava prevista para o dia 27 de março, contudo 

foi antecipada para o dia 8 de março - Dia Internacional da 

Mulher.  

A mesma foi divulga aos associados, no entanto não 

recebemos inscrições suficientes para avançar com a 

atividade. 

13 março  

2021 

Sábado Fixe 

Zumba 
CULTURAL 

 Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada.  

  27 

março 2021 
Convívios ASISM CULTURAL 

Convívios realizados através da plataforma Zoom.  

Pouca adesão por parte dos utentes surdos, apenas 6 

participantes. 

Balanço: Razoável  

abril 2021 

Formação Pessoal e Social  

“Workshop de Cozinha” 

Cozinheiro Luís Batista 

LGP/ SOCIOEDUCATIVO 

Foram feitos vários contactos no sentido de organizar a 

atividade, porém existiam incompatibilidades de horários e 

datas, a atividade não se realizou. 

3 abril  

2021 
Convívio da Páscoa  CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID-19 esta atividade foi 

cancelada. 

A data foi comemorada através de convívio através da 

plataforma Zoom, a mesma contou com 9 participantes. 

Balanço: Positivo 
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abril 

2021 

 

Formação de LGP – Nível I LGP 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi adiada, 

uma vez que estava prevista realizar-se presencialmente na 

ASISM. 

9 abril 

2021 

 

Formação Pessoal e Social  

“Workshop Liderança Surda- Jovens” 

Com Professor José Luís Rocha 

 

SOCIOEDUCATIVO 

Atividade realizada através da plataforma Zoom, no qual 

contou com 6 participantes, de realçar a manifestação de 

interesse e proatividade na temática por parte dos jovens 

surdos.  

Professor com dinâmicas acessíveis e adequadas às 

características dos participantes. 

Balanço: Positivo 

20 abril 

 2021 
Dia Internacional dos CODA’s 

LGP/ SOCIOEDUCATIVO 

/CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

23 abril 2021 Dia Nacional da Educação do Surdo 
LGP/ SOCIOEDUCATIVO 

/CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada.  

Divulgação de um vídeo em LGP pela Presidente da ASISM 

sobre “A História da Educação do Surdo nos Açores”. 

 3/ 17/24 

abril 2021 
Convívios ASISM CULTURAL 

Convívios realizados através da plataforma Zoom.  

Média de 15 participantes. 

Balanço: Muito Positivo 
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4 de maio a 8 de junho 

de 2021 

 

 

 

 

Formação de LGP para ouvintes 

“Formação LGP – Nível I 20h – ZOOM” 

 

LGP 

Duração de 20h 

Participação: 10 alunos  

Formadora: Ema Gonçalves (modelo de formador surdo) 

Formação através da plataforma Zoom permitiu que os 

formandos de localidades mais distantes pudessem 

frequentar as aulas.  

Os alunos demonstraram interesse em frequentar o Nível II 

no mesmo formato.  

Balanço: Muito Positivo 

 

8 maio  

2021 

 

Sábado Fixe  

Atividade Paintball 
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

8/15 

maio  

2021 

Convívio ASISM CULTURAL 

Convívios realizados através da plataforma Zoom.  

Realização do jogo: “À Descoberta dos Açores” 

Participaram 9 elementos surdos. 

Balanço:  Positivo 

5 junho  

2021 

Sábado Fixe 

“Badminton” 
CULTURAL 

Esta atividade não foi realizada, sendo alterada para o dia 6 de 

junho. 
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6 junho 

2021 

Trilho Pedestre  

“Janela do Inferno” 
CULTURAL 

Atividade realizada no Domingo dia 6 de junho, não estava 

prevista.  

Contou com a participação de 11 elementos surdos. 

Atividade física benéfica para a saúde física e mental dos 

participantes, destacando a interação e entusiasmo entre os 

participantes, após longos dias isolados sem manterem um 

contacto físico presencial.  

Balanço: Positivo   

24 junho 

 2021 
28º Aniversário ASISM CULTURAL 

Estava prevista a vinda de um humorista surdo - Luís Tavares 

da APS para realizar a apresentação do “Magic Comedy Show”, 

no entanto motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade 

foi adiada para uma nova data a agendar. 

 

24 de junho 2021: 

- Manhã 

Realização de uma atividade com os jovens do Centro de 

Jovens Surdos em parceria com a Câmara Municipal de Ponta 

Delgada, no Projeto Bandeira Azul – remoção de plantas 

invasoras “Chorões do Mar” na Zona costeira da praia das 

Milícias. 
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- Tarde  

Comemoração do aniversário da ASISM na Quinta Social da 

ASISM, almoço com todos os participantes, realização de jogos 

tradicionais, homenagem ao antigo Dirigente.  

Divulgação de um cartaz alusivo ao dia, vídeo em Língua 

Gestual Portuguesa com uma mensagem da Presidente.  

Realização de um convívio pelo Zoom ao final do dia. 

Estiveram presentes 19 elementos surdos. 

Balanço:  Muito Positivo 

22/24 julho  

2021 

Walk & Talk 

“We are running out of time” 
CULTURAL 

Participação da comunidade surda a convite por parte da 

organização do festival Walk & Talk, com o objetivo de 

integração da comunidade surda na sociedade e luta por uma 

maior igualdade de direitos.  

Realização de pinturas no asfalto do percurso da maratona 

com frases importantes para a comunidades surda, e 

manifestação das suas lutas diárias.  

Realização da maratona com a participação de 6 elementos 

surdos. 

Balanço: Positivo  

julho  

2021 

ATL de Férias  

CJS 
SOCIOEDUCATIVO  

Com base nos interesses dos jovens surdos foram realizadas as 

seguintes atividades abaixo descritas: 

julho de 2021 
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- Dia 13 à tarde: Caminhada + Piquenique no Parque Urbano – 

1º encontro dos jovens surdos no verão 

- Dia 15 à tarde: Caminhada + banho no pesqueiro em PDL 

- Dia 20 o dia todo: Trilho na VFC + vólei na praia VFC 

- Dia 27 à tarde: Snorkeling no Ilhéu da VFC 

- Dia 28 o dia todo: Atividade em parceria com a Cresaçor  

 

agosto de 2021 

- Dia 3 de manhã: Golfe na Batalha do Golfe  

- Dia 12 o dia todo: Churrasco na Macela + jogos tradicionais - 

último encontro de verão dos jovens surdos  

 

Nota: Estavam previstas as seguintes atividades abaixo 

mencionadas, contudo e derivado à situação de pandemia as 

mesmas não foram possíveis de se concretizar: 

- Banho na piscina da Lagoa; Ténis; Rapel/Slide; Dança; Trilhos 

Prevê-se que possam ser realizadas em 2022. 

 

A importância do ATL de férias para o CJS teve um balanço e 

impacto muito positivo nos mesmos, sendo que demonstraram 

interesse e proatividade em participar e dinamizar o CJS e 

atividades futuras, no qual foi possível através destas 



 
Relatório de Atividades de 2021 

Associação de Surdos da Ilha de São Miguel 
13 

 
 

atividades serem proporcionados momentos de interação 

social, pessoal e de grupo, permitir que tivessem experiências 

que nunca tinha vivenciado até à data;  

Balanço: Muito Positivo  

16 julho  

2021 

Sábado Fixe 

“Vólei de Praia” 
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

28 julho 

Passeio Pedestre/ Degustação de 

Produtos Regionais/Canoagem – 

7 Cidades 

SOCIOEDUCATIVO 

Atividade realizada em parceria com a empresa CRESAÇOR, 

dirigida aos jovens da ASISM, feedback muito positivo dos 

participantes.  

Estiveram presentes 7 jovens. 

Balanço: Positivo  

31 julho  

2021 
Churrasco de Verão CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada.  

14 agosto 

2021 

Sábado Fixe 

“Paddle 7 Cidades” 
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

28 agosto 

2021 

Sábado Fixe 

“Atividade de Mergulho” 
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 
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9/28/30/31 

agosto 

5/7/8/9  

setembro  

2021 

TREMOR  CULTURAL 

Continuidade da participação da ASISM no Festival Tremor, em 

colaboração com o grupo Onda Amarela, onde foi 

desenvolvido durante um mês, espetáculo musical com o tema 

“Língua”, sendo apresentado ao público no dia 9 de setembro.  

Balanço: Muito positivo 

setembro a dezembro 

de 2021 

Projeto  

“Futebol para Todos – Futsal” 
CULTURAL  

Após dois anos em que o projeto esteve suspenso derivado à 

Pandemia COVID-19 este ano retomaram-se as atividades: 

- Realização de treinos duas vezes por semana 

- Organização de jogos de treinos com outras equipas 

- Atividades recreativas com objetivo de angariação de fundos 

para o projeto. 

A importância da interação na vertente desportiva, sendo um 

meio que possibilita adquirir bons hábitos de vida saudável e 

de inclusão social, tendo em conta a situação pandémica. A 

equipa da ASISM é composta por: 10 jogadores surdos, 1 

voluntario surdo de apoio à equipa e 1 condutor surdo 

voluntário, com idades compreendidas entre os 18 e os 53. 

Balanço: Muito Positivo 

20 a 26 setembro  

2021 
Semana Internacional da Pessoa Surda  CULTURAL/LGP/SOCIOEDUCATIVO 

Divulgação de vídeos dos associados sobre a sua experiência 

pessoal nas redes sociais. 

Sensibilização da comunidade em geral através de 

testemunhos reais, participação de 6 associados na realização 
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dos vídeos, sendo que ao longo da semana foi divulgado um 

por dia.  

Divulgação de cartazes alusivos ao reconhecimento dos 24 

anos da Língua Gestual Portuguesa e ao dia Nacional do Surdo.  

Encontro e convívio da comunidade surda como forma de 

comemoração do orgulho surdo em parceria com a CRESAÇOR 

- “Roteiro Natureza _Trilho Pedestre Vista Rei e Canoagem na 

Lagoa Azul_7 Cidades”.  

Participaram 12 elementos surdos.  

Balanço: Muito Positivo  

18 

setembro  

2021 

Convívio ASISM CULTURAL  

Convívio realizado através da plataforma Zoom.  

 8 participantes. 

Balanço: Positivo 

outubro  

2021 
Formação de LGP para ouvintes LGP 

A formação prevista iniciar no dia 11 de outubro foi suspensa 

por motivos de doença da Formadora interna da ASISM. 

2 outubro 

 2021 

Formação Pessoal e Social  

 “Workshop de TIC” 
LGP/ SOCIOEDUCATIVO A atividade não se realizou por falta de materiais informáticos. 

15 outubro  

2021 

Conversa Aberta 

“Finanças - IRS” 
LGP/SOCIOEDUCATIVO 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 
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28 outubro  

2021 

Formação Pessoal e Social  

 “Workshop de Costura – Decorações 

de Natal” 

LGP/SOCIOEDUCATIVO 

O Workshop de Costura – Decorações de Natal foi dinamizado 

pela professora Maria Luísa Gomes, destinado às utentes do 

Atelier de Costura da ASISM. Feedback muito positivo, 

demonstrando vontade em participar em mais workshops 

temáticos. 

A atividade contou com 6 participantes. 

Balanço: Positivo  

31 outubro  

2021 
Festa de Halloween CULTURAL  

Atividade realizada na ASISM com o intuito de promover o 

convívio entre associados, familiares e amigos.  

Sessão de cinema na ASISM com petiscos, guloseimas e 

pipocas. 

Fraca adesão dos participantes mascarados e integrados no 

tema.  

Contou com a participação de 7 utentes surdos.   

Balanço: Negativo  

9 outubro  

2021 
Convívio ASISM CULTURAL 

Convívio realizado presencialmente na sede da ASISM, contou 

com a participação de 10 utentes surdos. 

Balanço: Positivo  

13 novembro 

 2021 
Festa de São Martinho CULTURAL 

Realização da Festa de São Martinho, atividade dinamizada 

pela equipa de futsal da ASISM, para angariação de fundos para 

o Projeto.  

Contou com 27 participantes. 
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Balanço: Muito Positivo  

15 novembro 

 2021 

 

Dia Nacional da Língua Gestual 

Portuguesa 

LGP/CULTURAL/SOCIOEDUCATIVO  

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade presencial 

ficou suspensa, como alternativa os funcionários da ASISM 

desenvolveram um vídeo em LGP, promovendo o Projeto da 

Quinta Social da ASISM – ensinando em LGP os legumes da 

Quinta. 

Balanço: Positivo 

 20/27 

novembro 2021 
Convívios ASISM CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada. 

03 dezembro  

2021 

Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência  
CULTURAL 

Motivado pela Pandemia COVID -19 esta atividade foi 

cancelada.  

4 dezembro 

 2021 

Sábado Fixe  

“Decoração de Natal da ASISM” 
CULTURAL 

Convívio na ASISM com o intuito de decorar a sede para a festa 

de Natal e proporcionar um encontro entre os cidadãos surdos.  

Balanço: Positivo  

18 dezembro  

2021 
Festa de Natal CULTURAL 

Manhã  

Torneio de Futsal organizado pela ASISM, contou com a 

participação de mais três equipas.  

Contou com a participação de 45 pessoas, perfazendo o total 

de 4 equipas.   
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Atividade muito importante para a comunidade surda, em 

especial para os jogadores surdos, quer pela prática do 

desporto e saúde, quer pela integração na sociedade.  

Balanço: Muito Positivo  

 

Jantar convívio realizado na ASISM para assinalar a época 

festiva, troca de presentes entre os associados “Amigo 

Secreto”.  

Estiveram presentes 30 elementos surdos. 

Balanço: Muito positivo  


