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Resumo 

 

O presente relatório de estágio surge através da intervenção realizada numa associação 

de veteranos de guerra, no âmbito do Mestrado em Educação, na área de especialização de 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

O projeto de estágio intitulado “A vida pós-guerra. O caminho percorrido: Projeto de 

intervenção socioeducativa em indivíduos Veteranos de Guerra”, teve como público-alvo 

indivíduos ex-combatentes da Guerra Colonial Portuguesa, que decorreu entre as décadas de 60 

e 70 do século XX, guiou-se pelos seguintes objetivos gerais: Promover a aprendizagem e 

educação ao longo da vida; Desenvolver a autoestima e o autoconceito; Estimular uma 

participação cidadã na sociedade; Desenvolver competências tecnológicas. 

A Educação de Adultos e a Intervenção Comunitária, aliadas, permitem através das suas 

técnicas e métodos específicos, de um modo exímio, fazer face as necessidades e interesses 

mais assentes na cultura contemporânea, sendo esta urgência transversal e aplicável a 

diferentes faixas etárias e reconhecida em diferentes públicos-alvo, advindos de diferentes 

percursos e contextos sociodemográficos.  

Deste modo, o trabalho desenvolvido junto de Ex-combatentes, idosos, considera-se 

como sendo um elemento promotor de empowerment e de autoconsciência.  

 

Palavras-Chave: Educação de Adultos, Veteranos de Guerra, Intervenção Comunitária 

 



vi 
 

  



vii 
 

Life in Post-war. The Path Taken: Project of social educational intervention on War 
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Chisoka Paulo Alicerces Simões 
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University of Minho 

2016 

Abstract 

 

This present internship’ report appears throughout an intervention taken out at a war 

veterans’ association, in the scope of the Master in Education, specialization area of Adult 

Education and Community Intervention. 

The internship’s project was entitled of “Life in Post-war. The Path Taken: Project of 

social educational intervention on War Veterans” and had as target Portuguese Colonial War ex-

combatants, which was taken part between the decades of 60 and 70 of XX century. The project 

was lead by the following main goals: Promote lifelong learning and education; Develop self-

esteem and self-concept; encourage a citizen participation on society; Develop technological 

skills. 

Adult Education and the Community Intervention, brought together allow throughout their 

specifics technics and methods, in a particular way, face the needs and interests based on a 

contemporary culture, being this a transversal urgency and applicable in different groups ages 

and recognized in multiples target groups, coming from different roots and social demographical 

contexts. 

In this way, developed work among ex-combatants, elderly people, it’s considered to be 

an enabler of empowerment and self-consciousness.  

 

Key-words: Adult Education, War Veterans, Community Intervention 
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Introdução 

Os indivíduos veteranos de guerra têm sido alvo de intervenção nas diversas áreas das 

Ciências Sociais e Humanas, o que não é exceção ao nível da Intervenção comunitária e / ou 

Educação de Adultos. Estudos realizados em diferentes partes do mundo, sobretudo aqueles 

afetados por conflitos bélicos (e.g., guerra do Vietname, guerras civis africanas) procuram 

observar e avaliar a implicação da guerra e os seus desenlaces/consequências ao nível pessoal, 

emocional, social e cognitivo.  

A análise dos estudos internacionais permitiu perceber a escassez de projetos de 

intervenção em ex-combatentes da guerra colonial que visassem compreender o grau de 

influência dos conflitos armados nos seus participantes ao passar de várias décadas, deste 

modo pusemos em prática o seguinte projeto de intervenção intitulado: “A vida pós-guerra. O 

caminho percorrido: Projeto de intervenção socioeducativa em indivíduos Veteranos de Guerra”. 

Integraram neste projeto indivíduos que frequentavam uma instituição de veteranos da guerra 

colonial portuguesa e a sua implementação decorreu entre o período de Outubro de 2015 a 

Junho de 2016. 

A guerra colonial portuguesa ocorreu nas ex-províncias ultramarinas de África: Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo-Verde, deu-se entre 1961 e 1974, com o objetivo de manter 

estes territórios sob o domínio imperial português. Cerca de um milhão de portugueses foram 

destacados para a guerra, dentre os quais trinta mil tropas foram feridos e faleceram cerca de 

nove mil pessoas (Power, 2002). A guerra, tal como um fenómeno social que é, afetou os seus 

participantes diretos tal como os indivíduos nacionais que não se deslocaram para as colonias 

para o conflito, deste modo pode-se considerar que os seus efeitos associados, como emigração 

em massa, alteraram a psique coletiva do país (Power, 2002).  

 O corpo de texto do presente relatório de estágio encontra-se divido em cinco capítulos. 

Numa primeira fase apresentar-se-á o enquadramento contextual do estágio que agrega as 

necessidades, as motivações e expectativas em relação a este projeto de investigação-ação-

participativa. Iniciar-se-á por apresentar uma breve descrição do local/instituição de estágio, 

APVG, nomeadamente, a sua história, organização e o enquadramento do estágio na instituição. 

Ainda neste capítulo será feita a caracterização sociodemográfica e geral das atividades e dos 
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horários dos associados que frequentam assiduamente as atividades dinamizadas pela 

instituição. 

No segundo capítulo, será aprofundado o enquadramento teórico da problemática do 

estágio, onde estarão contemplados exemplos de práticas e revisões teóricas sobre projetos, 

estudos ou fundamentos realizados previamente, com bases investigativas e de intervenção das 

três áreas em que este projeto se assenta, animação sociocultural, oficina multimédia e 

educação não formal de ciência experimental em adultos. 

 No terceiro capítulo, intitulado por enquadramento metodológico do estágio encontrar-se-

ão descritos os métodos e técnicas escolhidas para o projeto, derivados/consequentes das 

necessidades encontradas em todas as fases do projeto, especialmente na fase de avaliação 

diagnóstica. Este projeto desenvolveu-se de acordo com o paradigma da complexidade, o que 

facilitou a escolha de métodos e técnicas mais pertinentes para o colocar em prática. Neste 

capítulo serão, também, descritos os recursos e as limitações utilizados durante o estágio. 

 No penúltimo capítulo do relatório serão apresentados e discutidos os processos de 

intervenção/investigação articulados com os objetivos prepostos e definidos previamente. Deste 

modo, procurar-se-á analisar o modo como os indivíduos se comportaram nas várias atividades 

através dos tópicos de avaliações contínuas realizadas pelo técnico, tendo sempre em conta o 

paradigma subjacente ao projeto e os objetivos que o regem.  

A realização desta discussão irá também se basear na comparação dos resultados 

obtidos na prática, com a os recursos teóricos previamente mobilizados e consequentemente 

articula-los com vista a observar quais foram as divergências e as semelhanças. 

Durante a discussão procuraremos articular/comparar os resultados obtidos na prática 

com os recursos teóricos previamente mobilizados de modo a observar quais foram as 

divergências e as semelhanças. 

 O último capítulo, considerações finais, contemplará uma análise crítica dos resultados e 

as suas implicações com enfoque ao nível pessoal, da APVG e do conhecimento em Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária.  

  



3 
 

Capítulo I - Enquadramento contextual do estágio 

 

1. APVG – Caracterização  

A APVG foi fundada em Março de 1999, possui a sua sede nacional em Braga. É uma 

IPSS, Instituição Privada de Solidariedade Social, que surgiu da necessidade de colmatar as 

sequelas comportamentais dos indivíduos qua participaram na Guerra Colonial Portuguesa. 

 O stress pós-traumático surgiu como um dos fatores fulcrais para o crescimento da 

APVG, pois, a nível nacional, legislativo e governativo não existia até a data qualquer organismo 

que abordasse esta doença, tanto no seu acompanhamento, reconhecimento e tratamento. A 

APVG exerceu, em conjunto com outras associações, força junto à diferentes ministérios para 

que fossem criados benefícios legais aos ex-combatentes. 

 A APVG tem como propósito agregar ex-combatentes da Guerra Colonial Portuguesa, que 

decorreu entre 1961 e 1975 nos territórios ex-ultramarinos de África (Angola, Guiné e 

Moçambique), Ásia (Goa, Damão e Diu) e Oceânia (Timor-Leste) presentes na altura em todos os 

ramos das Forças Armadas. Atualmente conta com cerca de 46 500 sócios em todo o país, 

divididos em 16 delegações e 70 delegados. 

 Os objetivos da APVG são: 

 ‘’Contribuir para a proteção e apoio dos seus associados, ex-combatentes veteranos 

de guerra e ex-militares, bem como aos respetivos agregados familiares;  

 A prestação de apoio médico em todas as especialidades, designadamente aos ex-

combatentes veteranos de guerra afetados com a Perturbação de Stress Traumático 

ou “Traumático de Guerra”;  

 Prestação de apoio psicológico;  

 Prestação de apoio jurídico;  

 E ainda a prestação de apoio pedagógico e cultural.” 

 

Os objetivos da APVG pretendem-se atingíveis através: 

1. “Apoio Social, através da criação de Centros de Dia e Lares para os Veteranos 

de  

Guerra;  
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2. Apoio médico, psiquiátrico e psicológico;  

3. Apoio jurídico através de consultas;  

4. Delegações.  

 Promover e divulgar através do seu jornal, brochuras ou editais, colóquios, 

jornadas médicas e outros eventos, toda a temática referente à Perturbação de 

Stress Pós-Traumático;  

 Reabilitar e integrar na sociedade o ex-combatente e o seu agregado familiar;  

 Estabelecer pactos e protocolos de cooperação.” 

 

2. Caracterização do público-alvo 

A caracterização do público-alvo deste projeto de investigação-ação foi realizada através 

da aplicação de um inquérito por questionário, dividido em duas partes, a primeira consistiu na 

“Caracterização Demográfica” e a segunda na “Caracterização Geral”. Os indivíduos na sua 

maioria, de modo deliberado, não respondeu ao questionário por inteiro, deixando algumas 

questões por responder. 

 

3. Caracterização sociodemográfica 

 A primeira parte, a “Caracterização Sociodemográfica”, desenvolveu-se em 5 questões, 

“1- Sexo”, “2-Idade” “3- Situação Laboral”, “4-Profissão”, “5-Reformado”, como esta questão 

era uma questão de contingência, caso a resposta para esta última fosse positiva, seguia-se a 

questão “4.1 - Se sim, qual foi a sua profissão” e posteriormente “4.2 - Anos de trabalho”. 
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Gráfico 1 -  Resposta a questão "1- Sexo" 

 

No gráfico acima representado, encontram-se representadas à questão “1- Sexo”, onde 

era questionado o sexo dos indivíduos, e onde se pode observar uma predominância do sexo 

Masculino, constituindo-se 85% do público-alvo, com 11 elementos, enquanto o sexo feminino 

possui 15%, 2 elementos.  

 

Gráfico 2 - Resposta a questão “2- Idade” 

 

Em relação a idade do público-alvo, esta vária como está representando no gráfico 2, 

entre os 63 e os 72 anos e a média de idades situa-se nos 66 anos e 2 meses. A idade mais 

representada, a moda, são os 67 anos, seguida por os 64 anos, tendo as de mais a mesma 

percentagem, 10%, 1 individuo. 

85% 

''11'' 

15% ''2'' 
0

2

4

6

8

10

12

Masculino Feminino

1 - Sexo 

Sexo

10% 

"1" 

20% 

"2" 

10% 

  "1" 

30% 

  "1" 

10% 

  "1" 

10% 

  "1" 

10% 

 "1" 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

63 64 66 67 69 71 72

2- Idade 

Idade



6 
 

 

Gráfico 3 - Resposta a questão “3.1 -Situação laboral” 

Através da observação do gráfico da questão 3, a questão “3 - Situação laboral”, onde 

responderam 13 indivíduos, 12 dos quais, representando cerca de 92% se encontram 

reformados, e apenas 1 em situação laboral no presente. 

 

Na questão “3.2 - Se sim, qual foi a sua profissão?”, entre os 11 indivíduos que 

responderam, podemos constatar que as suas profissões anteriores foram todas distintas, 

embora todas dos sector primário e secundário. Apenas a profissão “Doméstico” surgiu com 

mais de uma opção, tendo 2, representando 19% das opções, sendo a única profissão plural. 
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Gráfico 4 - Resposta a questão “3.2 - Se sim, qual foi a sua profissão?” 
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Gráfico 5 - Resposta a questão “3.3 - Profissão atual” 

 Dos inquiridos, a questão “3.3 – Profissão atual”, apenas uma, se encontra atualmente 

a trabalhar, sendo a sua profissão Doméstica, como se encontra referido no gráfico acima 

representado. 

 

Gráfico 6 - Respostas a questão “4- Anos de trabalho” 

 Na questão “4 - Anos de Trabalho”, as opções variaram entre os 23 e os 49 anos, sendo 

a mais predominante os 44 anos, com 3 opções e 28% de percentagem respetivamente, seguido 

por 42 anos de trabalho, com 2 indivíduos, 18%, e todas as demais com apenas uma escolha, 

representando 9% das opções. 
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Gráfico 7 - Resposta a questão “Disponibilidade Horária” 

 Em relação a questão “5 - Disponibilidade Horária”, apesar de respostas heterogéneas, 

podemos observar que os indivíduos têm disponibilidade em diferentes turnos coincidentes, 

devido ao facto de cerca de 6 indivíduos, que representam 21% se encontrarem disponíveis em 

todos os turnos de segunda a sábado. 14%, 4 encontram-se disponíveis Terças-feiras a tarde e 

10% dos indivíduos encontram-se disponíveis nas tardes de Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-

feira. 

 Deste modo há uma confluência de 34% para as tardes de Terça-Feira e Quinta-feira, 

sendo estas as mais propícias a realização de atividades. 

1.  Caracterização Geral 

A “Caracterização Geral”, a segunda parte do inquérito por questionário, possuiu 2 

questões, ambas com o objetivo de compreender os interesses de cada participante. 
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Gráfico 8 - Resposta a questão ‘’1 - Atividades favoritas’’ 

Na questão “1 - Atividades favoritas”, a atividade “Viajar” surge como a mais votada, 

reunindo 9 escolhas, cerca de 10%, a seguir surge “Caminhadas” com 6%, 7 indicações, 

seguidamente surgem “Feiras; Exposições”, “Jogos de Tabuleiro”, “Conversar”, “Aprender”, 

“Ler”, “Desporto (Futebol, Voleibol, etc.)” igualmente com 6% das escolhas, 5 indivíduos 

escolherem simultaneamente estas atividades. 
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Gráfico 9 - Resposta a questão “2-. Áreas de Interesse”. 

 No último ponto, “2 - Área de Interesse”, surgiram nos primeiros lugares, com a mesma 

percentagem, 14%, com 5 escolhas: “Saúde, doenças”, “Desporto” e “História”, a seguir com 

12%, com a escolha de 4 indivíduos: “Novas Tecnologias”, “Línguas Estrangeiras” e “Geografia”, 

tendo ficando “Bricolagem”, “Reparações”, “Artes” com 3% e por fim “Fotografia” e 

“Astronomia” com 6%, deixando o resto das opções sem algum evocação. 

 

4. Apresentação da área/problemática de intervenção/investigação. 

Identificação e justificação:  

 

 O problema de partida deste projeto é: A análise e a recorrência dos efeitos da Guerra 

Colonial, nos ex-combatentes, após 40 anos do seu final. 
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A guerra colonial portuguesa foi um dos eventos sociais mais importantes na construção da 

atual realidade nacional, do século XXI, devido ao elevado número de indivíduos destacados, o 

que alterou os tradicionais funcionamentos familiares, e a vida em si dos próprios indivíduos. 

Deste modo, este projeto socioeducativo pretende através de 3 diferentes módulos de 

intervenção, observar e compreender o efeito da Guerra Colonial após 4 décadas do seu final. 

A intervenção pretende de um modo conclusivo, compreender se ao realizar atividades, de 

várias vertentes socioeducativas não exclusivamente relacionados com o facto de o público-alvo 

ser Veterano de Guerra, se verifica uma recorrência e evocação de relatos de guerra e dos 

consequentes efeitos. 

 

5. o da sua relevância/pertinência no âmbito da área de especialização 

do Mestrado 

O problema deste projeto revela-se importante e pertinente na Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária por diferentes razões causais.  

A população só pode ser representada por indivíduos de faixa etária adulta, devido as 

décadas em que a Guerra Colonial ocorreu: 60 e 70 do séc. XX; sendo assim a Educação de 

Adultos surge num espaço próprio e adequado, sendo que todas as intervenções de índole 

pedagógica podem ser remetidas para esta área educacional. 

 A Intervenção Comunitária também pode ser evidenciada pela existência de um grupo 

de indivíduos com detalhes pessoais e sociais em comuns, possuindo diferentes denominadores 

comuns ao nível de interesses, necessidades e principalmente um passado coletivo em comum. 

 O problema deste trabalho sendo: - “A analise a recorrência dos efeitos da Guerra 

Colonial, nos ex-combatentes, após 40 anos do seu final” assinala a carga pessoal, de 

autoconhecimento e Auto perceção dos indivíduos e a sua expressão na realidade atual, 

fenómeno que é mediado pela Educação de Adultos e/ou pela Intervenção Comunitária. 

 A Educação de Adultos e a Intervenção Comunitária, sendo áreas com métodos e 

técnicas de intervenção específicas, fornecem uma maior possibilidade de explorar diferentes 

aspetos do público-alvo em questão, nomeadamente, em veteranos de guerra, particularmente 

os efeitos da Guerra Colonial de um modo não explícito para os indivíduos, ou seja, sem que seja 

frequentemente mencionada a sua participação no conflito. 



12 
 

 Como acima referido, a intervenção foi realizada através de três distintos módulos, que 

podem ser remetidos cada um para uma área específica, nomeadamente: Educação de Adultos; 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.  

Na área da Educação de Adultos, foi elaborado o projeto “Navegar pela Ciência”, 

realizado através de sessões não formais de Ciência Experimental, em diferentes áreas de 

conhecimento, nomeadamente: Astronomia, Saúde, Novas Tecnologias e Química. 

 A Educação de Adultos e Intervenção Comunitária esteve presente no projeto 

“Com(Viver)”, que consistiu na dinamização de atividades de Animação Sociocultural, tal como 

visitas a locais de interesse cultural e histórico, realização de torneios de jogos de tabuleiro, etc. 

 A Educação de Adultos e a Intervenção Comunitária, de um modo mais dissociável, 

embora complementares foi mais observável no projeto “Oficina Multimédia” onde surgiram 

atividades exclusivas da Educação de Adultos, como a facilitação da aprendizagem de captação 

de vídeo, e atividades exclusivas da Intervenção Comunitária, nomeadamente da realização de 

uma rádio comunitária em formato de Podcast, contudo, em diferentes ocasiões estas foram 

complementares, como na exploração dos significados pessoais dos conteúdos captados em 

vídeo.  

6. Finalidade e objetivos;  

6.1. FINALIDADE DO PROJETO 

 

A finalidade deste projeto foi “Desenvolver uma consciência cidadã coletiva e Auto 

consciente”. 

6.2. OBJETIVOS DO PROJETO 

Os objetivos da intervenção apresentam-se em quatro objetivos gerais, em que cada um 

é desdobrado em objetivos específicos, sendo os seguintes: 

Objetivos Gerais e Específicos, respetivamente.  

 Promover a aprendizagem e educação ao longo da vida  

o Mediar a construção /aprendizagem de novos conhecimentos 

o Recorrer a vivências prévias para construção /aprendizagem de novas 

competências  
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o Relacionar conceitos científicos com o quotidiano 

 Desenvolver a autoestima e o autoconceito  

o Desenvolver competências de comunicação  

o Demonstrar e representar pontos de vista próprios e críticos 

 Estimular uma participação cidadã na sociedade 

o Promover a socialização 

o Estimular o debate, capacitando a negociação 

o Desenvolver uma coesão comunitária 

 Desenvolver competências tecnológicas  

o Incentivar à investigação científica 

o Incentivar a aproximação à cultura digital 

o Diminuir a infoexclusão 

 

7. Integração na APVG  

A APVG possui 5 departamentos sendo: Médico, Psicologia, Jurídico e Administrativo e 

Ação Social da Instituição. A área de intervenção do estágio situou-se no departamento de Ação 

Social. O projeto realizado, tendo em conta os aspetos da intervenção, e atendendo à sua 

finalidade e problema inicial, teve como tema “A Vida pós-guerra. O Caminho percorrido: Projeto 

de intervenção socioeducativa em indivíduos veteranos de guerra”. Através da investigação e 

avaliação diagnóstica de necessidades e interesses, concluiu-se a pertinência de desenvolver um 

estágio assente em três vertentes, cada vertente com um projeto diferenciado, mas todos 

relacionados entre eles. 

 

8. Diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas.  

 O diagnóstico de necessidades/interesses foi realizado através de três distintas fases, a 

primeira fase regeu-se pela observação do funcionamento da instituição, onde foi verificado o 
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histórico de atividades realizadas nos últimos anos, a frequência das mesmas e o interesse 

demonstrado pelos participantes nos diferentes tipos de iniciativas.  

 A segunda fase consistiu na aplicação de duas entrevistas semiestruturadas em dois 

informantes-chave da instituição, o presidente, que para além da sua função diretiva também foi 

o acompanhante de estágio na instituição e também a Psicóloga da APVG – Delegação de Braga, 

devido a proximidade clínica desta profissional com os sócios da instituição; deste modo 

constitui-se como a técnica da instituição que poderia verificar as implicações psicológicas que 

este projeto poderia causar nos indivíduos, com a especial atenção de não enviesar o seu 

trabalho, o acompanhamento psicológico. 

 A terceira fase do diagnóstico de necessidades/interesses consistiu na aplicação de um 

questionário a todos os sócios da instituição que participam regularmente nas atividades 

promovidas pela APVG, composto por duas partes: a caracterização sociodemográfica e a 

caracterização geral, esta última que assentava nas atividades favoritas e áreas de interesse (cfr. 

Apêndice I). 
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Capítulo II - Enquadramento teórico da problemática do 

estágio 

Este capítulo tem como objetivo apresentar projetos de intervenção e/ou de investigação 

realizados globalmente, no âmbito de veteranos de guerra e ex-combatentes. Foram também 

analisadas várias conceções teóricas pertinentes na realização do estágio, tal como: educação, 

modalidades de educação, estratégias de aprendizagens em adultos, educação de adultos e a 

intervenção comunitária, educação não formal de ciência, a literacia científica, métodos de 

aprendizagem em adultos, oficina multimédia. 

O capítulo também possui elementos que relacionam os contributos mobilizados e o estágio 

em si. 

 

1. Apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre 

Intervenção em Veteranos em Educação de Adultos e/ou Intervenção 

Comunitária e a sua relevância/articulação para/com o trabalho de 

intervenção/investigação desenvolvido. 

Durante o processo de investigação que precedeu a intervenção foram pesquisados outros 

projetos de Educação de Adultos e/ou Intervenção Comunitária, tal como em outras áreas de 

ciências sociais humanas, como Antropologia e Sociologia e ciências da saúde, Enfermagem e 

Psicologia, onde o público-alvo foram veteranos de guerra ou ex-combatentes.  

A escolha dos projetos considerados relevantes para o projeto de intervenção na APVG, 

regeu-se por diferentes parâmetros, nomeadamente elementos que eram únicos a cada projeto e 

possíveis de identificar e aplicar neste projeto.  

A apresentação dos projetos de investigação ou intervenção será realizada em duas partes 

distintas:- a nível nacional e a nível internacional; os projetos realizados a nível internacional 

encontram-se divididos por continente. 

1.1. A NÍVEL NACIONAL 

A localização de projetos de investigação-intervenção educativa a nível nacional não foi 

possível. A intervenção contínua em veteranos de guerra portugueses não existe, nomeadamente 
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o acompanhamento deste público-alvo, nacionalmente só é realizado a nível psicológico 

(psicoterapêutico) e em espaços de tempo limitados. 

 “Quando a guerra parece não ter fim: Uma intervenção psicoterapêutica em Perturbação 

Stress Pós-traumático de Guerra” de Ângela Maia e Eugenia Fernandes da Universidade 

do Minho, 2000, de Psicologia. 

Este estudo surge como a apresentação de um modelo de desenvolvimento de 

intervenção psicoterapêutica, construído com enfoque em ex-combatentes, e se encontra 

assente em 5 fases:- Avaliação; Construção da confiança e da segurança; Estabilização de 

sintomas; Fase de Integração e o Desenvolvimento e Fortalecimento pessoal. 

O modelo possui objetivos próprios e específicos, pois diferencia-se em momentos 

próprios da intervenção psicoterapêutica comum e se debruça sobre aspetos do 

desenvolvimento pessoal de indivíduos que viveram em contexto de um conflito armado. 

 “Experiências adversas, Trauma, TEPT e Comportamentos de Risco na População e em 

Veteranos de Guerra” de Susana Pedra e Maria da Graça Pereira, 2003, da Escola de 

Psicologia da Universidade do Minho. 

Este estudo teve como objetivo a observação do stress pós-traumático, o seu impacto no 

desenvolvimento de comportamentos considerados como sendo de risco, e a importância dos 

mesmos a nível intergeracional, familiar. Deste modo, Pedra e Pereira (2003) verificaram que os 

comportamentos prevalentes em veteranos de guerra foram o “consumo de substâncias, 

comportamentos sexuais de risco e estilo de vida sedentário” (Pedras & Pereira, 2003, p. 139). 

Apuraram uma correlação entre o stress pós traumático e vários problemas de saúde, 

nomeadamente “doença cardíaca isquémica, doença oncológica, doença pulmonar, diabetes, 

fraturas ósseas” (Pedras & Pereira, 2003, p.146). As autoras constataram, igualmente, que 

parece existir uma transmissão intergeracional de comportamentos de risco dentro do seio 

familiar.  

Concluindo que a intervenção preventiva em veteranos de guerra, tal como em todos os 

indivíduos que possuam relações diretas com eles, particularmente os elementos da sua família 

nuclear, é bastante importante, de tal modo que as autoras citam um programa de sua autoria 

de educação para saúde em mulheres de veteranos de guerra. Adicionalmente, recomendam a 

criação de programas de intervenção em veteranos de guerra e para outros indivíduos com 
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trauma “no sentido de minimizar a transmissão intergeracional do trauma e comportamentos de 

risco” (Pedras & Pereira, 2003, p. 146). 

1.2. A NÍVEL INTERNACIONAL 

1.2.1 Europa 

Investigação 

  “Explanation for low prevalence of PTSD among older Finnish war veterans: social solidarity 

and continued significance given to wartime sufferings” de Hautamäki e Coleman de 2001. 

Este estudo tem como objetivo compreender a baixa prevalência do stress pós-traumático 

em veteranos de guerra Finlandeses presentes na 2ª Guerra Mundial. Para a realização da 

revisão de literatura os autores começaram por analisar o papel da Finlândia na 2ª Guerra 

Mundial e posteriormente o Stress pós-traumático nos veteranos de guerra Finlandeses. 

O público-alvo preencheu quatro questionários sobre o impacto psicológico de eventos 

traumáticos, bem-estar, saúde mental e envelhecimento e, também foi realizado um questionário 

com questões detalhadas sobre a carreira militar e as experiências de guerra.  

Os autores concluíram que os veteranos finlandeses realmente possuem baixos níveis de 

stress pós-traumático, devido ao modo comunitário que abordam as questões da guerra, ao 

suporte estatal e ao acompanhamento longitudinal realizado aos indivíduos presentes no conflito. 

 

Intervenção 

  “Confronting the Past and Involving War Veterans for Peace: Activities by the Centre for 

Nonviolent Action, Sarajevo, Belgrade” de Martina Fischer de 2006. 

Este artigo foca-se num projeto de intervenção realizado num “Centro para a Ação Não-

Violenta”, em Belgrado na Sérvia. O centro para ação não violenta possui como objetivos iniciais 

“fortalecer a sociedade civil na região ao promover a não-violência, abordagens positivas em 

relação ao conflito e a tolerância” (Fischer, 2006, p.387). 

As atividades do Centro para a Ação-Não Violenta de Belgrado são de diferentes índoles, 

nomeadamente: Formação, Trabalho em rede e Abordagens regionais pra confrontar o passado; 

Projetos específicos para “Lidar com o passado”; Os media e a construção da paz; Audiências 
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públicas; Avaliações contínuas para observar as motivações e o impacto dos projetos em ex-

combatentes e na sociedade em geral. A associação também realiza fóruns públicos onde toda a 

comunidade é convidada a assistir e a participar para que haja a contribuição das impressões de 

todos sobre o conflito armado em questão, e por serem atividades abertas, participam indivíduos 

dos dois lados do conflito, pois esta foi uma guerra civil. 

Neste artigo, o Centro para a Ação Não-Violenta, conclui que a sua instituição tem sido um 

fator de mudança social em toda a área geográfica e, também, que os ex-combatentes que 

frequentam as suas atividades possuem a necessidade de partilhar eventos pessoais com 

indivíduos que passaram por experiências semelhantes, tal como partilhar com público no geral. 

A abertura e a participação dos indivíduos que frequentam as atividades na sociedade civil é 

tão observável que estes indivíduos têm sido fulcrais no diálogo intercultural e inter-religioso nos 

países ex-jugoslavos, no pós-guerra. 

 “Health Care and Community-based Interventions for War-traumatized People in Croatia: 

Community-based Study of Service Use and Mental Health” de Tanja Franči ković, 

ZdravkoTovilović, Zoran uković, Aleksandra Stevanović, Dean Ajduković, Radojka 

Kraljević, Marija Bogić e Stefan Priebe. 

 

O estudo “Health Care and Community-based Interventions for War-traumatized People 

in Croatia: Community-based Study of Service Use and Mental Health” em Português, “Serviços 

de saúde e intervenções com base na Comunidade para indivíduos com trauma de Guerra na 

Croácia: Estudo com base na Comunidade dos Serviços de Saúde e de Saúde Mental” 

apresentado em formato de artigo, aborda uma investigação realizada a 719 adultos que 

vivenciaram pelo menos um ato traumático de guerra. 

O objetivo deste estudo foi “explorar a utilização de serviços de saúde e serviços 

comunitários” em zonas afetadas diretamente pela guerra (Franči ković et al., 2006, p.483). Os 

serviços comunitários em questão eram facilitados por Organizações não-governamentais (ONG) 

Croatas e internacionais. Estas ONGs criaram vários projetos com o objetivo de diminuir os 

traumas de guerra. 

Em parceria entre as diferentes ONGs foi criado o “Programa Nacional de Ajuda 

Psicossocial para as vítimas de Guerra”, que abordou diferentes aspetos prestativos tal como 
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“alojamento de refugiados, ajuda humanitária, desenvolvimento de programas de reconstrução, 

programas para o retorno de deslocados e diminuição do desemprego” (Franči ković et al., 

2006, p.484).  

O estudo conclui que na sua maioria, 92% dos indivíduos, só utiliza serviços de saúde 

primários, sendo todo o serviço realizado a base de serviço psicológico e farmacológico. O 

estudo também aponta que indivíduos com outras patologias psiquiátricas, sem ser o Stress pós-

traumático, participam mais em atividades sociais, tal como associações, grupos recreativos, 

deste modo os autores sugerem que “o apoio psicológico é essencial, mas os resultados indicam 

que os indivíduos necessitam de outras formas de apoio também elas importantes, 

nomeadamente atividades de ocupação de tempos livres e atividades desportivas”(Franči ković 

et al., 2006, p.489). 

 

1.2.2 América 

Investigação 

 “Lifestyle and Health-related Risk Factors and Risk of Cognitive Aging Among Older 

Veterans” de Kristine Yaffe Tina D. Hoang, Amy L. Byers, Deborah E. Barnes, Karl E. 

Friedl de 2014 

 

Este estudo de investigação “Estilo de vida e fatores de risco relacionados com a saúde e o 

risco de envelhecimento cognitivo entre veteranos idosos” consistiu numa revisão de literatura de 

elementos relevantes da 3ª idade, nomeadamente: a atividade física, os fatores de risco 

cardiovasculares, a nutrição orientada para a proteção neurológica, cognição e atividade social, 

qualidade de sono, álcool e tabaco. 

O estudo conclui que os idosos veteranos de guerra, maiores de 60 anos, são um público-

alvo com necessidades diferenciadas dos outros indivíduos da mesma faixa etária, 

principalmente ao nível do Envelhecimento Cognitivo, devido a quatro fatores equiparáveis, 

nomeadamente os “fatores demográficos; riscos genéricos; estilo de vida e fatores relacionados 

com a saúde, fatores de risco relacionados com a vida militar” (Yaffe, et al., 2014, p.117).  

 

 “The Social Model of Disability Under the Shadow of the Revolution: Ex-combatants 

Negotiating Identity in Nicaragua”, de Stephen J. Meyers de 2014. 



22 
 

 

O artigo “O Modelo Social da Deficiência sob a sombra da Revolução: Negociação de 

Identidade em Ex-combatentes na Nicarágua” aborda o impacto da definição de “Modelo Social 

de Deficiência” que surgiu na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Indivíduos 

com Deficiência, de 2006. 

O estudo foi realizado exclusivamente através de métodos qualitativos. O artigo possuiu uma 

revisão de literatura aprofundada sobre como os diferentes lados do conflito civil da Nicarágua 

utilizam as suas deficiências, no quotidiano, a nível legal e principalmente na construção de 

identidade própria e coletiva. 

O desenrolar do estudo demonstrou que ocorre uma dualidade bastante específica e 

diferenciadora no grupo de investigação deste projeto, que é o facto dos indivíduos se verem 

como deficientes ou como heróis de guerra, e a possível combinação destes dois estatutos 

sociais. 

O autor conclui que pode ocorrer a discriminação positiva dos indivíduos com deficiência, 

deste modo o modelo pode ser visto como um elemento de empowerment, pois considera que 

os indivíduos são conscientes das suas limitações e deste modo surge a oportunidade de 

defenderem, em grupo, os seus direitos. 

 

Intervenção 

  “When Veterans Return: The Role of Community in Reintegration” de Anne Demers, 

2011. 

 

 Este artigo “When Veterans Return: The Role of Community in Reintegration”, em 

Português traduzido por “Quando os Veteranos Regressam: O Papel da Comunidade na 

Reintegração” consiste num estudo que inclui uma investigação qualitativa, que utilizou como 

técnica de investigação o grupo focal, intermediado com uma entrevista guiada de respostas 

abertas, e com o objetivo de avaliar o regresso dos ex-combatentes norte-americanos que 

participaram Guerra do Iraque e Afeganistão, entre outubro de 2001 e março de 2003.  

Os participantes na investigação foram escolhidos de modo aleatório, em edifícios 

comunitários, tal como hospitais, ONG’s e igrejas, e foi aplicado a 45 indivíduos do género 

masculino e a 3 do género feminino e os dados registrados no programa informático 

SurveyMonkey, foram posteriormente analisados com recurso ao SPSS. 
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 No artigo também se encontra uma breve revisão bibliográfica que aborda conceitos 

como cultura, identidade e o impacto de situações de trauma na saúde mental. 

 O estudo qualitativo assenta nos seguintes temas: a desmobilização da guerra e o 

autoconceito ainda relacionado com a guerra; o regresso a casa e as diferenças encontradas; 

crises identitárias. 

 O artigo conclui que a identidade “está intrinsecamente interligada a comunidade, uma 

cria a outra” (Demers, 2011, p.172) e, também que os veteranos de guerra precisam de uma 

estrutura social para conseguir “incorporar experiências passadas, criar conexões em comum e 

rejeitar identidades indesejadas” (Demers, 2011, p.172).  

A análise dos resultados deste estudo qualitativo demonstra que que os veteranos 

devem ser capazes de realizar uma narrativa de vida íntegra e completa para que não ocorram 

crises identitárias e para que sejam criadas condições para uma construção de novas 

oportunidades de vida. Com o objetivo de facilitar os processos de adaptação, o estudo sugere o 

envolvimento dos companheiros de guerra, familiares e a comunidade em geral. Deste modo, 

aponta as seguintes recomendações: a criação de grupos de suporte, onde poderiam partilhar as 

suas histórias; criação de grupos de transição para famílias e amigos de veteranos, com a 

inserção de tema da guerra e em que consiste ser ex-combatente; formação de profissionais de 

saúde e de ciências sociais e humanas sobre a vida militar e preparação para a formulação de 

programas de reintegração de veteranos, reconhecendo as especificidades únicas dos mesmos. 

 

1.2.3 Ásia 

Investigação 

 “Investigation of Daily Activities for Elderly Members Of Veterans’ Families In Ahvaz City 

(Iran) In 1392(2013-14)” de Mehran Tahrekhania, Heidar Ali Abedib, Nadia Zaker 

Hosseinia de 2014 

 

Este projeto de investigação descritiva-analítica foi realizado numa instituição de 

veteranos de Guerra, na cidade Iraniana de Ahvaz, a indivíduos com mais de 65 anos, através de 

preenchimento de questionários e recolha documental. 

O estudo pretendia analisar as atividade quotidianas dos veteranos de guerra do conflito 

Iraquiano-Iraniano, 24 anos após o seu final. O questionário compunha-se em duas partes: a 
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primeira parte foi constituída pela Caracterização Sociodemográfica; a segunda parte focava nas 

atividades quotidianas, nomeadamente “habilidades para utilizar o telefone, fazer compras, 

cozinhar, realizar trabalho doméstico, lavandaria, deslocações, medicação, habilidades 

financeiras” (Tahrekhania et al., 2014, p. 199). O estudo teve, também, em atenção atividades 

de índole religiosa, social e de lazer. 

A investigação concluiu que a maioria dos indivíduos, 81.9% do sexo feminino e 64.3% 

do sexo masculino possuíam doenças de variados foros, entre outras: doenças cardiovasculares, 

hipertensão, paralisia e/ou imobilidade dos membros, etc.; e existem diferentes variáveis que 

influenciam as atividades quotidianas dos indivíduos, tal como o estado emocional dos veteranos 

e das suas famílias. Deste modo, os autores aconselham “a facilitação de programas e 

atividades físicas para os idosos e para proteger e facilitar o desenvolvimento de uma vida 

saudável e ativa” (Tahrekhania et al., 2014, p.199). 

 

1.2.4  África 

Investigação-Intervenção 

 “Does a More Participatory Approach to Reintegrating Ex-Combatants Lead to Better 

Outcomes? Evidence from Sierra Leone and Liberia” de Walt Kilroy (2014). 

 

O estudo “Does a more participatory approach to reintegrating ex-combatants lead to 

better outcomes? Evidence from Sierra Leone and Liberia”, em Português: “Será que uma 

abordagem mais participativa para reintegração de ex-combatentes permite melhores resultados? 

Evidências da Serra Leoa e da Libéria” realizado na Serra Leoa e na Libéria, pretendeu avaliar o 

impacto de uma abordagem participativa, a nível comunitário, económico e social em indivíduos 

ex-combatentes. 

A investigação surgiu da aplicação do programa do Comité Nacional para o 

Desarmamento, Desmobilização, Reintegração da Serra Leoa (DRR) e de Reabilitação da Libéria 

(DRRR). Esta investigação possui uma metodologia mista: qualitativa e quantitativa; e foi dividida 

em três fases distintas, a inicial recolha documental na “cidades capitais, regionais e rurais, para 

assegurar uma variedade de locais e grupos populacionais” (Kilroy, p.285, 2014). Entrevistas 

semiestruturadas a ex-combatentes, membros da comunidade e indivíduos com poder decisório 

e, grupos focais entre veteranos de guerra e questionários de questões abertas. 
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A investigação concluiu que os programas de intervenção em veteranos de guerra de 

ambos os países são importantes a nível de “trabalho, económico, bem-estar e relações com a 

comunidade” (Kilroy, p.303, 2014), este projeto também concluiu que a questão inicial da 

investigação, é valida:- que é que realmente importante investigar a participação dos indivíduos 

nos momentos pós-guerra, devido as novas normas que surgem. 

 O estudo aplicou o conceito de “Participação” de Pretty que a divide em agências, poder, 

interesses, comunicação e pertença. Concluindo que os ex-combatentes apresentam níveis 

baixos nestes aspetos, podendo ter poucas escolhas em relação a tudo em seu redor e apenas 

possuíam o direito implícito e participarem em programas de formação ou orientação vocacional. 

 “Planning and Implementation of a Community-Based Approach to Reintegration 

Programmes of Ex-Combatants” de Victor Asiedu de 2012. 

 

 Este artigo, em Português possui o título de “Planificação e implementação de 

programas de reintegração de ex-combatentes, através de uma abordagem baseada na 

comunidade”, debruça-se sobre os programas de reintegração “Com base na comunidade” 

(Community-based) na Serra Leoa. Este programa permite a formulação independente de 

projetos por cada comunidade. Os objetivos destes programas são a “construção de uma paz 

mais efetiva” (Asiedu, 2012, p.99). 

Os projetos possuem o seguinte procedimento: as comunidades encontram-se e decidem 

prioridades de acordo com a possibilidade destas serem passíveis de financiamento e, 

posteriormente, elegem um “Comité de Gestão Comunitária” para supervisionar o programa. 

 As funções destes comités são as seguintes de acordo com Asiedu (2012, p. 100): 

“1) Iniciar o desenho e a planificação dos programas de reintegração (incluindo a 

escrita de propostas do projeto e orçamento) 

2) Gestão ou supervisão de programas completos, incluindo o maneio de fundos, 

desde as primeiras abordagens até a sua finalização 

3) Adquirir todos os bens e serviços através de subcomités  

4) Contratar indivíduos através da comunidade ou de contratadores especializados e 

tomar ações apropriadas em qualquer quebra do contracto 
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5)Preparar e submeter relatórios durante o seu decorrer, para as comunidades tal 

como para os benfeitores 

6)Organizar projetos incluindo o lançamento e a delegação de tarefas”.  

O comité de gestão comunitária possui diferentes tipos de formação sobre como aplicar 

programas de intervenção, posteriormente são criados diferentes subcomités, com três 

indivíduos, sendo que pelo menos um deve ser ex-combatente e estes subcomités têm como 

objetivo a “aquisição de bens, controle e avaliação, manutenção/continuidade” (Asiedu, 2012, 

p. 100). 

Os projetos são realizados diretamente com os ministérios da Educação, das Finanças, da 

Comunicação, da Juventude e Desportos e da Promoção das Mulheres. Os programas, de modo 

transversal, possuem em comum - a simplicidade da formulação dos mesmos e a inclusão de 

todos os membros da comunidade, assim como o conhecimento de cada detalhe do projeto por 

parte de todos os intervenientes. 

 

2. Exploração das correntes teóricas que constituíram referentes 

importantes na exploração da problemática do estágio 

2.1. EDUCAÇÃO 

Para Rogers (1996), a Educação é caracterizada por três elementos-chave: (1) a 

comunicação daquilo que se constitui como uma mais-valia para quem está envolvido numa 

ação; (2) a comunicação de elementos cognitivos conhecidos e compreendidos, de forma 

material ou abstrata; (3) exclui algumas regras usuais do método de ensino, adaptando-se as 

necessidades e interesses correntes dos indivíduos, apresentando-as de modo no qual os 

participantes encontram-se mais dispostos e inseridos no processo.  

Devido às especificidades da idade adulta, surgem elementos educativos mais eficazes e 

eficientes junto a este público, do que aos mais jovens. Deste modo, os adultos tendem a 

aprender transformando significados que possuíam previamente, reintegrando valores, 

estratégias e habilidades (Rogers, 2002).  

A definição da UNESCO é mais breve e indica que a Educação consiste em “instruções 

organizadas e sustentadas elaboradas para comunicar uma combinação de conhecimentos, 
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habilidades, a possibilidade de compreensão de todas as atividades do quotidiano” (Rodgers, 

1996).  

2.2. MODALIDADES DE EDUCAÇÃO 

Segundo diferentes organizações supranacionais e internacionais, a educação no seu 

todo, citando nomeadamente a Organização Económica para o Cooperação e Desenvolvimento, 

a OCDE, (2007) por Ainsworth e Eaton (2010) pode ser compreendida em três diferentes 

abordagens: 

Educação Formal 

A Educação formal “é um tipo de aprendizagem intencional, organizada e estruturada. 

As oportunidades de educação formal são usualmente promovidas por instituições. Esta 

modalidade de aprendizagem é habitualmente guiada por um currículo ou outro tipo de 

programa formal” (Ainsworth & Eaton, 2010, p. 10). 

Educação Não Formal 

A Educação não formal “é uma modalidade de educação que pode ou não ser 

intencional ou determinado por uma instituição, mas possui sempre uma base organizacional, 

mesmo que esta seja pouco elaborada. Não existe o fornecimento de créditos formais em 

situações educação não formal” (Ainsworth & Eaton, 2010, p. 10). 

Educação Informal 

A Educação informal “nunca é organizada. Invés de ser conduzida por um currículo 

rígido, é usualmente considerada uma aprendizagem experiencial. Críticos consideram que esta 

modalidade sob o ponto de vista do educando sofre de carência de intenção e objetivos. Em 

relação a todas vertentes educativas esta é a mais espontânea” (Ainsworth & Eaton, 2010, p. 

10). Deste modo, analisando as vertentes educativas, para a execução deste estágio adotou-

se a Educação Não-Formal. 

2.3. EDUCAÇÃO DE ADULTOS E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA  

Rogers (1986) citado por Tight (1996) define Adulto, como um indivíduo que se encontra 

num estágio da vida após a infância e a juventude, também se refere a um estatuto social onde 

o indivíduo já reúne condições para ser totalmente aceite na comunidade devido as ideias e 

valores semelhantes aos outros indivíduos. 
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 Outros aspetos da vida quotidiana, como a idade, sendo maiores de 18 ou 21 anos, 

dependendo das leis locais onde o indivíduo se encontra; a situação laboral; a maturação 

biológica e a responsabilidades assumidas também são importantes na classificação dos 

indivíduos como adultos (Rodgers, 1986). 

A UNESCO, no âmbito da Recomendação de Nairobi, 1977, criou a definição de 

Educação de Adultos à qual nos vinculamos particularmente (em detrimento daquela que foi 

fornecida pela Declaração de Hamburgo, 1997), validada e apoiada na última CONFITEA, 

Conferência Internacional de Educação de Adultos, em Belém, Brasil, 2009: “todo processo de 

aprendizagem, formal ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade 

desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações 

técnicas e profissionais, ou as redirecionam, para atender suas necessidades e as de sua 

sociedade” (Ireland & Spezia, 2010, p.5). 

Peiro e Arenaz (1989, p. 19) caracterizam a Educação de Adultos, como uma área 

pedagógica com quatro objetivos sendo: 

“1. Manter, consolidar e enriquecer os interesses do adulto para que se abram 

novas perspetivas da vida profissional, cultural, social e políticas. 

2. Orientar o adulto e mostrar-lhe novos rumos de carácter prospetivo, e 

promover a ideia que se educar é progredir, aperfeiçoar. 

3. Requalificar o adulto, renovar os seus conhecimentos para que continue a 

aprender, a investigar, e a restruturar conceitos, deste modo, enriquecendo a 

sua vida cultural, científica e tecnológica. 

4. Projetar-se de um modo humano, com o intuito de interpretar as diferentes 

variáveis de quem fomos, somos e seremos, compreendendo que assim se 

constitui um indivíduo no seu todo.” 

 Segundo Lima (2007), a Educação de Adultos considera que a construção do sujeito 

democrático parte desde a sua participação na sociedade, e um sujeito democrático só se torna 

caso for educado para tal. Para um maior democratização e participação deve-se primar pelas 

dimensões educativas e pedagógicas do indivíduo. A importância de organizações e movimentos 

populares historicamente e permanentemente surgiram como elementos emancipatórios sociais 

com elevado relevo para a defesa de causas, instigando a participação dos indivíduos envolvidos 
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nas suas causas, deste modo pode-se considerar que as instituições que possuem associados 

com um background comum e principalmente com vista a defesa aos seus direitos são locais 

exímios para a disseminação de valores democráticos, participativos e de cidadania. 

 Adam citado por Arenaza (1989, p. 19) caracteriza a Educação de Adultos, como uma 

área pedagógica com quatro objetivos sendo: 

“1. Manter, consolidar e enriquecer os interesses do adulto para que se abram 

novas perspetivas da vida profissional, cultural, social e políticas. 

2. Orientar o adulto e mostrar-lhe novos rumos de carácter prospetivo, e 

promover a ideia que se educar é progredir, aperfeiçoar. 

3. Requalificar o adulto, renovar os seus conhecimentos para que continue a 

aprender, a investigar, e a restruturar conceitos, deste modo, enriquecendo a 

sua vida cultural, científica e tecnológica. 

4. Projetar-se de um modo humano, com o intuito de interpretar as diferentes 

variáveis de quem fomos, somos e seremos, compreendendo que assim se 

constitui um indivíduo no seu todo. “ 

 Rodgers (2002) define a Educação de Adultos como podendo ser vista como um 

processo e/ou como um conteúdo. Em termos de conteúdo, pode considerar-se dois tipos de 

definições de Educação de Adultos: um que consiste em tudo o que um indivíduo considerado 

adulto pode aprender ou onde está inserido, como escolas ou universidade, ou outros conteúdos 

que podiam ter sido lecionada em determinada idade inferior; outra vertente de educação de 

adultos são os conteúdos que só podiam ser lecionados, aprendidos, ou debatidos na idade 

adulta como a política, religião, ética, relações interpessoais.  

Rodgers (2002) considera que estas duas vertentes não são indissociáveis porque todo tipo de 

aprendizagem é realizada com maior fluidez antes da idade adulta. 

 Devido a amplitude do campo da educação de adultos, Rodgers (2002) apresenta como 

sendo o elemento-chave da educação de adultos, tudo o que “ajuda os adultos a resolver os 

seus próprios problemas em situações reais”. 

 A Educação de adultos demarca-se das outras vertentes de educação, pois apenas esta 

possui indivíduos que a priori são “capazes, possuem experiência de vida, responsabilidade, 
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maturidade e equilíbrio”, juntando a este facto o pormenor de a educação de adultos focar-se no 

modo de abordagem sobre o quê é que efetivamente abordado, transforma esta vertente 

educacional observável como um processo. 

A intervenção ou desenvolvimento comunitário consiste num processo de cooperação 

social, surge em contextos onde os indivíduos possuem “condições, problemas e interesses 

comuns”: as comunidades (Souza, 1999). Deste modo reitera-se que uma comunidade não é 

constituída apenas por indivíduos que coabitam em um determinado local. 

A intervenção comunitária possui uma característica intrínseca e transversal a todos os 

contextos, a participação; e devido a importância da participação deve-se ter em conta o seu 

aspeto pedagógico, ou seja, atenção aos interesses e preocupações do público-alvo, a criação de 

uma identidade de grupo exclusiva da comunidade, identificar elementos comuns a todos 

elementos, sempre com o intuito de levar ao processo de conscientização (Souza, 1999). 

O processo de conscientização, segundo Souza (1999), consiste na elaboração da visão 

do mundo “na qual se fazem presentes os homens, as coisas e o próprio mundo”, deste modo 

este processo implica uma realidade subjetiva, com vista a analisar os elementos da realidade 

com uma consciência critica.  

A conjuntura social, sendo o conjunto de circunstâncias, fatos, elementos sociais, 

económicos e políticos da realidade objetiva, constitui-se também como um fator de relevo para 

a intervenção comunitária, principalmente em públicos mais marginalizados ou fragilizados, 

representando possíveis limitações de intervenção, ou forças dependendo do estado atual 

(Souza, 1999). 

 Knowles, Holton, Swanson (1998, p. 125) indicam que na Educação de Adultos o 

processo de aprendizagem é realizada em 4 fases distintas, sendo: 

 “A Necessidade – Determinar qual aprendizagem é necessária para 

alcançar objetivos. 

 Criar – Criar uma estratégia e recursos para atingir o(s) objetivo(s) de 

aprendizagem. 

 Implementar – Implementar a estratégia de aprendizagem e utilizar os 

recursos para a aprendizagem. 
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 Avaliar – Avaliar o estado dos objetivos de aprendizagem e o processo de os 

atingir”. 

Wlodkowski (1999) apresenta a motivação como um fator fulcral para a aprendizagem 

na Educação de Adultos, em específico, pois esta favorece e media a aprendizagem, aumenta a 

“fluidez na comunicação, diminui a ansiedade e a criatividade (também é maior)”, embora 

apresente, entre outros fatores, a “habilidade e qualidade da instrução” como sendo o elemento 

chave para o sucesso das aprendizagens. 

A interação entre a emoção e a cognição pode constituir uma fluidez que em sintonia 

cria um estado optimal para a aprendizagem, considerando que a motivação intrínseca é 

controlada por uma larga quantidade de emoções (Wlodkowski, 1999).   

Em Educação de Adultos mais do que na educação regular de crianças e jovens deve-se 

ter em conta as diferenças culturais, ou seja, “diferenças de classe, cultura, etnicidade, 

personalidade, e género” (Brookfield, 1996, p.379, citado por Wlodkowski, 1999, p.7). 

Knowles et. al. (1998) afirmam que a qualidade da intervenção educativa também é 

influenciada pela estrutura da organização onde esta é realizada, deste modo os autores dividem 

as organizações como estáticas ou inovadoras, considerando que existem cinco variáveis 

possíveis para a análise das mesmas, sendo a “Estrutura”, “Atmosfera”, “Filosofia de gestão e 

de atitudes”, “Tomadas de decisão e de política e a comunicação”. 

As organizações estáticas, entre outras características, possuem maior rigidez 

hierárquica, um ambiente de trabalho mais “centrado em tarefas, impessoal, frio, formal […]”, 

autossuficiência, pouca tolerância à riscos e a ambiguidade, alta participação dos níveis 

superiores hierárquicos e baixa participação dos níveis inferiores, as opiniões e sentimento 

reprimidos ou escondidos (Knowles, 1998). 

As organizações inovadoras são flexíveis, possuem maior colaboração entre 

departamentos, é “centrada nas pessoas, atenciosa […] informal, íntima e confiante”, possui alto 

nível de risco, todos os elementos possuem uma importante participação nas atividades, a 

comunicação é multidirecional e os sentimentos e opiniões são sempre expressos (Knowles, 

1998). 

Deste modo, em contexto de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária pretende-

se desenvolver projetos em organizações inovadoras, devido aos aspetos pedagógicos que estas 
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possuem, mas caso a organização for estática deve-se promover as características intrínsecas 

das inovadoras. 

Rezsohazy (1998, p.18) citado por Quintana (1991, p. 122) descreve a Intervenção 

Comunitária como sendo “uma ação coordenada e sistemática que, em resposta a necessidades 

ou a demanda social, encarrega-se de organizar o progresso global de uma comunidade 

delineada pelo seu território ou de um público-alvo com a participação dos interessados”. 

Quintana (1991, p.123) apresenta quatro elementos essenciais da intervenção 

comunitária, sendo os seguintes: 

1. “Trata-se de uma ação técnica, que deve ser realizada por agentes 

especializados. 

2. Os agentes dinamizadores não são os atores principais, pois este papel 

pertence a comunidade, como tal: entende-se que a intervenção ou 

desenvolvimento deve ser assumido, gerado e procedido pela própria 

população. 

3. O desenvolvimento deve-se produzir em todos os campos (saúde, produtivo, 

cultural, alimentar,…) que de um modo elementar propiciam qualidade de 

vida. 

4. Realiza-se porque se trata de comunidades emergentes que possuem uma 

demanda explícita ou implícita.” 

 Segundo Quintana (1991), a intervenção comunitária, tal como a educação em contexto 

comunitário, deve ser realizada “em, com, por e para a comunidade”. Assim crê-se que o 

envolvimento do público-alvo, no local que lhes é de direito e natural por motivos inerentes a sua 

formação, com a formulação do projetos e das atividades feitas em conjunto com os mesmos, 

recorrendo ao público para dinamizar as atividades que estes vão realizar, facilita o 

desenvolvimento comunitário devido a confluência de interesses, necessidades e motivações 

(Quintana, 1991). 

  Freire (1970) enuncia que só tomando uma “postura ativa na investigação de sua 

temática”, é possível obter uma tomada de consciência, apropria-la e relaciona-la com a 

realidade, ou seja, será importante desenvolver junto ao público-alvo o espírito investigativo de 
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modo a que se consiga promover conhecimentos novos sem a interferência de outros, mas 

mesmo que esta exista, já pode ser melhor filtrada ou considerada. 

2.4. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM EM ADULTOS 

 Devido às especificidades da idade adulta, surgem elementos educativos mais eficazes e 

eficientes junto a este público, do que aos mais jovens. Deste modo, os adultos tendem a 

aprender transformando significados que possuíam previamente, reintegrando valores, 

estratégias e habilidades enquanto as crianças apenas formam e acumulam conhecimentos 

(Rogers, 2002).  

 As características mais acentuadas nos adultos durante a aprendizagem, segundo 

Rodgers (2002), são, por exemplo: o pensamento analógico, ou seja, relacionar todas as 

experiências anteriores e procurar apenas nelas uma solução; criação de totalidades 

significativas, ao criar padrões a partir de elementos chave; a imitação, apesar de também estar 

presente nos adultos alguma orientação para a experimentação. 

2.5. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL DE CIÊNCIA  

A ciência na educação, nomeadamente de Adultos (tal como todo o ensino da ciência e 

tecnologia), segundo Honeyman (1998) não deve ser exclusiva das escolas ou seja, 

estabelecimentos de ensino formal. Nesta visão de literacia científica e tecnológica, todas as 

instituições que possuem um lugar informativo na sociedade têm um papel importante para a 

disseminação destes conteúdos, como os centros científicos e programas de educação 

comunitários. Este autor considera que as parcerias entre escolas e instituições de educação 

não-formal em ciência são fulcrais no desenvolvimento da literacia científica. 

Ainsworth e Eaton (2010, p. 10) consideram que o enquadramento conceptual da 

Educação de ciência rege-se por três princípios: “Há valor na aprendizagem em todas as áreas; 

A aprendizagem consiste numa procura ao longo da vida; As abordagens interdisciplinares 

constituem-se como mais-valias”. 

A educação não-formal de conteúdos de ciência promove a aprendizagem de 

“abstrações, definições e a explicações de fenómenos que, a maioria dos [adultos] nunca 

tiveram a oportunidade de explorar” quando realizada em centros científicos especializados, 

estes fenómenos são construídos pela manipulação e exploração dos materiais presentes 

(Ainsworth & Eaton, 2010).  
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 A perspetiva construtivista considera que “a aprendizagem envolve a construção de 

significados através da formação de ligações entre o conhecimento e novas situações”. Deste 

modo, esta perspetiva deverá ser a privilegiada em todos os contextos educacionais, formais ou 

não formais (Ainsworth & Eaton, 2010). 

A educação não-formal de ciência tem a vantagem de não sofrer pressões devido aos 

conteúdos programáticos e o cumprimento dos mesmos. Posto isto, ocorre uma maior abertura 

a diferentes estratégias de aprendizagem, o aumento e diferenciação de modos de abordar os 

temas educativos e por isso surge uma visão global sobre os temas que se pretende o que 

facilita a sua compreensão e transmissão. Para uma maior eficiência na educação e no ensino, 

deve-se ter em atenção o tipo de aprendizagem mais adequado a cada aluno ou educando, base 

de qualquer forma de educação de adultos, nomeadamente na não formal, como sabemos. 

Crê-se que a ciência, como um elemento presente na Educação de Adultos, se constitui 

como uma mais-valia pelos detalhes, pormenores e contornos que possui, por poder responder, 

de um modo pedagógico e construtivista a questões base que os indivíduos sempre tiveram. 

Um dos modos mais consensuais de descrever a aprendizagem é segundo Leite, Svinicki 

e Shi (2009) citado por Ainsworth e Eaton (2010) através do modelo VARK, Visual, Auditório, 

Verbal e de Movimento de Fleming (1987). 

 Para uma maior eficiência na educação e no ensino, deve-se ter em atenção o tipo de 

aprendizagem mais adequado a cada aluno ou educando. 

A ciência é um campo de conhecimento que aborda aspetos do mundo natural, 

encontrando-se dividida em disciplinas e subdisciplinas, utilizando um método próprio, o método 

científico, que apresenta-se de seguida, transcrevendo de Ainsworth e Eaton (2010 p.15, apesar 

de cada campo de investigação possuir algumas especificações próprias: 

 “Definir o objetivo ou o problema 

 Definir a hipótese para testar 

 Considerar os conhecimentos e investigações anteriores na área que está a 

investigar 

 Escolher um método 

 Completar a experiência 
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 Reproduzir as observações e os resultados 

 Interpretar os resultados 

 Desenhar conclusões” 

2.6. LITERACIA CIENTÍFICA  

A literacia científica possui diferentes definições, as mais abrangentes são as de Durant 

(1993) e de Jenkins (1999) citados por Ainsworth e Eaton (2010, p. 17) sendo respetivamente: 

“o que o público geral deve compreender sobre ciência” e “a apreciação pela natureza, os 

objetivos e limitações gerais da ciência, acompanhado com a compreensão dos conceitos 

científicos mais importantes”. 

Anyfandi, Laopodis, Koulaidis et al. (2003, p. 1) consideram que a literacia científica tem 

vindo a se tornar um requisito para ser um “cidadão, empregador, empregado ou participante 

em atividades sociais”; segundo estes autores, os centros científicos têm um lugar privilegiado 

na educação não formal de ciência, por possuírem informações sempre atualizadas sobre os 

avanços científicos. 

 Niculae, Niculae e Barna (2010) enumeram contextos como “workshops, simpósios, 

atividades extracurriculares e seminários” como sendo os mais frequentemente aceites como 

locais de educação não formal.  

2.7. MÉTODOS DE APRENDIZAGEM DE CIÊNCIA  

Niculae et al. (2010) consideram que a aprendizagem pela construção científica por não 

cientistas se verifica quando realizada por métodos específicos como, por exemplo, o Hands on, 

a Abordagem Exploratória e Investigativa (IBSME) e a Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL). 

A aprendizagem processa-se por diferentes maneiras, dependendo de cada indivíduo, 

por um lado existem indivíduos mais propensos a conceitos concretos e por outro lado, 

indivíduos com conceitos mais abstratos. 

2.7.1  Hands on ou La main à la pâte.  

O “Hands on” ou “La main à la pâte” consiste num método educativo que permite a 

descoberta de fenómenos e materiais naturais, para a posterior utilização dos mesmos no 
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quotidiano dos indivíduos, privilegiando a observação e a experimentação com o intuito de 

estimular a imaginação e proporcionar desenvolvimentos na área da linguagem (Léna, 2002).  

Neste projeto, este método pode ser representado pelas atividades onde os indivíduos, 

na primeira sessão, serão inicialmente confrontados com os temas ou conteúdos programáticos 

do projeto, posteriormente poderão realizar investigações autónomas e realizar experiências 

próprias, com o objetivo de na sessão seguinte sobre o mesmo tema, terem a possibilidade de 

confrontar ideias e conclusões. 

2.7.2 Abordagem Exploratória e Investigativa 

A Abordagem Exploratória e Investigativa (IBSE) é uma perspetiva que parte do princípio 

que compreendem e não memorizam os conteúdos que lhes são apresentados; deste modo, 

deve ser privilegiada a experiência direta, compreensão do problema/questão base das 

atividades, aquisição de novas competências, raciocínio, diálogo, comunicação e cooperação. 

Os princípios chaves desta abordagem, segundo a Ciência Viva (2012, p. 1) são: 

“Explorar e refletir sobre o trabalho realizado adquirindo conhecimento sobre os fenómenos 

estudados; Investigar, incluindo planificação prévia; Concluir após a realização das atividades e a 

interpretação dos resultados obtidos; Comunicar os resultados obtidos e os conhecimentos 

adquiridos.”  

Deste modo, pretendendo a introdução de um sistema de Abordagem Exploratória e 

Investigativa deve-se primar pela organização na sala, a elaboração de questões, as ideias e 

experiências prévias, partilha de ideias, apoio na elaborações de registos, investigação e dos 

resultados comparando-os sempre com o conhecimento científico. Um dos fatores importantes 

para o desenrolar desta perspetiva é também a Avaliação Formativa (Salmi, 2002). 

A Avaliação formativa neste projeto foi efetuada no final de cada sessão, através da 

aplicação de um questionário com 10 questões, metade em formato qualitativo e a outra metade 

quantitativo, com questões relacionadas com a prestação do técnico, dicção e qualidade de 

apresentação dos temas; pertinência dos temas e as suas transposições para o quotidiano. 

2.7.3  Aprendizagem Baseada em Problemas 

 A Aprendizagem Baseada em Problemas segundo Mezzari (2010) é uma modalidade de 

ensino de vertente prática, desenvolvida através de situações problemáticas, dúbias, com o 
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intuito de “gerar soluções criativas” (p.115) através da estimulação cognitiva que este mesmo 

causa. PBL prevê no educador, mediador ou professor a capacidade de exemplificar a habilidade 

de “aprender a aprender (2010, p.116) ”, sendo o processo de aprendizagem centrado no 

educando. Através deste método pode-se “ativar significados concetuais, melhora-se a 

aprendizagem, amplia-se horizontes, cria-se conhecimento interdisciplinar e desperta-se o 

interesse pelos temas abordados” (p.116). 

3. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a 

problemática específica de intervenção.  

O estágio foi desenvolvido através de três eixos de trabalho: atividades de animação-

sociocultural, a realização de uma oficina multimédia e sessões de educação não formal de 

adultos. Os contributos teóricos mobilizados serão analisados separadamente, de acordo com a 

especificidade de intervenção de cada módulo de intervenção. 

3.1. PROJETO “COM(VIVER)” – PROJETO INSERIDO NA 

MODALIDADE SOCIAL DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL, 

SEGUNDO ANDER-EGG (2002) 

 

As atividades de animação sociocultural, representadas no Projeto “Com(Viver)” tiveram 

um contorno lúdico-pedagógico, tendo o propósito de fomentar as relações intrapessoais para 

que se traduzisse numa maior confluência entre os participantes, a instituição e o técnico, 

funcionando como facilitador nas demais atividades, tanto nesta área como nas outras da 

instituição. 

Ander-Egg (2002, p. 100) define a animação sociocultural como: 

“Um conjunto de técnicas sociais que, baseadas numa pedagogia participativa, 

tem por finalidade promover práticas e atividades voluntárias com a participação 

ativa das pessoas, desenvolvem-se no seio de um determinado grupo ou 

comunidade e se manifestam em diferentes âmbitos das atividades 

socioculturais que procuram o aumento da qualidade de vida.” 

A UNESCO citada por Ander-Egg (2002, p. 107) caracteriza a animação sociocultural 

como um “conjunto de práticas sociais com o objetivo de estimular a iniciativa e a participação 
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das comunidades no seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica 

onde estão inseridos”. 

A animação sociocultural possui 3 diferentes modalidades, sendo a cultural, 

socioeducativa e a social, dependendo do público-alvo e das suas necessidades, interesses e 

características próprias.  

 Oficina Multimédia. - A oficina multimédia estará dividida em três pontos de atividades, 

“Rádio Comunitária – Podcast”, “Foto de uma vida” e “Os nossos documentários”, e será 

fundamentada de acordo com a modalidade cultural da Animação Sociocultural segundo Ander-

Egg (2002). 

A modalidade cultural tem como objetivo promover atividades culturais e de índole 

artística; a modalidade socioeducativa surge em modo de educação permanente, ao longo da 

vida, não institucionalizada com vista a melhoria do nível educativo dos participantes; a 

modalidade social pretende “promover e apoiar” associações com o objetivo de resolver os seus 

problemas coletivos, como uma comunidade (Ander-Egg, 2002). 

3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS – PROJETO “NAVEGAR PELA 

CIÊNCIA” – MODALIDADE SOCIOEDUCATIVA DA 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL  

O projeto “Navegar pela ciência” assenta em sessões não formais de educação, focadas 

em temas científicos, selecionados pelos utentes através da análise da avaliação de diagnóstico, 

nomeadamente: saúde, doenças; história; desporto; geografia; novas tecnologias; astronomia. 

As sessões de educação não-formal de adultos consistem em sessões cada uma com 

um tema diferente, de áreas selecionadas inicialmente no inquérito por questionário e será 

fundamentada de acordo com a Modalidade Socioeducativa de Ander-Egg (2002). 

 Lam e Tou (2014) consideram que os dispositivos multimédia, como filmes, pequenos 

vídeos, programas televisivos, aliados a educação, permitem desenvolver o pensamento crítico, 

aumentando a atenção e a concentração dos alunos/educando, contudo estes autores indicam 

que os resultados de aprendizagem não são tão influenciados quanto os outros fatores. 
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3.3. OFICINA MULTIMÉDIA  

A utilização de recursos multimédia com fins educativos possui diferentes bases 

teóricas, nesta revisão serão abordados os “Centros Comunitários de Multimédia” e a “Literacia 

Multimédia”. 

 Segundo Hughes, Eashwar e Jennings (2004) os “Centros Comunitários de 

Multimédia”(CCM) têm como objetivo “servir como uma plataforma de comunicação e 

informação para as necessidades de desenvolvimento da comunidade” (p.11). 

A combinação do material de produção de rádio e a sua utilização facilita o treino de 

competências tecnológicas, aceder a internet entre outros meios digitais.  

Os “Centros Comunitários de Multimédia” dependem dos contextos regionais, locais ou 

nacionais e devem ter sempre em atenção as legislações locais, por isso, atendendo a realidade 

Portuguesa, uma difusão de uma rádio comunitária deve ser via internet, devido as leis das 

ondas radiofónicas, AM e FM (Hughes et. al. 2004). 

 Segundo Hughes et al. (2004) os “Centros Comunitários de Multimédia” possuem 

diferentes modelos, sendo estes: 

Os “Rádio e Telecentro Independente Comunitário” que funcionam como uma parceria 

entre o emissor rádio e dos telecentros, onde são emitidos em frequência média, um programa 

diário de 8 - 18 horas em um raio de 50 quilómetros. São geridos por voluntários ou por poucos 

funcionários, e possui um orçamento que é viável devido as publicidades que a própria rádio 

emite. Neste tipo de “Centros Comunitários de Multimédia”, os indivíduos possuem um grande 

controlo sobre o seu centro devido a falta de apoios que usualmente recebem. 

Os “Serviços Públicos de Transmissão” que consistem na articulação de um serviço 

público de transmissão com uma comunidade no intuito de fornecer técnicos, técnicas, material 

e pôr a disponibilidade do material tecnológico, para que seja possível a transmissão dos 

conteúdos comunitários e a disponibilidade dos computadores e outros aparelhos que a 

comunidade necessite. Os “Centros Comunitários de Multimédia” com base na internet e 

comunicação por cabo, surgem nos países onde as leis nacionais proíbem a utilização de ondas 

radiofónicas a comunidades sem licença para tal, deste modo uma das opções para a difusão de 

conteúdos é a criação da rádio internet. A vantagem deste sistema está na capacidade de 

participação dos ouvintes, que possuem vários tipos de interação com a rádio, por outro lado, 
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surge a desvantagem de os utilizadores não conseguirem aceder aos conteúdos elaborados por 

si mesmos. 

As “Abordagens Combinadas” surgem da agregação de todos os tipos de Centros de 

Comunicação Multimédia, requerendo mais recursos, mas em compensação consegue abranger 

um maior número de seguintes. 

 Os “Centros Culturais Comunitários” são locais onde se promovem diferentes 

atividades, como workshops, encontros, com vista o desenvolvimento da comunidade e com a 

possibilidade de transferir estes conhecimentos para a rádio, ou outros dispositivos digitais. 

Para a elaboração deste projeto serão aplicados os modelos: “Centro Comunitário 

Multimédia” com base na internet e comunicação por cabo e “Centro Cultural Comunitário”. 

Segundo Spurgeon e McCarthy (2005) mesmo as rádios comunitárias que sempre 

tiveram acesso a frequências FM e AM, ao longo do tempo migraram para o serviço online 

exclusivamente, por exigir menos burocracias, constituir-se economicamente mais viável. Estes 

autores consideram também que a utilização de recursos multimédia com vista ao 

desenvolvimento da cidadania dos indivíduos deve possuir conteúdos orientados para a 

audiência, para que haja uma maior correspondência de interesses e sustentabilidade em 

relação aos recursos. 

Abreu e Mihailidis (2014) apresentam o conceito de Literacia Multimédia como sendo a 

capacidade de aceder, analisar e criar conteúdos multimédia. Estes autores também consideram 

que os recursos multimédia têm vindo a se tornar num instrumento de aprendizagem e um 

agente gerador de ideias. 

A educação para a literacia multimédia possui a importante responsabilidade de 

preparar a sociedade no seu todo, com o objetivo de “facilitar o quotidiano numa cultura digital” 

(Abreu & Mihailidis, 2014, p.28). De acordo com Abreu e Mihailidis (2014, p. 28), a Literacia 

Multimédia tem o poder de transformar os indivíduos em mais “críticos, experientes, 

expressivos, participativos e comprometidos com os elementos multimédia para ajudar a 

desenvolver uma cultura multimédia mais vibrante, inclusiva e tolerante”. 

Segundo a UNESCO citada por Grizzle (2003) e por Abreu & Mihailidis (2014) a 

aplicação à nível educativo da literacia de multimédia e informação tem como objetivo principal o 
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empoderamento de todos os cidadãos inseridos em todos os contextos, urbanos desenvolvidos 

ou rurais. 

Mayer (2005) defende que a aprendizagem quando aliada a diferentes estímulos (e.g., 

visuais e auditivos) consegue ser mais eficiente, apesar de ser importante considerar que nem 

todos os conteúdos multimédia têm o mesmo grau de eficiência, ou seja, durante a produção de 

conteúdos multimédia deve-se ter em conta o funcionamento da mente humana, e o modo em 

que as estruturas cognitivas recebem, filtram e reformulam a informação. 

4. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a 

problemática específica de investigação. 

4.1 Evolução histórica e global 

Gates et. al. (2012) citados por Poulsen, Stigsdotter, Refshage (2015), indicam que a 

prevalência global de combatentes e ex-combatentes que possuem Stress Pós-traumático é de 

14-15%, esta patologia é caracterizada por alterações físicas, mentais e sociais. 

4.2 O veterano de guerra – contexto nacional 

Gouveia, Carvalho, Cunha, Duarte e Wasler (2005), consideram que os fatores 

contextuais se constituem como um dos fatores mais importantes quando se aborda o síndrome 

de stress pós-traumático nos indivíduos portugueses veteranos da guerra colonial, ou seja, o 

público-alvo mais abrangente dentro do grupo de indivíduos inseridos neste trabalho de 

investigação-ação-participativa. 

Neste estudo, considera-se que indivíduos com stress pós-traumático tendem a possuir 

“pensamentos negativos, emoções desconfortáveis e sensações fisiológicas relacionadas com o 

elemento desencandador do trauma” deste modo, são adotados métodos de fuga das mesmas, 

alterando a experiência dos eventos (Gouveia et. al, 2005, p.82). Considerando o elevado 

número de participantes neste estudo (683 indivíduos), e sendo este o primeiro estudo empírico 

que valida uma escala de avaliação de trauma, pode-se considerar os resultados como sendo 

algo representativo do panorama nacional no que se refere aos ex-combatentes da guerra 

colonial, deste modo, a existência de stress pós-traumático.  
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5. Articulação entre estudos analisados e o projeto “A vida pós-guerra. 

O caminho percorrido: Projeto de intervenção socioeducativa em 

indivíduos Veteranos de Guerra” 

Os estudos apresentados, tal como este projeto, de intervenção socioeducativa ou de 

intervenção comunitária em veteranos de guerra, disponíveis em plataforma online, em 

bibliotecas entre outros meios de documentação, são quase exclusivamente de intervenção 

quase imediata no pós-guerra, sendo programados e realizados entre os primeiros meses até o 

final da primeira década.  

Os fenómenos comportamentais observados no pós-guerra imediato são diferentes aos 

de décadas posteriores ao conflito, nomeadamente 4 a 5 décadas (como o projeto deste 

relatório), consequentemente os aspetos a abordar numa intervenção comunitária ou numa 

perspetiva não devem ser exatamente os mesmos. 

No projeto “Confronting the Past and Involving War Veterans for Peace: Activities by the 

Centre for Nonviolent Action, Sarajevo, Belgrade” entre outros elementos, encontram-se aspetos 

bastante semelhantes com o eixo “Oficina Multimédia” deste estágio, pois podemos assistir a 

área de intervenção do projeto Sérvio”; Os media e a construção da paz;”, onde se promove o 

envolvimento dos veteranos de guerra em vários contextos multimédia, nomeadamente a 

participação em programas televisivos, onde expõem narrativas de vida e opiniões sobre as 

situações do pós-guerra e ainda mais próximo deste projeto, programas de rádio amador de 

projetos de estudantes locais. 

Projetos unicamente de foro de investigação são mais frequentes e os espaços de tempo 

decorrentes do final da guerra já são mais semelhantes ao deste projeto. Usualmente são 

analisados os efeitos dos cenários de guerra nos indivíduos a longo prazo, e as implicações das 

mesmas na sua vida, relações interpessoais, entre outros aspetos emocionais e sociais, 

nomeadamente nos projetos nacionais abordados. 

 O estudo “Experiências adversas, Trauma, TEPT e Comportamentos de Risco na 

População e em Veteranos de Guerra” revelou-se importante para a intervenção deste estágio, 

pois, a sua amostra consistiu em indivíduos que estiveram presentes no mesmo conflito, 

também por abordar o impacto intergeracional e a nível da família nuclear do stress pós-

traumático em ex-combatentes. O estudo também indica os tipos de atividades promotoras de 
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melhores estilos de vida que deveriam ser promovidos para colmatar os comportamentos de 

risco constantes neste público-alvo, deste modo, pode-se relacionar com os conteúdos 

abordados nas atividades “Aprender a 3ª Idade” e a “Conversa sobre... o nosso corpo e a nossa 

mente” ambos do projeto “Navegar pela ciência”. 

Outro estudo nacional analisado foi o “Quando a guerra parece não ter fim: Uma 

intervenção psicoterapêutica em Perturbação Stress Pós-traumático de Guerra”, onde as autoras 

criaram um modelo de desenvolvimento pessoal, com 5 etapas distintas; uma delas foi o 

“Desenvolvimento e Fortalecimento pessoal”. Esta etapa esteve presente em todas as 

dimensões da intervenção deste estágio, considerando este elemento transversal a toda 

intervenção e mais observável, por exemplo, no projeto “Oficina Multimédia” nas atividades 

“Rádio Comunitária – Podcast” e em “As nossas visões”, sendo este uma finalidade considerada 

semelhante ao objetivo geral deste estágio “Desenvolver a autoestima e o autoconceito”. 

No projeto “Does a more participatory approach to reintegrating ex-combatants lead to 

better outcomes? Evidence from Sierra Leone and Liberia” observamos uma intervenção 

comunitária direcionada a promoção da paz e ao estabelecimento de relações positivas entre os 

diferentes lados do conflito armado que não ocorre no público-alvo deste projeto, pois estes 

aspetos devem ser abordados no imediato, e também pelo facto dos indivíduos do outro lado da 

Guerra Colonial não se encontrarem geograficamente próximos, como ocorre nos países onde os 

combatentes eram todos locais.  

De certo modo, o estabelecimento de relações positivas também foi incentivado neste 

estágio, através das atividades do projeto “Com(Viver)” onde os indivíduos eram colocados em 

contextos de animação sociocultural e, tendo como denominador comum do grupo a 

participação na Guerra Colonial. O tema do conflito surgia sempre, e com cada perspetiva única, 

conseguiam demonstrar os seus pontos de vista divergentes sobre a intervenção militar 

portuguesa nas ex-colónias, num modo amistoso e respeitador. 
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Capítulo III - Enquadramento Metodológico do Estágio 

1. Paradigma da Complexidade 

O paradigma de intervenção/investigação por base deste trabalho é o paradigma da 

complexidade. 

 Morin (1992, p. 2) define um paradigma como sendo “conjunto de relações 

fundamentais entre associações e oposições dentro de uma série de noções-relações que 

comandam ou controlam os pensamentos, discursos e teorias”; deste modo, um paradigma 

pode ser considerado como sendo a lei magna em que toda a investigação, intervenção, 

pesquisa se rege. 

De acordo com Morin (1992), a multiplicidade de fenómenos existentes e a 

incapacidade quantifica-los, e mesmo os descrever, só nos permite reconhecer a complexidade 

dos acontecimentos em todos os níveis científicos, dentro de todas as ciências. Existem fatores 

como a “incerteza, indeterminação, aleatoriedade, contradições” que não devem ser 

considerados como elementos a eliminar, mas sim, como elementos - chave no modo como 

percecionamos e desenvolvemos a nossa conceção de realidade.  

 Kuhn (1987) citado por Serva, Dias e Alperstedt (2010) considera que investigadores e 

estudiosos de diferentes áreas podem desenvolver progressos em conjunto caso, estejam em 

sintonia e sob a mesma base paradigmática. Considerando esta indicação, para a elaboração 

deste projeto o paradigma da complexidade surge como uma mais-valia, devido às diferentes 

vertentes de intervenção e projetos tal como a participação da Science Through Our Lives da 

Escola de Ciências da Universidade do Minho. 

 Deste modo considera-se que observando a complexidade do ser humano, uma 

intervenção na área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, deve ter em atenção e 

destaque todas as características sociais, humanas, físicas e psicológicas dos indivíduos, vendo-

as de um modo holístico, o que se encontra nas bases teóricas das teorias do paradigma da 

complexidade.  

O holismo também pode ser observado como enfoques específicos, tal como 

apresentam Carrascosa - Gil, Vázquez - Calatayud, Canga - Armayor (2010), na intervenção em 

idosos, com a teoria do “Envelhecimento com Sucesso”, onde são criados três eixos 

equidistantes e equiparáveis, compreendidos entre o estado funcional (satisfação vital, estar 

ativo, bem-estar); a gero transcendência (espiritualidade e religião); individualidade 
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(compromissos; perceção subjetiva; responsabilidades) através destas diretrizes teóricas torna-se 

possível observar diferentes elementos a considerar na intervenção na população idosa. 

 

2. Investigação-Ação-Participativa 

A metodologia de intervenção/investigação deste projeto é a Investigação-Ação-

Participativa, que, segundo Ander-Egg (2003) é uma metodologia que combina, tal como o 

próprio nome indica a investigação, a ação e a participação de um modo combinado e 

simultâneo (holismo), com o intuito de “conhecer e intervir e implica a participação dos 

indivíduos envolvidos no programa de estudo e ação”(p. 5). 

Os indivíduos envolvidos foram o público-alvo, o mestrando, e os recursos humanos da 

instituição. O público-alvo, veteranos de guerra dos conflitos ultramarinos da década de 60 e 70 

do século passado, possuiu um papel contínuo no desenvolvimento da intervenção, tendo 

fornecido informações sobre os seus interesses e pontos de vista, em relação a este projeto 

durante todo o processo de realização. Os recursos humanos da instituição também possuíram 

um papel relevante no formular do projeto, devido a exposição que realizaram ao mestrando 

sobre o funcionamento da instituição e o engajamento dos indivíduos nas diferentes valências, 

nomeadamente as mais direcionadas para o desenvolvimento sociocultural.  

Enquanto investigador e educador não formal de adultos, considero que todas as 

intervenções realizadas no contexto não-formal, devem primar pela participação direta do 

público-alvo e dos órgão diretivos e sociais das instituições para que seja possível obter o maior 

rácio de aproveitamento e facilitação possível.  

Creio que a educação não formal de adultos surge num espaço próprio com 

determinadas vantagens sobre as outras modalidades educativas, devido a capacidade de 

decisão da população adulta, tal como todo o seu background, deste modo consegue-se num 

modo mais célere e definitivo desenvolver projetos educacionais com mais qualidade. 

 A investigação e a educação de adultos devem ser tão complementares que devem ser 

observadas e aplicadas como elementos estruturalmente indissociáveis, pois, a meu ver para 

conseguir obter um projeto de intervenção com melhores resultados, devemos realizar uma 

constante investigação a todos os elementos trabalhados, ao contexto, aos indivíduos e 

inclusivamente o conteúdo facilitado.  
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3. Métodos de investigação-ação 

Neste projeto utilizou-se os seguintes métodos de investigação-ação: observação 

participativa; entrevista estruturada; Sessões de Educação de Adultos através de sessões 

expositivo-dialogante; dinâmicas de grupo; e o inquérito. Recorreu-se as seguintes técnicas de 

intervenção: a Rádio Comunitária – Podcast; Visitas; e brainstorming. 

3.1. SESSÕES DE EDUCAÇÃO DIALOGANTE 

Segundo Freire (2011) citado por Durakoglu (2013) o diálogo é um elemento importante 

na Educação. O autor considera que toda a educação deve ser baseada no diálogo, devido a sua 

visão pessoal da educação como sinónimo de partilha, entre os educandos, o educador e todos 

os intervenientes, pelo que uma perspetiva de educação dialogante permite uma maior 

qualidade pedagógica das sessões educacionais.  

A educação dialogante pretende alterar o formato educacional “desenvolvendo um 

desenho de educação que promove o diálogo, não apenas entre o educador e o educando, mas 

também entre os educandos” (Driscoll 2009, p.2). Esta abordagem pedagógica pressupõe a 

exclusão de elementos base da educação, como a disposição dos educandos em relação ao 

educador e o tamanho das apresentações utilizadas nas sessões (Driscoll, 2009). 

 

3.2.  DINÂMICAS DE GRUPO 

 Segundo Nazzaro e Strazzbasoco (2009) as dinâmicas de grupo consistem em todas as 

interações entre mais de três indivíduos, em qualquer contexto, em que cada indivíduo possui 

um determinado papel, exercendo-a de acordo com a sua personalidade e experiência pessoal. 

 As dinâmicas de grupo podem ser trabalhadas e desenvolvidas através de diferentes 

técnicas tal como o role play, contudo, para que seja possível há que ter em conta que “todo o 

grupo é responsável pela efetividade (dos objetivos comuns) e que todos os membros partilham 

esta mesma responsabilidade de modo igual” (Nazzaro & Strazzabosco , 2014, p. 2). 

 A nível educacional, tal como nesta intervenção, pretende-se analisar as diferentes 

dinâmicas de grupo com o intuito de potencializar a qualidade de disseminação do projetos a 

realizar. 
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3.3.    BRAINSTORMING 

O Brainstorming consiste uma técnica de intervenção e/ou investigação, realizada em 

grupo em que Isaken e Gaulin (2005) atribuem a capacidade de resolução de problemas 

complexos. 

Osborn (1953) citado por Isaken e Gaulin (2005) desenvolveu o Brainstorming como 

sendo uma técnica inovadora e criativa de resolução de problemas, possuindo quatro linhas de 

orientação específicas, nomeadamente: a) apelo a crítica; b) pensamento livre; c) quantidade; d) 

combinações e aperfeiçoamentos são desejados. 

Segundo Nazzaro e Strazzbasoco (2009) o Brainstorming é uma técnica que deve ser 

utilizada sempre que “as ideias têm que ser solicitadas entre o grupo inteiro”, também é uma 

técnica importante para estes autores pois permite a criação de uma “atmosfera onde as ideias 

de todos podem ser aceites por mais inusuais e incompletas que sejam”. 

Isaken e Gaulin (2005, p. 4) enunciam três limitações para a aplicação do 

Brainstorming, sendo: “a aplicação de julgamentos inapropriados, desistências no seio do grupo 

e interações dentro de um processo estrutural limitado”. 

 

3.4. VISITAS DE CAMPO 

 As visitas de campo consistem na deslocação do público-alvo a locais fora do espaço 

normativo da intervenção, para locais com interesse específico na intervenção. Green, Kisida & 

Bowen (2014) defendem que as visitas de campo são possibilitadores do acesso a herança 

cultural e são culturalmente enriquecedora. As instituições que realizam as visitas guiadas, 

particularmente os museus, usualmente aplicam as informações de um modo especificamente 

orientado ao público-alvo. 

 Green et al. (2014) anunciam que a realização de visitas guiadas possui diferentes 

resultados positivos, nomeadamente: a evocação de detalhes das visitas; o pensamento crítico; 

empatia histórica e a tolerância em relação aos outros e as instituições visitadas. 

 

3.5. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

A observação participante, segundo Mack, Woodsong, MacQueen, Guest e Namey 

(2005), é um método de recolha de dados qualitativos que recorre a observação direta em locais 

representativos para a comunidade, tais como os locais onde são prestados serviços comuns ao 

público-alvo, centros de dia, hospitais, e principalmente o local facilitador da intervenção, neste 
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caso as instituições dinamizadoras dos projetos de intervenção. Neste tipo de observação o 

indivíduo deve registrar o que vê, tal como estimular conversar informais e interagir com o 

público-alvo, o máximo que puder. 

 Recorrendo à observação participante, compreende-se melhor “os contextos físico, 

social, cultural e económico” dos participantes, as suas relações, comportamentos e atividades.  

 A observação participante permite uma futura relação simbiótica entre a comunidade, o 

público-alvo e o projeto em si, pois testemunhar e interagir são os modos mais privilegiados para 

observar a complexidade humana.  

 Através da observação consegue-se obter respostas mais fidedignas do que com os 

outros métodos de recolha de dados por esta não requerer questões e respostas imediatas. 

Contudo, é críticada pela dificuldade na documentação dos dados e o impacto do observador 

sobre os mesmos, devido à sua disciplina e tendência discriminativa, ou seja, se um técnico 

antes de iniciar a intervenção possui algum pré-conceito, informação ou documentação do 

público em que irá intervir, poderá enviesar os resultados devido ao seu parecer construído 

previamente; o tempo que despende. Sendo, no entanto, esta investigação-ação de tipo 

participativa e enquadrada no paradigma da complexidade, tal crítica não se nos afigura como 

pertinente. 

 

3.6. DIÁRIO DE BORDO 

Os diários de bordo, a nível académico, são o local “onde os estudantes registam as 

suas experiências profissionais […] permitem a monitorização da aprendizagem [...] provêm uma 

interação contínua entre os orientadores e os estudantes” (Fatameh 2014, p.1), deste modo 

pretende-se que todos os eventos relevantes para a investigação-intervenção sejam 

contemplados no diário de bordo.  

Fatameh (2014) também acrescenta que os diários de bordo são elementos importantes 

de registro contínuo devido a sua relevância entre o feedback de intervenção tal como a sua 

implementação e avaliação.  

 

Transcrição de uma das entradas do diário de bordo 

“Dia 20 de Outubro de 2015 

 Hoje realizei o primeiro contacto relevante com o público-alvo, durante as celebrações do 

Dia do Veterano de Guerra, em Lisboa. A viagem em si e o tempo despendido com os indivíduos 
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permitiu a aplicação dos inquéritos por questionário com a caracterização sociodemográfica e 

também com a caracterização geral. Esta viagem também se demonstrou relevante porque 

permitiu analisar as interações entre os mesmos e, principalmente, para a minha apresentação 

pessoal à instituição (…)”. 

 

3.7. ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Gill, Stewart, Treasure, e Chadwick (2008) indicam que existem três tipos fundamentais 

de entrevistas como meio de recolha de dados, sendo estas: estruturada, semiestruturada e não 

estruturada.  

A entrevista semiestruturada surge como a que possui o ponto de balanço médio entre a 

flexibilidade e a rigidez das questões; deste modo permite ao entrevistador e ao entrevistando 

alcançar de maneiras diferentes uma ideia ou uma resposta concreta. Este tipo de entrevista cria 

espaço, também, para que surjam e sejam aprofundadas questões que não estavam 

previamente programadas, mas que são pertinentes para o estudo. 

 

3.8.  INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

O inquérito por questionário é uma técnica de recolha de dados que pode ser utilizada 

em investigação qualitativa ou quantitativa. 

Siniscalco e Auriat (2005) defendem que o inquérito por questionário, quando aplicado a 

uma série de indivíduos inseridos no mesmo projeto de intervenção deve ser estandardizado ou 

seja, são todos expostos as mesmas questões e ao mesmo código de resposta, para que as 

diferenças e semelhanças entre as respostas sejam facilmente percetivas. 

Nos questionários em geral, as questões podem possuir três diferentes classificações: 

questão de resposta fechada, questão de resposta aberta ou livre, questões de contingência 

(Siniscalco & Auriat, 2005). 

As questões de resposta aberta ou livre permitem que as respostas variem de um modo 

mais amplo, expressando o ponto de vista mais fidedigno, enquanto as questões de resposta 

fechada têm como vantagem a facilidade de quantificar opiniões, interesses de grupos, 

facilitando o trabalho de investigação e eficiência entre necessidades e interesses. 

As questões de contingência são as questões onde se pode dividir os indivíduos em 

subgrupos, ocorrem quando numa determinada questão pode-se realizar outras dependentes da 
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questão inicial. Na investigação deste projeto de intervenção, a questão de contingência foi 

realizada ao nível da situação laboral, como se pode ver na imagem seguinte: 

 

Imagem 1 - Questão sobre a situação laboral na “Caracterização Sociodemográfica” no Questionário de avaliação de necessidades/interesses 

 

4. Identificação dos recursos mobilizados e das limitações do 

processo.  

4.1. RECURSOS MOBILIZADOS  

A execução deste estágio necessitou de recursos em diferentes níveis, sendo estes 

humanos, materiais e físicos. 

As três áreas de intervenção em que o projeto se encontrou dividido promoveram o 

levantamento de necessidades diferentes, específicas de cada um, sendo apenas o mestrando o 

único recurso transversal. 

No projeto “Com(Viver)” o recurso humano necessário foi o mestrando; os recursos 

materiais: jogos de mesa, material lúdico, cadeiras, mesas, folhas A4; os recursos físicos deste 

projeto foram: parques, sala de reunião, museus, etc. 

Para a execução do projeto “Oficina Multimédia”, o recurso humano foi o mestrando; os 

recursos materiais foram os seguintes: computador, sistema de som, microfone, colunas de 

som, máquina fotográfica, folhas A4, material didático, mesas, cadeiras, múltiplas camaras de 

filmar. Os recursos físicos foram: a sala de reuniões da Sede da APVG e a Videoteca Municipal 

de Braga, localizada no Parque da Ponte. 

O projeto “Navegar pela ciência” teve como recursos materiais: canetas, folhas de papel 

A4, material lúdico-pedagógico, material de apoio a construção de material lúdico-pedagógico, 

computador, coluna de som, panfletos, desdobráveis; a nível dos recursos humanos teve apenas 

o Técnico e outros elementos que apoiaram cientificamente as atividades, como a Psicóloga da 

instituição e estudantes de Enfermagem que se encontravam a realizar o estágio na instituição, e 

o recurso físico foi apenas a sala de reuniões e locais de interesse científico. 
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4.2. LIMITAÇÕES DO PROCESSO 

As limitações do processo advieram, maioritariamente, do facto dos indivíduos e da 

equipa técnica da Instituição apresentarem apenas disponibilidade para a realização de uma 

atividade por semana e, também, pela necessidade de se ter de intercalar entre as atividades 

deste projeto de investigação-ação-participativa com as demais atividades da instituição tal como 

celebrações festivas pontuais (e.g., Magusto, Semana de Natal, Páscoa, etc.), as assembleias e 

outras reuniões dos sócios, tal como dias comemorativos específicos deste público-alvo, como 

por exemplo, o Dia Nacional de Comemoração do Ex-combatente.  

A organização de atividades por parte das técnicas efetivas da instituição, também 

funcionaram como um elemento de exclusão de atividades de grupo, nas determinadas 

semanas.  

As atividades organizadas em contexto fechado foram sempre realizadas na sala de 

reuniões da Associação, devido à centralidade do edifício, a proximidade entre os sócios e a 

direção técnica, e a disponibilidade horária que esta possui. Contudo, a reserva da mesma e a 

possível sobreposição momentânea da sala em caso de situações imprevisíveis por parte da 

direção, também teve o poder em afetar a pontualidade das atividades, principalmente quando 

uma situação de utilização urgente da sala.  

A média de indivíduos presentes nas atividades situou-se pelos 7-8 participantes. Na 

única atividade em que a média de participantes foi um número maior que o habitual, a sessão 

de educação para a saúde “Aprender a 3ª”, foi necessário solicitar a sala de atividades da sede 

da Junta de Freguesia. 
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Capítulo IV - Apresentação e discussão do projeto de 

intervenção/investigação 

1. Apresentação das fases de intervenção/investigação 

 As fases de intervenção/investigação, neste projeto foram divididas em 4. 

 A primeira e contínua, fase a 1, possui as seguintes etapas: a Integração no contexto de 

estágio, com a “Revisão de Literatura”, processo que foi transversal a todo o projeto, tal como a 

“Recolha de Informação sobre a Instituição” e a “Análise Documental”. Deste modo, considera-

se que esta fase ocorreu durante todo o processo de estágio. 

 A segunda fase, o Diagnóstico, possui a fase de realização de “Entrevistas estruturadas 

a membros da instituição”, tendo decorrido no primeiro mês de intervenção, juntamente com a 

observação direta e participante. 

A terceira fase, a Implementação, contempla, os três diferentes projetos de intervenção, 

em qual cada projeto possuiu diferentes objetivos, mais específicos. Assim, a intervenção nas 

Relações Interpessoais encontram-se mais localizadas no Projeto “Com(Viver)”, o 

Desenvolvimento Pessoal com o projeto “Oficina Multimédia” e as Sessões de Educação Não-

Formal de Adultos através de Ciência Experimental, com o projeto “Navegar pela ciência”. 

 

Implementação das Atividades de Estágio 

Intervenção comunitária- Relações Interpessoais Projeto “Com(Viver)” 

Intervenção comunitária- Desenvolvimento Pessoal Projeto “Oficina Multimédia” 

Educação Não-Formal de Adultos Projeto “Navegar pela ciência” 

Tabela 1 – Implementação das Atividades de Estágio – Vertentes de Intervenção e Projetos 

A quarta-fase, a Avaliação, surge através de Inquéritos por questionário, realizados 

durante todo o desenrolar do projeto, no final de cada atividade, em situações em em que foi 

possível aplica-los, funcionando, deste modo, como um método de avaliação contínua. 

Adicionalmente foi necessária a realização de um Diário de bordo, atualizado em todos os 

momentos relevantes para a continuidade, alteração ou atualização dos contornos do projeto e 

Conversas informais com todos os participantes, equipa técnica da instituição e da direção, com 

o objetivo de aperfeiçoar o rácio de oferta de atividades e as necessidades/interesses do público-

alvo.  
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2. Descrição das atividades implementadas e respetivas avaliações 

contínuas 

Neste capítulo serão descritos as atividades realizadas, e as suas avaliações contínuas, 

sendo acompanhadas pelos seus objetivos, gerais e específicos.  

2.1. ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

2.1.1. Atividades no âmbito do Projeto “Com(Viver)” 

Objetivos Gerais e Objetivos Específicos: 

 Promover a aprendizagem e educação ao longo da vida  

o Mediar a construção /aprendizagem de novos conhecimentos 

o Recorrer a vivências prévias para construção /aprendizagem de novas 

competências  

o Desenvolver competências de comunicação  

 Desenvolver a autoestima e o autoconceito  

o Demonstrar e representar pontos de vista próprios e críticos 

o Promover a socialização 

 Estimular uma participação cidadã na sociedade 

o Desenvolver uma coesão comunitária 

Atividade I - “Torneio de Xadrez’’  

Data: 29 de Outubro de 2015 

 A atividade “Torneio de Xadrez” surgiu através do diagnóstico de 

necessidades/interesses do público-alvo, onde foram destacadas atividades recreativas e 

também devido ao facto desta modalidade recreativa se encontrar dentro do grupo de opções 

“Jogos de Tabuleiro”. Apesar do foco desta atividade ser o Xadrez, também estiveram presentes 

outros tipos de jogos de tabuleiro para que os indivíduos não se encontrassem cingidos a uma 

única atividade e assim poderem desenvolver e estimular diferentes competências.  
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Durante a execução desta atividade foi abordado o objetivo geral: “Promover a 

aprendizagem e educação ao longo da vida”, representado pelo objetivo específico o “Recorrer a 

vivências prévias para construção/aprendizagem de novas competências”. Pode-se considerar 

estes objetivos atingidos porque os indivíduos foram capazes de estabelecer novas 

aprendizagens através de memórias prévias sobre uma atividade que realizam quotidianamente 

(i.e., jogar as Damas), mas com regras e trâmites diferentes. 

Esta atividade teve, também, como fator importante de escolha o facto de fomentar a 

socialização e por, possivelmente, ser recorrente no dia-a-dia dos participantes, o que poderia 

permitir uma maior participação e envolvimento durante o decorrer da atividade. 

Avaliação Contínua:  

 Os indivíduos consideravam-se incapazes de realizar esta atividade por possuírem pouca 

ou nenhuma prática neste jogo, mas com o desenrolar da atividade compreenderam que 

possuíam competências adequadas para a sua realização. Deste modo, pode-se considerar que 

o objetivo geral: “Desenvolver a autoestima e o autoconceito”, espelhado no objetivo específico 

“Desenvolver competências de comunicação” foi cumprido, através das trocas de informação e 

ideias entre os indivíduos. E a maneira bem-sucedida com que eles realizavam as tarefas parece 

ter permitido uma maior compreensão da atividade por parte dos participantes, e “Demonstrar e 

representar pontos de vista próprios e críticos”, que foi observado pela capacidade de 

demonstrar pormenores sobre a atividade respeitando os conhecimentos de cada participante, 

sem que um participante se afirmasse melhor preparado que o outro. 

 O objetivo geral “Estimular uma participação cidadã na sociedade” pode considerar-se 

como o objetivo principal desta atividade, pelo envolvimento dos indivíduos e pela colaboração 

entre eles através do desenvolvimento de atividades em conjunto e estabelecimento de uma 

relação de colaboração contínua, com o intuito de colmatar erros e desenvolver as tarefas de um 

modo mais célere. Estas características presentes na atividade demonstram a existência dos 

objetivos “Estimular o debate, capacitando a negociação”, “Desenvolver uma coesão 

comunitária” e principalmente “Promover a socialização”.  

 

Atividade II - “Tarde no Parque”  

Data: 26 de Novembro 2015 
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 A Atividade “Tarde no Parque” consistiu numa caminhada, com o objetivo de promover 

estilos de vida saudáveis e a socialização, mas também para demonstrar o valor da história e 

revelar pormenores geográficos da cidade de Braga, passando por várias referências d’ Época 

Romana sobre a Cidade de Braga e elementos reveladores da sua posição geográfica, tal como 

Miliários Romanos e Placas Comemorativas.   

 Esta atividade consistiu numa deslocação entre a sede da Instituição, até ao Parque da 

Ponte, cerca de 1,5km de distância. 

 

Avaliação Contínua 

Esta atividade demonstrou-se bastante positiva pela confirmação da envolvência dos 

indivíduos, nas atividades deste estágio, sendo que a maioria dos participantes já haviam estado 

presentes em atividades anteriores. 

Durante a atividade, os indivíduos demonstraram estar apenas interessados em 

caminhar não parando nas primeiras 2 paragens que o técnico tinha preparado, o que implicou 

uma maior flexibilização no sentido de acompanhar o interesse do público-alvo. 

 No local central da caminhada, o Parque da Ponte, o técnico tinha preparado vários 

jogos de tabuleiro, no entanto não foi possível joga-los porque os indivíduos demonstraram um 

maior interesse em socializar, conversar, debater sem nenhum meio facilitador, como jogos ou 

debates moderados, facto que vai de encontro aos objetivos específicos “Promover a 

socialização” e “Desenvolver uma coesão comunitária” apesar desta ultima ter sido realizada 

sem a intervenção do técnico. 

Os indivíduos participaram na atividade de um modo bastante descontraído, o que revela 

uma aproximação ao técnico e, também o aperfeiçoamento das relações entre eles. Durante a 

atividade, os participantes forneceram diversas opiniões e sugestões ao técnico em relação a 

futuras atividades que poderiam vir a ser realizadas, o que reflete o objetivo específico: 

“Demonstrar e representar pontos de vista próprios e críticos” e menos sucedido “Estimular o 

debate, capacitando a negociação”. 

 Esta atividade teve como fator positivo o facto de ter demonstrado a possibilidade de 

realizar atividades com um número representativo dos utentes, quase o público-alvo na sua 

totalidade, como fator negativo considera-se alteração ao plano da atividade que ocorreu devido 
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a ansiedade que os indivíduos possuem, o que pode ser advindo do Stress Pós-traumático, pois 

este facto tem vindo a ser observado na maioria das interações técnico-instituição, 

principalmente as atividades observadas durante a fase de diagnóstico.  

Atividade III: “Visita ao Museu!”  

Data: 26 de Janeiro de 2016 

 A atividade “Visita ao Museu” consistiu numa visita guiada ao Centro Interpretativo das 

Memórias da Misericórdia de Braga, localizado no Palácio do Raio, em Braga. Esta atividade 

surgiu através da análise diagnóstica/necessidades, em que o público-alvo se mostrou 

interessado e voltado para a visita de museus, monumentos e outros espaços culturais e 

patrimoniais.  

 O Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, CIMMB, por ser o 

museu mais recente da Cidade de Braga, aquando da planificação deste projeto de intervenção, 

apareceu como a principal hipótese para a realização desta atividade e também paralelamente a 

esta fase de investigação, foram realizadas várias conversas informais com o público-alvo sobre 

os monumentos, museus e outros espaços de interesse que ainda não haviam visitado, e dado 

ao facto do CIMMB ser o museu mais recente da cidade, surgiu sempre como primeira opção 

por parte dos utentes. 

 O Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga é um museu propriedade 

da Santa Casa da Misericórdia de Braga e possui o espólio de mais de 4 séculos desta 

instituição. Foi inaugurado em Dezembro de 2015. 

Avaliação Contínua 

 A atividade “Visita ao Museu” contou com a participação do grupo base de participantes, 

sendo os mais assíduos a todas atividades, e foi realizada com a colaboração da Assistente 

Social da APVG. 

 Os indivíduos, tal como tinham demonstrado anteriormente, nos momentos em que 

foram abordados sobre as motivação em relação a visita ao Centro Interpretativo da Misericórdia 

de Braga, estavam bastante motivados e entusiasmados com a visita a este local, devido as 

obras que tinha sido alvo e principalmente por ser um local central da cidade e que raramente o 

seu acesso podia ser realizado. 
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 A visita foi realizada com o acompanhamento guiado de uma técnica da Museu, que 

facultou a história do edifício, tal como dos seus proprietários ao longo das diferentes gerações, 

tal como a musealização do edifício para a Santa Casa da Misericórdia de Braga.  

 No final da atividade, os indivíduos mostraram-se bastante satisfeitos, dizendo frases 

comprovativas de tal como “aprenderam muito”, “nunca imaginei que fosse assim” e também 

revelaram querer prosseguir com atividades desta índole, tendo citado diferentes locais históricos 

da cidade como sendo do seu interesse. 

 Devido o final da atividade ter acontecido repentinamente e os indivíduos não terem tido 

tempo para preencher a grelha de avaliação contínua sobre esta atividade, este método 

avaliativo não foi aplicado, recorrendo-se apenas a conversas informais para a avaliar. 

 

2.1.2  Atividades no âmbito do “Oficina Multimédia” 

Objetivos Gerais e Objetivos Específicos: 

 Promover a aprendizagem e educação ao longo da vida  

o Mediar a construção /aprendizagem de novos conhecimentos 

o Recorrer a vivências prévias para construção /aprendizagem de novas competências  

 Desenvolver a autoestima e o autoconceito  

o Desenvolver competências de comunicação  

o Demonstrar e representar pontos de vista próprios e críticos 

o Promover a socialização 

 Estimular uma participação cidadã na sociedade 

o Estimular o debate, capacitando a negociação 

o Desenvolver uma coesão comunitária 

 Desenvolver competências tecnológicas  

o Incentivar a aproximação à cultura digital 

o Diminuir a infoexclusão 
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Atividade I -“Rádio Comunitária – Podcast” : Diagnóstico de necessidades e 

interesses 

A realização da Rádio Comunitária da APVG surgiu, também, através do diagnóstico de 

necessidades e interesses e, principalmente, da observação da oferta institucional para os 

sócios; deste modo optou-se por enveredar por técnicas de intervenção comunitária menos 

praticadas. 

Para a realização da Rádio Comunitária, devido aos contornos da instituição, trâmites 

legais e gestão de recursos humanos e materiais, optou-se pela execução desta atividade sob o 

formato de podcast. 

O podcast, consiste num programa de rádio guardado e realizado em formato digital, 

que se pode descarregar da internet e reproduzir num computador ou num leitor portátil. Os 

conteúdos são todos desenvolvidos, programados e aplicados entre o técnico e os participantes, 

com o intuito de realçar os contornos educativos de cada atividade. Na realização do podcast, o 

tempo de cada sessão é decidido pelos participantes. 

Sessão 1 

Data: 3 de Novembro de 2015 

A primeira atividade do podcast teve o seu início com uma introdução inicial de 15 

minutos, onde o técnico realizou uma apresentação pessoal e profissional, com o objetivo de 

estabelecer uma relação profissional com o público-alvo, tal como apresentar as diferentes 

vertentes de intervenção que iria ter durante o estágio curricular. 

A atividade procurou preencher todos os objetivos gerais do projeto, deste modo deu-se 

primazia ao objetivo “Desenvolver competências tecnológicas”, pois dentro deste objetivo surge 

o objetivo especifico “Incentivar a aproximação a cultura digital”, podendo se considerar este 

como sendo o grande propósito desta atividade, pois, os indivíduos puderam ter acesso a um 

processo de produção digital, observar e participar de um modo consciente a transmissão de 

informação via internet. 

 Antes da realização da atividade em concreto, o técnico apresentou e explicou em que 

consistia uma radio comunitária online, porquê é que tinha sido esta atividade escolhida e em 

que eixo da intervenção se localizava, tal como a pertinência na área de estudos de Educação de 

Adultos e Intervenção Comunitária. 
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 Ao apresentar a atividade, através dos seus objetivos, instrumentos e planeamento, o 

técnico questionou os indivíduos em que moldes desejavam realizar a atividade, ou seja, se 

preferiam realizar em grupos ou em pares. O técnico apenas interveio com a indicação para que 

fosse escolhido um porta-voz por cada grupo. Os indivíduos optaram por realizar a atividade em 

pares, contudo surgiram espontaneamente dois porta-vozes por grupo, e houve um par onde não 

houve nenhum elemento que pretendeu participar oralmente na atividade. Com o objetivo de 

criar uma maior confluência de assuntos, o técnico forneceu uma folha em branco e uma caneta 

para irem registrando temas/assuntos.  

Avaliação contínua 

 Os indivíduos mostraram-se muito apreensivos durante o início da atividade em si, 

devido a quantidade de material eletrónico presente na sala para a realização da atividade; 

contudo, ao longo do desenrolar da atividade, e a medida em que se apercebiam da 

simplicidade das atividades, muitos demonstraram estar interessados em expressar diferentes 

temas, enquanto outros preferiram focar-se apenas num. 

 Contudo, esta atividade demonstrou não ser pertinente, e não ser alvo de conforto 

generalizado no grupo, pois vários elementos expressaram que sempre que podiam falar 

abertamente sobre determinados assuntos, os temas terminavam sempre por se relacionarem 

com a Guerra Colonial, e por outro lado, os outros elementos do público-alvo não se 

encontravam confortáveis com este tipo de abordagem. 

 O desencadeamento desta atividade em específico revelou a necessidade de alterar o 

processo do podcast, transformando-o num elemento presente nos finais de determinadas 

atividades, onde seriam solicitados vários pareceres sobre a atividade realizada. 

 Sendo esta a primeira atividade realizada no âmbito deste estágio a possuir grande 

adesão por parte do público-alvo, levou a que durante a atividade os participantes fossem 

fornecendo opiniões/dicas ao técnico sobre os seus tipos de atividades favoritas, o formato das 

sessões que desejavam ter, o que gostavam de fazer nos tempos livres e, principalmente, o que 

gostariam de fazer na APVG para que fosse possível dar procedimento as atividades posteriores, 

realizadas nas outras áreas de intervenção ou mesmo noutros projetos de Educação de Adultos 

e Intervenção Comunitária. 
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Atividade I: “Rádio Comunitária – Podcast” 

Sessão 2 

Data: 11 de Fevereiro de 2016 

 Descrição da Atividade 

A “Rádio Comunitária – Podcast” foi alterada na sua base e deste modo, esta atividade 

foi realizada dentro de outra atividade realizada no mesmo dia, a atividade “Latitudes e 

Longitudes”. 

Depois da realização da primeira sessão da rádio comunitária, em Novembro, 

compreendeu-se que este projeto seria pertinente, embora não em funcionamento separado das 

outras vertentes de intervenção.  

A atividade foi realizada em modo de conclusão da atividade. 

Deste modo, aplicou-se a atividade e desenvolveu-se um procedimento diferenciado de 

conclusão da atividade, fazendo uma retrospetiva consciente e fomentando todos os objetivos 

específicos e gerais do Podcast. 

 Avaliação Contínua 

 A atividade foi bastante curta, o mestrando relembrou o público-alvo da atividade “Rádio 

Comunitária – Podcast”, explicou que seria para aplicar o mesmo conceito, mas de um modo 

contínuo e no final de certas atividades, logo, no final da atividade em questão. 

 Ao questionar a todos elementos presentes, sete, apenas 3 demonstraram vontade de 

partilhar em gravação áudio, algumas reflexões sobre a atividade realizada. Contudo, os 

elementos que não participaram diretamente neste atividade permaneceram em constante 

atenção moderando as intervenções dos outros indivíduos. 

 O facto de terem sido menos de metade dos participantes da sessão a intervir no 

momento do podcast levou a inferir que a Rádio Comunitária da APVG não tinha espaço de 

relevância no seio dos seus elementos mais ativos, ou poderia ser apenas um elemento de 

reflexão de todos os indivíduos através do testemunho de determinados participantes. 

Atividade –“As nossas visões” – Diagnóstico de Interesses e Necessidades 
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A atividade “As Nossas Visões” resultou da junção das duas atividades individuais que 

estavam no Plano de Atividades inseridas no projeto: “Oficina Multimédia”, ou seja a “Foto de 

uma vida” e o “Os nossos documentários”, considerando esta como sendo uma atividade 

conciliadora dos aspetos centrais de cada uma vertente do projeto “Oficina Multimédia”. “As 

nossas visões” funcionava como uma técnica do Photo - voice, mas em formato Vídeo, ou seja, 

surge o método do Video -Voice, pois devido as proximidades teóricas-práticas entre as duas 

atividades, houve a possibilidade de as agregar em uma exclusiva. 

 “As Nossas Visões” consistiram em breves documentários, com cerca de 15 minutos, 

realizada pelos próprios da instituição, onde num determinado espaço de tempo, entre 2 a 4 

semanas, captaram várias imagens vídeo do que consideraram essencial do seu quotidiano, e 

posteriormente, junto ao mestrando procederam a compilação e edição finais do vídeo. 

 A edição de vídeo foi realizada na Videoteca Municipal de Braga, localizada no Parque de 

São João da Ponte, União de Freguesias de São José de São Lazaro e São João do Souto. 

 Para a realização da atividade, o mestrando demonstrou a possibilidade de emprestar 

uma máquina de filmar, caso os indivíduos não possuíssem uma. A atividade foi iniciada com a 

apresentação da atividade, uma explicitação sobre em que consistiria e como seriam realizadas 

ao longo do tempo. 

 No final da realização do vídeo, foi solicitado a cada participante um breve texto 

explicativo, sobre a escolha do tema, os elementos presentes e a relevância, interesse e 

pertinência no seu quotidiano. 

Atividade II - “As Nossas Visões” - Calendarização 

Acompanhamento de Produção dos Documentários no âmbito do projeto “As nossas visões” 

Indivíduo A 21 de Dezembro. 

Indivíduo B 19 de Abril, 28 de Abril, 3 de Maio. 

Indivíduo C 27 de Abril. 

Indivíduo D 27 de Abril, 28 de Abril, 10 de Maio, 11 de Maio. 

Indivíduo E 1 de Junho, 2 de Junho, 9 de Junho. 

Tabela 2 - “Acompanhamento de Produção dos Documentários no âmbito do projeto “As nossas visões” – Participantes e 

Calendarização 
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Realização dos Documentários no âmbito do projeto “As Nossas visões” 

Indivíduo A O individuo foi alvo de uma cirurgia em Março de 2016 

Indivíduo B 23 de Maio, 30 de Maio. 

Indivíduo C O individuo foi se desmotivando com o projeto, acabando por desistir. 

Indivíduo D O individuo sofre uma queda, onde fraturou várias vertebras e preferiu 

abandonar o projeto por um tempo indeterminado. 

Indivíduo E 21 de Junho 

Tabela 3 - “Realização dos Documentários no âmbito do projeto “As Nossas visões” – Participantes e Calendarização 

Atividade II - “As Nossas Visões” - Individuo A - Sessão 1 

Data: 21 de Dezembro de 2015 

Objetivo: Compreender a pertinência e a viabilidade da elaboração de um projeto da Oficina 

Multimédia, a nível individual. 

Avaliação Contínua 

A atividade contou com a participação de um indivíduo que foi selecionado pela 

espontânea partilha da sua anamnese, realizada no âmbito do seu percurso escolar. Deste 

modo, demonstrou possuir abertura e autoconfiança para abordar temas de foro pessoal, com 

incidência sob o tema base deste trabalho de investigação-ação, a guerra colonial. 

Ao ser questionado sobre o seu interesse nesta atividade, o indivíduo demonstrou estar 

interessado, apontando de imediato diferentes conteúdos que desejava partilhar. Assim sendo, 

foi-lhe fornecido o questionário de participação da atividade e o indivíduo foi o preenchendo com 

a mediação do mestrando. Na ficha as questões sugeriam 5 elementos de resposta, no entanto 

o indivíduo não conseguiu fornecer todas, deste modo o mestrando sugeriu que fossem 

fornecidas pelo menos 2 respostas. 

O utente demonstrou sentir-se confiante e motivado em relação atividades a realizar 

futuramente. Contudo, foi alvo de uma intervenção cirúrgica que limitou toda a sua intervenção 

até ao final do ano letivo do mestrando. 

Atividade II - “As Nossas Visões” – Indivíduo B – Sessão 1 

Data: Dia 19 de Abril de 2016 

Nesta sessão foi apresentado “As Nossas Visões”, ao indivíduo B. 
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Avaliação Contínua 

 O indivíduo que participou nesta atividade mostrou-se bastante interessado, apesar de 

estar um bocado reticente com receio de não captar imagens “suficiente interessantes para 

serem apresentadas”, como disse. O indivíduo também relatou ter possuído hobbies de 

filmagem e fotografia, previamente, pelo que esta atividade o permitiria retomar a antiga 

ocupação caso fosse se motivando gradualmente com a realização deste Documentário. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo B – Sessão 2 

Data: Dia 28 de Abril de 2016 

Avaliação Contínua 

O indivíduo realizou uma chamada telefónica para o mestrando, para explicar que 

durante esta semana realizou várias captações de vídeo, contudo considera que estas não têm 

qualidade e interesse o suficiente para serem partilhadas.  

 Solicitou ao mestrando um encontro para mostrar os vídeos que já tinha realizado 

entretanto, para compreender se estava de encontro ao pretendido neste projeto. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo B - Sessão 3 

Data: Dia 3 de Maio de 2016  

Avaliação Contínua 

Nesta sessão, o indivíduo revelou que desejava desistir deste projeto, mas ao falar sobre 

as limitações que teve durante o início do processo criativo, compreendeu que tudo estava a seu 

alcance. O mestrando forneceu várias informações sobre a máquina fotográfica do indivíduo, 

como melhorar a sua qualidade, como criar efeitos e também demonstrou como realizar funções 

exclusivas da sua máquina fotográfica, como fotografia Panorâmica. 

Também expressou durante o realizar da atividade, do facto de ao captar vídeo de 

paisagens, monumentos, património no geral, natural ou arquitetónico, as pessoas ao redor, 

poderiam o censurar ou proibir de realizar a captação dos mesmos, deste modo, o mestrando 

mediou a situação dando exemplos de situações que poderiam ser constrangedoras ou 

desnecessárias de serem captadas, tal como: situações com crianças, casais, condução etc. 
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O indivíduo demonstrou-se com grande confiança no fim da sessão, por ter 

compreendido e ter aumentado a resolução de captação de vídeo para a máxima permitida na 

sua câmara (VGA, 640X480) enquanto a anterior, era uma resolução inferior (LVGA, 320x240). 

O indivíduo chegou a entrar em confronto pessoal, quando dizia que a gravação de vídeo 

não era do seu interesse, mas deu vários exemplos a mostrar o contrário. Realçou também que 

desde que iniciou esta atividade, tem reparado que “nos grandes monumentos, como no Bom 

Jesus do Monte, as pessoas realizam todas pequenos vídeos e não fotografias” deste modo, o 

mestrando demonstrou que o fosso digital, é algo virtual, pois ele estava a fazer a mesma coisa 

que os jovens. 

O indivíduo fez diferentes afirmações sobre o que sentiu ao captar imagens em vídeo, e 

confrontou-se com alguns pré-conceitos que tinha em relação ao mesmo, nomeadamente 

pensava que ao gravar poderia pausar e as partes do vídeo seriam a continuação uma da outra, 

ou seja, um único ficheiro poderia ter diferentes partes. Durante esta sessão, o indivíduo 

também realçou experiências anteriores da sua vida, onde teve que recorrer a fotografia, como 

férias, as fotografias que tem de momentos importantes, recordações da família etc. 

Também comentou eventos recentes importantes do seu quotidiano, livros que adquiriu 

e leu, a medicação que tem tomado, e a influência das suas pesquisas na internet na sua vida, 

tal como a participação em fóruns, visualização de cursos temáticos online, entre outros. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo B – Sessão 4 

Data: Dia 23 de Maio de 2016 

 A presente sessão  “As nossas visões” teve como objetivo a compilação dos vídeos e de

a inserção dos mesmos no programa “Windows Movie Maker”, tal como a observação de 

diferentes aspetos do programa, nomeadamente: Animações, Efeitos Visuais, Panorâmica e 

Zoom e Luminosidade. 

 Deu-se nesta sessão início ao processo de edição final do vídeo, porque o indivíduo 

contactou via telefone ao mestrando, a informar que se encontrava preparado, considerando que 

já possuía minutos de filmagem suficientes para o projeto. 

Avaliação Contínua 
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 O indivíduo apresentou os vídeos que gravou para esta atividade, e ao contrário das 

últimas imagens que tinha mostrado, na última sessão, apenas possuía vídeos de um dia em 

especifico, de uma viagem a cidade de Esposende, ou seja, eliminou todos os ficheiros que 

possuía em detrimento de imagens exclusivamente de Esposende, deste modo, deve ser 

estudado e aprofundado junto do mesmo indivíduo o motivo desta opção. 

 O Participante mostrou-se bastante à vontade e impressionado com as funcionalidades 

do programa “Windows Movie Maker” reparando que estava a compreender gradualmente tudo 

o que os “grandes realizadores fazem”, a utilização do programa e a observação dos ficheiros 

compilados criou no indivíduo um maior sentido de entrega no projeto, pois deste modo 

conseguiu observar o conjunto separado das fases que veio a ter com o mestrando. 

Durante a realização da atividade, o indivíduo mostrou-se entusiasmado com o 

desenrolar do projeto no seu sentido mais pessoal, com a manipulação da história, do vídeo, da 

edição que ele poderia realizar, por ter a possibilidade de decidir o nome do documentário, tendo 

o intitulado de “Imagens de Esposende” e também pelo facto de conseguir inverter a ordem dos 

vídeos selecionados, tal como encontrar a ordem apropriada para a apresentação dos mesmos.  

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo B – Sessão 5 

Data: Dia 30 de Maio de 2016 

 A presente sessão “As nossas visões” teve como objetivo a finalização da edição do 

vídeo. 

Avaliação Contínua 

 Na sessão foram abordados elementos finais da edição do vídeo, tal como foram 

abordados elementos como o estilo e o tamanho das letras, nas animações e legendagem do 

vídeo, que foram escolhidas em exclusivo pelo indivíduo participante, também foram realizados 

várias escolhas e explicações sobre os formatos de vídeo, nomeadamente: 16:9 e 4:3. O filme 

teve que ser editado em 4:3, pois este foi o formato inicial de gravação e o mestrando utilizou 

exemplos do dia-a-dia para explicar estas diferenças, através da comparação da imagem de 

diferentes canais televisivos. 

 Durante a sessão, o indivíduo realizou várias observações sobre este projeto ter sido do 

seu agrado, que já realizou várias pesquisas sobre esta área, e também realizou várias questões 

sobre como melhorar e potencializar várias realizações filmográficas no futuro. 
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Atividade II -“As nossas visões” – Indivíduo C – Sessão 1 

Data: Dia 27 de Abril de 2016 

 Nesta sessão foi apresentado o projeto “As Nossas Visões”, ao indivíduo C. 

 Avaliação Contínua 

O indivíduo demonstrou-se bastante interessado em realizar o projeto, fazendo questões 

durante a sua apresentação, tentando perceber todos os desenvolvimentos antes, contudo como 

não possuía máquina de filmar, está ficou de ser facultada num momento posterior, pelo facto 

de não residir em Braga.  

Contudo, apesar de chamadas semanais a tentar obter uma data e local a combinar, o 

participante foi se demonstrado cada vez menos motivado para a participação neste projeto, o 

que terminou mesmo por não decorrer. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo D - Sessão 1 

Data: Dia 27 de Abril de 2016 

 Nesta sessão foi apresentado o projeto “As nossas visões” ao indivíduo D 

Avaliação Contínua 

O indivíduo demonstrou-se reticente em relação ao projeto e solicitou dois dias para 

pensar sobre a sua participação no projeto.  

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo D – Sessão 2 

Data: Dia 28 de Abril de 2016 

Avaliação Contínua 

O participante mostrou-se reticente em relação a participação no projeto, dizendo que “ 

é uma experiência nova, nunca fiz algo do género, mas poderá correr bem”, por outro lado dizia 

“que não tinha nada de interessante para filmar”, no entanto enumerava diferentes 

acontecimentos do seu dia-a-dia que considerava importantes captar. Deste modo, o mestrando 

emprestou-lhe a Câmara de Vídeo, com o objetivo que ele, de um modo livre, descontraído e 

construtivista, pudesse nos dias futuros pensar com calma se pretendia aderir à atividade, cerca 

de uma semana, o indivíduo deveria contactar para informar se estava interessado ou não e que 

limitações havia encontrado aquando a produção do vídeo.  
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Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo D – Sessão 3 

Data: Dia 10 de Maio de 2016 

Avaliação Contínua 

O Indivíduo contactou via telefónica a informar que teve um acidente, fraturou 3 costelas 

e, deste modo, não podia se deslocar e nem se encontrava com motivação para realizar este 

projeto, durante as próximas semanas. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo D – Sessão 4 

Data: Dia 11 de Maio de 2016 

O mestrando deslocou-se ao domicílio do indivíduo para que a câmara de filmar 

emprestada fosse devolvida, já que o utente se encontrava impossibilitado de participar no 

projeto, de imediato. Deste modo, a camara pôde circular entre outros membros da Instituição, 

para a realização deste projeto. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo E – Sessão 1 

Data: Dia 1 de Junho de 2016 

 Nesta sessão “As nossas visões” foram apresentadas ao indivíduo E. 

Avaliação Contínua 

 O individuo referiu que estava interessado, caso não tivesse que estar presente nas 

filmagens, mas como o projeto será apenas a captação de imagens realizadas por ele, já seria 

do seu interesse. Deste modo sugeriu ao mestrando, um próximo momento para maior 

explicação do projeto, entrega e ensino do manuseamento da camara de filmagem.  

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo E – Sessão 2 

Data: Dia 2 de Junho de 2016 

 Nesta sessão foi apresentado, em profundidade o Projeto “As nossas visões” ao 

Indivíduo E. 

Avaliação Continua 

 O indivíduo inicialmente referiu que estava a filmagem não está nos seus hobbies 

prediletos, que não se queria comprometer, porque poderia não conseguir captar imagens 
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“suficientemente interessantes”, o mestrando durante a sessão esteve a explicar as diferentes 

abordagens que o indivíduo poderia ter em relação ao projeto, nomeadamente iniciar a captar 

ciclos do sol, como o nascer e o pôr. Neste momento o indivíduo interveio a dizer que tem 

inúmeras fotos do por do sol, que costumar tirar quando se desloca a casa de familiar que não 

vivem na centralidade urbana. 

 No fim da sessão foi exemplificado e utilizado pelo próprio utente a máquina de filmar, 

facultada pelo mestrando. 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo E – Sessão 3 

Data: Dia 9 de Junho de 2016 

 Nesta sessão foi visto o ponto da situação do decorrer do projeto ao indivíduo E. 

Avaliação Continua 

 O indivíduo referiu que já captou imagens de diferentes locais, e que se deslocou 

propositadamente até a monumentos para realizar as devidas gravações, também referiu que 

tem estado mais atento a diferentes pormenores do quotidiano, tal como a observação dos 

nascer e pôr-do-sol, para conseguir obter melhores vídeos. 

O participante revelou que possuiu algumas dúvidas em relação a qualidade dos vídeos, 

pois mencionou que gravou vários do seu agrado, mas não sabia que os aspetos técnicos 

“valiam de alguma coisa”, e neste momento lhe foi recordado os objetivos, educacionais e 

pessoais do projeto “As nossas visões”, deste modo o indivíduo voltou a sentir mais confortável e 

engajado na atividade, tal como tinha acontecido aquando da primeira atividade.  

Nesta sessão também foi abordada a realização da primeira sessão de edição, e o 

indivíduo mostrou-se bastante otimista e disponível para iniciar este processo. 

 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo E – Sessão 4 

Data: Dia 9 de Junho de 2016 

 Nesta sessão foi visto o ponto da situação do indivíduo E em “As nossas visões”. 

Avaliação Continua 

 O indivíduo referiu que já captou imagens de diferentes locais, e que se deslocou 

propositadamente até a monumentos para realizar as devidas gravações, também referiu que 



70 
 

tem estado mais atento a diferentes pormenores do quotidiano, tal como a observação dos 

nascer e pôr-do-sol, para conseguir obter melhores vídeos. 

O participante revelou que possuiu algumas dúvidas em relação a qualidade dos vídeos, 

pois mencionou que gravou vários do seu agrado, mas não sabia que os aspetos técnicos 

“valiam de alguma coisa”, e neste momento lhe foi recordado os objetivos, educacionais e 

pessoais do projeto “As nossas visões”, deste modo o indivíduo voltou a sentir mais confortável e 

engajado na atividade, tal como tinha acontecido aquando da primeira atividade.  

Nesta sessão também foi abordada a realização da primeira sessão de edição, e o 

indivíduo mostrou-se bastante otimista e disponível para iniciar este processo. 

 

Atividade II - “As nossas visões” – Indivíduo E – Sessão 5 

Data: Dia 21 de Junho de 2016 

 Nesta sessão procedeu-se a compilação, edição e produção final do vídeo do Indivíduo E. 

Avaliação Contínua 

 Esta sessão desenrolou-se de um modo menos cooperante do que o expectável, pois o 

indivíduo não interagiu com o programa de edição, nem com o técnico tal como o outro 

participante que finalizou este projeto. Este pormenor deve ter ocorrido devido pelo facto deste 

indivíduo não possuir um computador próprio, logo não estava muito familiarizado com 

tecnologias e informática, especificamente.  

 O indivíduo, apesar de se ter revelado interessado no início em captar diferentes vídeos, 

apenas realizou 1 minutos e 52 segundos de vídeo em bruto, o que se converteu em 1 minuto e 

2 segundos após a edição. Durante a sessão, ele foi-se mostrando cada vez mais participativo e 

fornecendo várias opiniões, mais subtis, como ‘’afinal é assim que se manipulam as coisas’’, 

sem que fosse indicando alterações que desejava efetivamente realizar. No fim da sessão, 

mostrou-se pessoalmente realizado por ter elaborado um pequeno vídeo da sua inteira autoria, 

desde a captação de imagens até a sua edição final. 

Atividade II - “As nossas visões” – Protocolo com a Videoteca Municipal de Braga 

Data: Dia 10 de Maio de 2016 

 O mestrando deslocou-se a Videoteca municipal de Braga, com o objetivo de celebrar 

alguma parceria com esta instituição, localizada no Parque da Ponte de Braga, para ser o local 
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de edição dos vídeos no final do Projeto, a medida em que os indivíduos realizassem as suas 

partes. 

 

2.1.3 Atividades no âmbito do “Navegar Pela Ciência”  

Projeto “Navegar Pela Ciência”  

 O projeto “Navegar pela Ciência” consistiu num projeto de Educação Não Formal de 

Ciência Experimental, constituído por 5 sessões, abordados diferentes áreas de estudo cientifico-

tecnológicas, nomeadamente: Astronomia, Saúde (Mental e Física), Química e Geografia e Novas 

Tecnologias. 

 Objetivos gerais e objetivos específicos:  

 Promover a aprendizagem e educação ao longo da vida  

o Mediar a construção /aprendizagem de novos conhecimentos 

o Recorrer a vivências prévias para construção /aprendizagem de novas 

competências  

o Relacionar conceitos científicos com o quotidiano 

 Desenvolver a autoestima e o autoconceito  

o Desenvolver competências de comunicação  

o Demonstrar e representar pontos de vista próprios e críticos 

 Estimular uma participação cidadã na sociedade 

o Promover a socialização 

o Estimular o debate, capacitando a negociação 

o Desenvolver uma coesão comunitária 

 

Atividade I - “Os Astros e Nós”  
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Data: 7 de Janeiro de 2016 

A atividade “Os Astros e Nós” consistiu numa sessão de Educação Não-Formal de 

Ciência, onde o tema base foi a Astronomia. 

 O tema para a sessão foi obtido através da avaliação diagnóstica do projeto de 

investigação, durante a exploração de necessidades e interesses.  

 A atividade foi dividida em três partes, a parte inicial teve como objetivo a exposição do 

tema, através da observação de vídeos e animações, com informações base sobre os conceitos 

a abordar na sessão, i.e., Estrelas, Constelações, distâncias entre corpos celestes, a Noite. Esta 

observação foi realizada com a mediação do técnico, com intervenções realizadas nos intervalos 

do visionamento de cada vídeo. 

 Posteriormente, foram realizadas duas atividades lúdico-pedagógicas “Caça-

Constelações” e a “A minha Constelação”. Na atividade “Caça-Constelações” foi entregue um 

bloco de folhas, com as imagens de diferentes constelações, simulando o céu claro visto desde o 

deserto do Saara, com o intuito de o representar. Posteriormente utilizando giz, e com uma pista 

indicando o formato de cada constelação, os indivíduos poderão unir as estrelas e destacaram 

as constelações dentro de cada imagem. 

 Na segunda atividade, “A minha Constelação”, foi entregue aos indivíduos uma folha de 

cartolina preta, tamanho A2, e uma imagem de uma constelação, representada através dos 

elementos que lhe dão o nome. Deste modo, recorrendo a péones e palitos, foram realizados 

furos nos locais que correspondem a estrelas nas constelações, com o objetivo de permitir que 

as luzes emitidas pelas lanternas previamente fornecidas iluminassem criando um efeito 

simulador das constelações, quando o técnico apagasse a luz. 

 Entre cada atividade lúdica e no final da última atividade - “A minha Constelação”, foram 

realizados debates e discussões onde o técnico sugeriu que os participantes divulgas sem 

experiências pessoais, ditos, provérbios, costumes, etc. sobre este tema. 

Avaliação Contínua 

A atividade decorreu de um modo positivo, devido ao número de participantes na 

sessão, 6 indivíduos, e por ser, também, um tema do interesse e uma sessão realizada em 

moldes que foram ao interesse dos indivíduos. 
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Através da avaliação formativa realizada no final desta atividade foi possível observar que 

o objetivo específico “Mediar a construção/aprendizagem de novos conhecimentos” foi atingido, 

pois, as respostas dos participantes encontravam-se todas no espectro entre relembrar conceitos 

previamente adquiridos e a corroboração e/ou refutação de conhecimentos dados por 

verdadeiros. 

Os indivíduos, tanto nos momentos em que o técnico solicitava a partilha de 

experiências pessoais, da família, vizinhos, conhecidos, sobre mitos urbanos relacionadas com o 

Universo, participavam sem hesitar, validando, deste modo, os objetivos “Recorrer a vivências 

prévias para construção/aprendizagem de novas competências” e “Desenvolver competências 

de comunicação”. Gradualmente, a medida em que os indivíduos se confrontavam sobre os 

temas discutidos, podia-se observar também a concretização do objetivo “Demonstrar e 

representar pontos de vista próprios e críticos”, principalmente porque se encontrava 

disparidades entre o grupo, havia quem estivesse confiante sobre os fenómenos que os seus 

conhecidos observaram e quem desafiava os indivíduos a comprovar os factos que diziam. Deste 

modo, o objetivo “Estimular o debate, capacitando a negociação” surge como um apelo ao 

respeito mútuo, a espera pelo seu turno para obter uma maior argumentação fundamentada. 

Concluindo, observando todos os desenvolvimentos desta atividade, o engajamento dos 

indivíduos nas tarefas e a motivação revelada para sessões seguintes, crê-se que todos os 

objetivos foram alcançados incluindo o de “Promover a socialização” e, consequentemente 

“Desenvolver uma coesão comunitária”. 

Atividade II: “Aprender a 3ª Idade”  

Data: 19 de Janeiro de 2016 

 A atividade consistiu numa sessão de Educação para a Saúde dinamizada em 

colaboração com dois estudantes da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, 

a realizar um estágio de curta duração na APVG. Nesta sessão foram apresentados conceitos 

associados à “Saúde na 3ª Idade”, nomeadamente, o relacionamento, as principais patologias e 

a alimentação/ regime alimentar.  

A Intervenção mais específica no âmbito deste estágio ocorreu, durante a explicação de 

patologias cardiovasculares, onde se deu um especial enfoque a Aterosclerose, que culminou na 

construção de réplicas individuais de veias, em diferentes fases de Aterosclerose, ou seja com 



74 
 

diferentes níveis de concentração de colesterol, deste modo esta atividade intitulou-se por “A 

Evolução da Placa Aterosclerótica” 

A Durante a sessão foram seguidas diferentes metodologias, que foram transversais a 

todo o projeto “Navegar pela Ciência” abrangendo: brainstorming coletivo, discussões em grupo, 

visualização de animações e a realização de uma atividade lúdico-plástica que consistiu na 

criação de modelos ilustrativos dos diferentes estádios das placas ateroscleróticas.  

Avaliação Contínua 

 A atividade desenvolveu-se de um modo bastante positivo, devido ao elevado número de 

participantes, tendo sido contactos para a atividade um número de maior de participantes, todos 

os sócios da Instituição residentes no distrito de Braga.  

 Devido a quantidade de indivíduos confirmados para a atividade, surgiu a necessidade 

de contactar a Junta de Freguesia da Sé para a cedência de uma sala com capacidade 

suficiente, e foi facultado a Sala de Atividades da Sede da Junta de Freguesia. 

 Durante a realização da atividade, os indivíduos demonstraram-se descontraídos, 

participativos, questionando todas as intervenções realizadas pelos estudantes de Enfermagem, 

de modo a retirar dúvidas que nunca tinham sido desfeitas previamente, o que levou a que todas 

as tarefas incluídas no desenvolvimento da atividade tivessem sido excedidas por breves 

minutos. Com o intuito de ir ao encontro de todas as necessidades e interesses dos 

participantes, não se interromperam as intervenções dos utentes. 

 Os participantes realizaram as atividades práticas de um modo bastante atento, 

solicitando sempre o acompanhamento dos técnicos presentes na sala. Este pormenor poderá 

surgir pelo facto de serem assuntos sobre a saúde, com implicações diretas no seu quotidiano. 

 Na atividade “A Evolução da Placa Aterosclerótica”, o envolvimento do público-alvo 

acentuou-se, o que pode ser compreendido por ser a recriação e simulação de uma artéria e a 

observação direta dos efeitos do consumo de alimentos e hábitos não saudáveis com influência 

no aumento do Colesterol. 

A Atividade foi perdendo participantes gradualmente, devido aos diferentes motivos que 

levaram os indivíduos a sair da sessão em momentos alternados, como obrigações familiares e 

consultas médicas, deste modo optou-se por não aplicar a grelha de avaliação contínua sobre 
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esta atividade, assim sendo, este método avaliativo não foi aplicado, recorrendo-se apenas às 

conversas informais para a avaliar. 

Atividade III: “Latitudes e Longitudes”  

Data: Dia 11 de Fevereiro de 2016 

A "Latitudes e Longitudes" consistiu numa sessão de Educação de Não-formal sobre as 

áreas de conhecimento sobre Geografia e Novas Tecnologias. Nesta sessão foram apresentados 

conceitos associados aos meios de comunicação, relacionados com a sua evolução, abordando 

o telégrafo, o rádio, distâncias e diferentes métodos de mediação e referenciais geográficos, a 

criação do Sistema de Posicionamento Global, o GPS, invenção do código morse e por fim a 

evolução dos meios de comunicação, entre os sinais de fumo e os telemóveis de última geração, 

tal como as redes sociais, em tom de retrospetiva. 

 A sessão também contou com a realização de duas atividades lúdicas que consistiram 

respetivamente na simulação de um jogo de batalha naval, tendo o nome “Batalha Naval” e num 

exercício de escrita em código-morse, “Mensagens Secretas”, com o objetivo de escrever uma 

mensagem para outro elemento presente na sala.  

Avaliação Contínua 

 A atividade tal como todas que fazem parte do projeto “Navegar pela ciência” teve um 

desenrolar bastante ativo por parte dos participantes, por serem sempre temas retirados das 

análises diagnósticas. 

 Durante a atividade, os participantes fizeram inúmeras observações sobre os elementos 

apresentados, relacionando sempre as suas experiências pessoais, como as viagens de Navio 

que realizaram durante a Guerra Colonial, a utilização de Azimutes militares e o envio de 

mensagens em código morse. 

Nesta atividade, um dos temas teve como introdução um vídeo sobre história do GPS, 

que possuía várias imagens de guerra, dado a criação desta tecnologia estar estritamente 

relacionada com a guerra, o que resultou num indivíduo que assinalou como ponto fraco da 

avaliação contínua “Ver os aviões a bombardear”, ou seja, após esta reação dever-se-á ter em 

atenção a retirada total de imagens bélicas na programação das próximas atividades. 

Atividade IV: “Conversa sobre… O nosso corpo e a nossa mente” 
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Data: Dia 25 de Fevereiro de 2016 

"Conversa sobre… O nosso corpo e a nossa mente" - consistiu em uma sessão de 

Educação não-formal sobre Neurociências. Nesta sessão foram brevemente abordados conceitos 

sobre a estrutura e funcionamento do Sistema Nervoso Central e o Sistema Nervoso Periférico, 

tal como noções sobre a perceção, atenção, e algumas considerações sobre uma alimentação 

dirigida ao Sistema Nervoso.  

Foram realizadas três atividades lúdicas, a primeira intitulada por “Unir o Cérebro” 

consistiu na construção de um puzzle sobre o Sistema Nervoso Central, a segunda atividade foi 

sobre a perceção/capacidade de descriminação visual e cromática, com o nome de “As cores e 

as letras” e uma atividade prática, “Ilusões de Ótica”, onde foram fornecidas várias imagens de 

ilusões de ótica, onde foi enunciado que nenhuma possuía respostas corretas, sendo apenas 

para os indivíduos denotarem as diferentes impressões que a mesma imagem pode possuir. 

A sessão foi realizada em conjunto com a psicóloga da instituição e o psicólogo 

estagiário. 

Avaliação Contínua 

 A atividade possuiu contornos positivos, pela recorrência dos participantes e pelo seu 

especial interesse pelo tema abordado, sendo também, tal como todos os temas abordados no 

projeto “Navegar pela ciência” extraído diretamente do diagnóstico de necessidades. 

 Os indivíduos envolveram-se de um modo consciente e dedicado à atividade, realizando 

inúmeras perguntas sobre o tema em si, com o especial interesse em questionar sobre a 

veracidade de costumes, ditos, mitos urbanos sobre o funcionamento do cérebro, sistema 

nervoso central e sistema nervoso periférico. Deste modo os técnicos efetivos da instituição (a 

Psicóloga, o Psicólogo estagiário e a Assistente Social) consideraram fulcral realizar uma próxima 

atividade sobre estes temas, dedicando esta possível sessão apenas a questões e respostas. 

 Durante as partes lúdicas da sessão, os indivíduos compreenderam o funcionamento 

das tarefas, de modo rápido e eficiente, o que poderá estar relacionado com o formato de 

Educação Não-Formal escolhido para este projeto e a recorrência dos mesmos nas outras 

atividades realizadas, embora com temas diferentes, possuíram sempre o mesmo formato 

estrutural e pedagógico. 
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Atividade V: “Visita ao Laboratório!” 

Data: Dia 30 de Março de 2016 

A atividade “Visita ao Laboratório” surgiu do âmbito do projeto “Navegar pela ciência” e 

pelo o projeto “Com(Viver)”, sendo a única atividade que se podia situar nos âmbitos específicos 

de cada um. 

A atividade constitui numa visita guiada ao Departamento de Química da Escola de 

Ciências, da Universidade do Minho, a diferentes instalações, com especial ênfase nos 

Laboratórios de Química (Bioquímica, Eletroquímica, etc.), nos laboratórios direcionados para o 

ensino e nos laboratórios vocacionados para a investigação. 

A atividade iniciou-se com uma breve apresentação do Departamento, a sua oferta 

formativa, saídas profissionais e locais de inserção dos formados pelo departamento. 

Avaliação Contínua 

A atividade foi bastante positiva o que foi observável pela interação dos indivíduos ao 

longo da tarde, tal como as sus observações e intervenções ao longo da sessão. 

 Os indivíduos estiveram sempre atentos às intervenções dos investigadores que foram 

encontrando durante a visita, realizando questões relevantes para o seu quotidiano, deste modo 

pretenderam compreender os aspetos científicos (físico-químicos) das suas ações, como a 

manutenção das piscinas, o aquecimento central da casa, entre outros. 

3. Atividades Realizadas fora do contexto de estágio 

Atividades Realizadas fora do contexto de estágio 

Atividade Local Data 

Conferência Internacional da 

Associação da Educação e 

Envelhecimento – “Learning in 

Later Life” 

Open University, Milton Keynes, 

Inglaterra 

Abril 2016 

“Sessão de Informação Erasmus + 

Ação Chave 2 – Parcerias 

Estratégicas” – Instituto de 

Educação – Universidade do Minho 

Instituto de Educação, Universidade 

do Minho, Braga 

12 de Maio de 2016 

Tabela 4 - “Atividades Realizadas fora do contexto de estágio” – Localização e Calendarização 
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Atividade I – Conferência Internacional da Associação da Educação e 
Envelhecimento – “Learning in Later Life” 

Data: 5 de Abril a 7 de Abril – Milton Keynes, Inglaterra 

A Conferência Internacional da Associação de Educação e Envelhecimento, organização 

Inglesa, foi realizado na cidade de Milton Keynes, no Reino Unido, e teve como tema: 

Aprendizagem na Terceira Idade. 

 Nesta conferência foi realizada a apresentação do tema “Educação não-formal de 

adultos, recorrendo a atividades de ciência experimental”, que consistiu na apresentação dos 

projetos realizados no Mestrado de Educação – área de especialização de Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária e o STOL - Science Through Our Lives/CBMA – UMINHO) nos anos 

letivos de 2014/2015 e 2015/2016. 

Avaliação Contínua 

 A conferência decorreu de um modo bastante proveitoso e com moldes bastante 

positivos, para esta intervenção e para o mestrando em geral, devido a interação com técnicos 

da área vindos de todo o globo, com perspetivas de intervenção diferentes, tal como abordagens 

teórico-práticas muitos específicas dos seus locais de origem. 

 No final da apresentação, a moderação da mesa, mencionou com distinção a inovação 

que os projetos aqui mencionados possuem, sendo este um dos motivos que os tornaram 

pertinentes a serem apresentados na Conferência.  

Atividade II - “Sessão de Informação Erasmus + Ação Chave 2 – Parcerias 

Estratégicas” – Instituto de Educação – Universidade do Minho 

Data: Dia 12 de Maio de 2016 

 Participação na Sessão de esclarecimento da “Agência Nacional Erasmus +”, intitulada 

por “Sessão de Informação Erasmus + Ação Chave 2 – Parcerias Estratégicas”, realizada no 

Instituto de Educação da Universidade do Minho. 

Avaliação Contínua 

 A deslocação e a participação na “Sessão de Informação Erasmus + Ação Chave 2 – 

Parcerias Estratégicas” demonstrou-se bastante positiva, o técnico conseguiu perceber os 

trâmites legais por detrás do desenvolvimento de projetos, a maior escala, tanto como o seu 

financiamento, como a elaboração e a de candidaturas.  
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4. Evidenciação de resultados obtidos (previsíveis e não previsíveis)  

Os resultados obtidos previsíveis ao desenrolar dos diferentes eixos de intervenção foram 

observados da seguinte modo: 

No projeto “Com(Viver), a participação gradual dos participantes na atividade, foi um 

resultado previsível, pois este projeto foi planeado para estar mais vincado nas fases iniciais de 

intervenção, pelo o facto de possuir uma orientação semelhante as intervenções de animação 

sociocultural da instituição, deste modo, seria previsível um bom engajamento e recorrência nas 

atividades.  

O projeto “Com(Viver)” também foi importante para a  aproximação do público-alvo ao 

técnico, pelo facto de serem atividades mais direcionadas para o lazer e, assim permitiram um 

maior diálogo pessoal entre os participantes e o técnico, tal como na “Visita ao Parque” durante 

toda a caminhada, houve troca de partilha de conhecimentos, memórias e experiências 

pessoais. 

Na Oficina Multimédia, os resultados previsíveis em relação a “Rádio Comunitária – 

Podcast” poderão estar relacionados com a voluntária e longas colaborações dos indivíduos que 

escolheram colaborar na atividade, pois este elemento era expectável devido ao diagnóstico de 

necessidades e interesses ter revelado que os participantes possuírem vontade e motivações em 

partilhar episódios de vida. 

A “As nossas visões”, atividade da “Oficina Multimédia” também possuiu o engajamento 

total dos indivíduos que se dedicaram a ela, os indivíduos que não se identificaram com a 

atividade, tal como na “Rádio Comunitária – Podcast” tiveram uma participação esparsa, o que 

enviesou a qualidade da implementação do projeto nestes mesmos indivíduos. 

No projeto “Navegar pela Ciência” entre outros resultados previsíveis, o mais acentuado 

foi o envolvimento nas sessões, devido a escolha dos temas ter sido estritamente realizada pelo 

público-alvo, assim sendo, todas as atividades a priori seriam do seu interesse. A anulação de 

pré-conceitos científicos, também o extenso diálogo sobre provérbios e ditos populares e a sua 

análise vinda por parte dos participantes, mesmo antes da intervenção e mediação do técnico, 

são resultados que se consideraria que viriam a acontecer. 

Os resultados obtidos não previsíveis foram os seguintes:  
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No projeto “Com(Viver)” a pouca adesão na maioria das atividades devido a 

incompatibilidades de horário dos indivíduos, sendo o grupo de intervenção reduzido, as 

diferentes obrigações que possuem e que limitavam a vinda as atividades prejudicavam a 

quantidade de elementos a participar, deste modo, as incompatibilidades de horário foram mais 

observáveis no Projeto “Com(Viver)” pelo facto das marcações das atividades não dependerem 

em exclusivo do técnico e da APVG, tal como na “Visita ao Museu!” e na “Visita ao Laboratório”. 

Na Oficina Multimédia, não seria previsível a pouca adesão a “Rádio Comunitária – 

Podcast” tendo em conta os dados obtidos na avaliação diagnóstica e nas necessidades de 

interesses. 

No projeto “Navegar pela Ciência”, os resultados não previsíveis foram a grande 

capacidade de compreensão que o grupo-alvo manifestou em relação aos temas abordados, 

tendo conseguido uma boa apreensão com apenas uma sessão sobre Neurociências. Só durante 

a atividade “Conversa sobre.. o nosso corpo e a nossa mente” é que foi observado um maior 

distanciamento entre o tema e os conhecimentos dos indivíduos, ou seja, parece que todos os 

restantes temas fazem ou fizeram parte do quotidiano e do conhecimento latente dos indivíduos. 
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Capitulo V - Considerações Finais 

1. Análise crítica dos resultados e das implicações dos mesmos  

Em relação ao projeto “Navegar pela ciência” existe literatura que aprova, recomenda e 

aponta como bastante importante e satisfatória o desenvolvimento de temas científicos em 

contextos menos habituais para os mesmos, ou seja, contextos de educação não-formal. A 

literatura dá um especial realce à população adulta e os modos de abordar estes temas. A 

literatura aponta que os adultos possuem diferentes modos de aprendizagem, o que pode ser 

um obstáculo por parte de técnicos que pela sua formação de base estão mais propensos a agir 

com princípios pedagógicos mais indicados a populações mais jovens; deste modo, por 

diferentes motivos pedagógicos. Os objetivos de intervenção nunca seriam alcançados, tanto 

como o engajamento dos indivíduos nas atividades. 

A avaliação contínua dos três módulos do projeto por nós aqui apresentado: “Navegar 

pela ciência”, “Oficina Multimédia” e no projeto “Com(Viver)” permite-nos afirmar que foi bem 

acolhido e proporcionou verdadeiros momentos de aprendizagem, de produção de 

conhecimento, para além de meros momentos de fornecimento de informação aos adultos 

envolvidos. A conclusão do projeto e a discussão de dados possibilitou apresentar dados mais 

precisos e ajustamentos que se tiveram que ser construindo de acordo com os interesses, 

inquietações e dúvidas de todas as pessoas envolvidas.  

A conclusão mais importante, em relação ao projeto “Navegar pela ciência” que 

podemos apresentar é que a divulgação e a experimentação científica podem ocorrer com 

público com défices de literacia muito altos, desde que levadas a cabo por profissionais 

especializados em educação não formal de adultos. Estes, por seu lado, terão que procurar 

oportunidades de formação científica que lhes permita criar competência básica neste domínio 

de conhecimento. A interação transdisciplinar dentro das universidades e dos seus centros de 

investigação com outras áreas das comunidades a que pertencem, para além de um dever de 

cidadania, produzem desenvolvimento real, porque integrado e sustentável na vida das pessoas.  

O projeto “Oficina Multimédia” também se mostrou relevante pelos momentos de 

avaliação informal onde os indivíduos expressam estar surpresos por estar a desempenhar 

atividades que sempre consideraram fazer parte de classes sociais e profissionais específicas.  
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O projeto “Com(Viver)” possui a intervenção que a priori  possuiria maior aceitação do 

público-alvo, por possuir contornos comuns as intervenções sempre realizadas junto a este 

público - alvo, mas a confrontação com a realidade do projeto “Navegar pela ciência” 

demonstrou que os indivíduos possuíram uma enorme abertura a intervenção, despertando 

interesse em igual por todas as interações realizadas. 

2. Articulação entre estudos analisados e o projeto “A vida pós-

guerra. O caminho percorrido: Projeto de intervenção 

socioeducativa em indivíduos Veteranos de Guerra” 

Os estudos apresentados de intervenção socioeducativa ou de intervenção comunitária 

em veteranos de guerra, disponíveis em plataforma online, em bibliotecas entre outros meios de 

documentação, são quase exclusivamente de intervenção quase imediata no pós-guerra, sendo 

programados e realizados entre os primeiros meses até o final da primeira década.  

Os fenómenos comportamentais observados no pós-guerra imediato são diferentes em 

relação aos de décadas posteriores, nomeadamente 4 e 5 décadas, como o projeto deste 

relatório, consequentemente os aspetos a abordar numa intervenção comunitária ou numa 

perspetiva educacional não devem ser exatamente os mesmos. 

No projecto “Confronting the Past and Involving War Veterans for Peace: Activities by the 

Centre for Nonviolent Action, Sarajevo, Belgrade” entre outros elementos, encontram-se aspetos 

bastante semelhantes com o eixo “Oficina Multimédia” deste estágio, pois podemos assistir a 

área de intervenção do projeto Sérvio”; Os média e a construção da paz;”, onde se promove o 

envolvimento dos veteranos de guerra em vários contextos multimédia, nomeadamente a 

participação em programas televisivos, onde expõem narrativas de vida e opiniões sobre as 

situações do pós-guerra e ainda mais próximo deste projeto, programas de rádio amador de 

projetos de estudantes locais. 

Projetos unicamente de investigação, tal como os projetos nacionais abordados, são 

mais frequentes e os espaços de tempo decorrentes do final da guerra já são mais semelhantes 

ao deste projeto. Usualmente são analisados os efeitos dos cenários de guerra nos indivíduos a 

longo prazo, e as implicações das mesmas na sua vida, nas relações interpessoais entre outros 

aspetos emocionais e sociais. 
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O estudo “Experiências adversas, Trauma, TEPT e Comportamentos de Risco na 

População e em Veteranos de Guerra” revelou-se importante para a intervenção deste estágio, 

porque a sua mostra consistiu em indivíduos que estiveram presentes no mesmo conflito que 

este estágio, também por abordar o impacto intergeracional e a nível da família nuclear do stress 

pós-traumático em ex-combatentes. O estudo também indica que atividades promotoras de 

melhores estilos de vida deveriam ser promovidas, para colmatar os comportamentos de risco 

constantes nesta público-alvo, deste modo, pode-se relacionar com os conteúdos abordados nas 

atividades “Aprender a 3ª Idade” e a “Conversa sobre... o nosso corpo e a nossa mente” ambos 

do projeto “Navegar pela ciência”. 

Outro estudo nacional analisado foi o “Quando a guerra parece não ter fim: Uma 

intervenção psicoterapêutica em Perturbação Stress Pós-traumático de Guerra”, onde as autoras 

criaram um modelo de desenvolvimento pessoal, com 5 etapas distintas; uma delas foi o 

“Desenvolvimento e Fortalecimento pessoal”. Esta etapa esteve presente em todas as 

dimensões da intervenção deste estágio, considerando este elemento transversal a toda 

intervenção e mais observável, por exemplo, no projeto “Oficina Multimédia” nas atividades 

“Rádio Comunitária – Podcast” e em “As nossas visões”, onde um dos nossos objetivos gerais 

foi em simultaneamente “Desenvolver a autoestima e o autoconceito”. 

No projeto “Does a more participatory approach to reintegrating ex-combatants lead to 

better outcomes? Evidence from Sierra Leone and Liberia” observamos uma intervenção 

comunitária direcionada a promoção da paz e ao estabelecimento de relações positivas entre os 

diferentes lados do conflito armado que não ocorre no público-alvo deste projeto, pois estes 

aspetos devem ser abordados no imediato, e também pelo facto dos indivíduos do outro lado da 

Guerra Colonial não se encontram geograficamente próximos, como ocorre nos países onde os 

combatentes eram todos locais.  

De certo modo, o estabelecimento de relações positivas também foi incentivada neste 

estágio, através das atividades do projeto “Com(Viver)” onde os indivíduos eram colocados em 

contextos de animação sociocultural e, como o denominador comum do grupo era a Guerra 

Colonial. O tema do conflito surgia sempre, e com cada perspetiva única, conseguiam 

demonstrar os seus pontos de vista divergentes sobre a intervenção militar portuguesa nas ex-

colónias, num modo amistoso e respeitador. 
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3. Evidenciação do impacto do estágio:  

3.1. A NÍVEL PESSOAL 

O estágio permitiu aprofundar aspetos pessoais, aumentando a consciência sobre o 

meio externo, analisando a profundidade das relações humanas de um modo que não possuía 

anteriormente, como o funcionamento sistemático de um Instituto Particular de Solidariedade 

Social, através das hierarquias e os organigramas dos mesmos, o desenvolver trabalhos de foro 

pessoal e individual, de modo apenas profissional e a compreensão da importância da dimensão 

dos meus atos e perspetivas sob os indivíduos-alvo. 

O público-alvo é um público diferenciado dos habituais visados na intervenção da 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária pelo menos no contexto nacional, deste modo 

permitiu-me alargar horizontes a nível académico, pela necessidade de fazer pesquisas 

específicas, também pelo facto de não ser um contexto frequente nos trabalhos académicos 

propostos a nível curricular. A revisão literária realizada para este estágio surgiu como uma mais-

valia na minha formação académica e pessoal. 

Os ex-combatentes da guerra colonial, tal como todos os indivíduos destacadas para 

conflitos bélicos possuem uma consciência social e uma relação com os fenómenos do 

quotidiano muito particular, a meu ver, o seu modo de observar a vida é mais alargado e 

consciente que o resto da população. Creio que o facto de terem assistido e participado em 

contextos de vida complexos desencadeou um certo distanciamento as características mais 

supérfluas do dia-a-dia. Deste modo creio que através desta forma de abordar a vida fui 

influenciando ao longo do ano, a minha própria visão do mundo, porque o estabelecer das 

relações mestrando-utentes foi de uma partilha constante, onde a exposição de detalhes 

biográficos, por ambas partes, vejo que foi tão importante para mim a nível pessoal tal quanto foi 

para o público-alvo ao nível educacional e de desenvolvimento comunitário.  

 

3.2. A NÍVEL DA APVG 

A minha intervenção na APVG, a meu ver foi bastante frutífera para o futuro da 

instituição. 

 A instituição já possuía diferentes atividades de Animação, fornecida pelas estagiárias 

anteriores em diferentes áreas de especialização de Educação:- Recursos Humanos ou Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária, tanto como a técnica de Serviço Social, o que influenciou 

os contornos das atividades selecionadas, sendo as atividades deste estágio de índole de 
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Educação Não-Formal e Intervenção Comunitária realizada com objetivos socioeducativos e de 

autoconsciência e expressão coletiva, o que não era ocorria na instituição até então. 

 A maioria das atividades realizadas, principalmente dos projetos “Oficina Multimédia” e 

“Navegar pela ciência” nunca tinham sido tido realizadas na instituição nem pelos formatos, 

técnicas e objetivos, o que certamente irá promover uma alteração nos procedimentos de 

escolha de atividades e projetos futuros, devido ao interesse que estas atividades despertaram 

nos indivíduos, o que foi observável ao longo das avaliações formativas. Os projetos realizados 

neste estágio alteraram o funcionamento da Instituição, de modo em que os outros técnicos da 

Instituição solicitaram a sua participação na organização de diferentes atividades deste estágio, 

devido feedback positivo que os utentes lhes transmitiram das atividades desenvolvidas, tal como 

solicitaram sessão sobre Neurociências “ Conversa sobre… o nosso corpo e a nossa mente” e 

na sessão sobre a terceira idade “Aprender a 3ª Idade”. 

 

3.3. A NÍVEL DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS E 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Este estágio surgiu como uma vantagem para o desenvolvimento e construção de 

conhecimentos novos a nível da Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, devido à 

aplicação prática de conceitos estudados durante o 1º ano letivo deste ciclo de estudos. As 

limitações, as potencialidades, as aplicações, as técnicas, tal como o conteúdo teórico estudado 

e investigado para a realização deste projeto de intervenção terminou por comprovar que 

estudos/projetos anteriores e pressupostos teóricos possuem um espaço importante na 

fundamentação e criação de novos projetos. 

A investigação adequada a realidade estudada, veteranos de guerra, idosos, permitiu 

explorar a dimensão social-humana desta área de especialização, retratando as características 

pessoais que podem ser expressas, representando ao máximo o valor holístico da Educação de 

Adultos e Intervenção Comunitária, pelo cruzamento de características sociodemográficas no 

mesmo público-alvo. O desenvolvimento de patologias tal como o Stress pós-traumático que 

advém das experiências negativas da juventude, segundo Fernandez e Maia (p. 385, 2000) 

“interrompem os projetos de vida e a estabilidade e a segurança existente” e a meu ver estes 

são fundamentos estruturais a serem desenvolvidos em Educação, seja qual for a sua 

especialização. 
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Anexo I – Organigrama da Instituição 
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Apêndice I – Questionário de avaliação de necessidades/interesses
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Apêndice II – Entrevista ao Presidente da Instituição e Acompanhante 

de estágio 

 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Mestrando: Chisoka Simões 

Entrevista – Presidente da Instituição 

Introdução 

O projeto qual irei propor consiste em realizar vários produtos multimédia: vídeos, 

fotografias, gravações áudio; tal como proceder a recolha deste género de material que os 

indivíduos pretendam partilhar, sendo negociado com eles os moldes da construção do projeto, 

tal como a amplitude de divulgação do mesmo. Como presidente e meu orientador nesta 

Instituição, considero como sendo fulcral a realização desta entrevista como instrumento de 

recolha de dados, para a realização de um trabalho mais direcionado aos interesses do público-

alvo e da instituição em si. 

1. Bem-Haja. Considera o trabalho na área da Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, importante para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos sócios desta 

associação? 

2. De acordo com o envolvimento na instituição, crê que os indivíduos que participam 

regularmente nas atividades, se envolveriam em atividades de um foro diferente, mais 

direcionado à utilização de tecnologias? 

3. Considera que uma intervenção na área de Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, focada nas memórias e vivencias destes mesmos indivíduos, voltado à 

recursos multimédia como, vídeo, voz, uma radio de internet, seria facilmente aceite e 

com um elevado grau de participação? 

4. Crê que os indivíduos estarão dispostos a partilhar entre eles e/ou com a comunidade 

envolvente, varias histórias pessoais relacionadas, ou não, com a Guerra Colonial? 
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Apesar do facto de este projeto permitir a inclusão de todos os temas que estes desejem 

partilhar. 

 

5. Em paralelo a todas as questões que aqui foram abordadas, o que pensa também sobre 

à realização de workshops/sessões de educação não formal, com o mesmo público-alvo, 

sobre diferentes temas científicos, à escolha dos participantes, promovendo estas 

atividades de um modo pedagógico e adequada a realidade sociocultural, necessidades 

e interesses dos mesmos? 

 

Muito obrigado pela cooperação! 
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Apêndice III – Entrevista ao Presidente da Instituição e acompanhante 

de estágio 

 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Mestrando: Chisoka Simões 

Entrevista – Presidente da Instituição 

Introdução 

O projeto qual irei propor consiste em realizar vários produtos multimédia: vídeos, 

fotografias, gravações áudio; tal como proceder a recolha deste género de material que os 

indivíduos pretendam partilhar, sendo negociado com eles os moldes da construção do projeto, 

tal como a amplitude de divulgação do mesmo. Como presidente e meu orientador nesta 

Instituição, considero como sendo fulcral a realização desta entrevista como instrumento de 

recolha de dados, para a realização de um trabalho mais direcionado aos interesses do público-

alvo e da instituição em si. 

1. Bem-Haja. Considera o trabalho na área da Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária importante para o desenvolvimento pessoal dos 

indivíduos sócios desta associação? 

‘’Sim, considero a Educação de Adultos e Intervenção Comunitária como sendo 

importante para toda gente e em especial paraos Veteranos de Guerra, porque grande parte 

deles eram Analfabetos e aproveitaram a ida a Guerra para a aprender a ler e escrever, ou seja, 

há cerca de 40 anos que tiverem o seu primeiro encontro com a Educação de Adultos, também 

considerando que esta é importante em qualquer momento das nossas vidas. A emancipação 

através do conhecimento tem sempre que ser estimulada.’’ 

2. De acordo com o envolvimento na instituição, crê que os indivíduos que 

participam regularmente nas atividades, se envolveriam em atividades de um 

foro diferente, mais direcionado à utilização de tecnologias? 

‘’Sim, pois o Mestrado em Educação e Adultos e Intervenção Comunitária tem sido 

excelente na utilização das novas tecnologias da comunicação, fazendo um trabalho ótimo em 
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relação aos mais velhos, por isso seria importante os mestrandos continuarem este trabalho 

com os veteranos.’’ 

3. Considera que uma intervenção na área de Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, focada nas memórias e vivencias destes mesmos 

indivíduos, voltado à recursos multimédia como, vídeo, voz, uma radio de 

internet, seria facilmente aceite e com um elevado grau de participação? 

‘’Certamente é importante este registo, para as gerações vindouras saberem da Guerra 

em Africa e na Ásia e as técnicas utilizadas para toda para todas as pessoas interessadas. É 

também devido ao importante legado, sobre quem morreu, feridos e de quem possui stress pós-

traumático. Será sempre bem-vindo. Estarão sempre presentes, pois é algo que retrata a 

verdade e estarão sempre presentes nas atividades.’’ 

4. Crê que os indivíduos estarão dispostos a partilhar entre eles e/ou com a 

comunidade envolvente, varias histórias pessoais relacionadas, ou não, com 

a Guerra Colonial? Apesar do facto de este projeto permitir a inclusão de 

todos os temas que estes desejem partilhar. 

‘’É algo complexo e complicado, devido à diferença entre os indivíduos, havendo alguns 

traumatizados e outros não. As pessoas traumatizadas, possuem um alto nível de sofrimento, 

quando recordam os camaradas. A maioria dos indivíduos gosta de abordar estes temas, pois 

aborda os camaradas falecidos na guerra como sendo heróis.’’ 

5. Em paralelo a todas as questões que aqui foram abordadas, o que pensa 

também sobre a realização de workshops/sessões de educação não formal, 

com o mesmo público-alvo, sobre diferentes temas científicos, à escolha dos 

participantes, promovendo estas atividades de um modo pedagógico e 

adequada a realidade sociocultural, necessidades e interesses dos mesmos? 

 ‘’O ciclo da vida encontra-se em produção à toda hora, ou seja, as pessoas acham que 

só os jovens possuem necessidade de novos conhecimentos, o que é errado. É gratificante que 

os jovens tragam novas ideias e conhecimentos aos combatentes, porque estes não tiveram 

tempo. Gostam de coisas novas, gostam de coisas que só os jovens têm acesso. Trazer aos 

combatentes novas ideias, é uma mais-valia e mesmo para estes depois transmitirem estas 

novas aprendizagens ao resto das suas famílias.’’ 

Muito obrigado pela cooperação! 
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Apêndice IV – Entrevista a psicóloga da instituição 

 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Mestrando: Chisoka Simões 

Entrevista – Psicóloga da Instituição  

Introdução 

O projeto qual irei propor consiste em realizar vários produtos multimédia: vídeos, 

fotografias, gravações áudio; tal como proceder a recolha deste género de material que os 

indivíduos pretendam partilhar, sendo negociado com eles os moldes da construção do projeto, 

tal como a amplitude de divulgação do mesmo. Como psicóloga nesta Instituição, considero 

como sendo fulcral a realização desta entrevista como instrumento de recolha de dados, para a 

realização de um trabalho mais direcionado aos interesses do público-alvo e da instituição em si, 

devido a implicação psicológica que estas atividades podem ter nos indivíduos.  

 

1. Bem-Haja. De acordo com o envolvimento na instituição, crê que os indivíduos que 

participam regularmente nas atividades, se envolveriam em atividades de um foro diferente, 

mais direcionado à utilização de tecnologias? 

2. Considera que uma intervenção na área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, 

focada nas memorias e vivencias destes mesmos indivíduos, voltado à recursos multimédia 

como, vídeo, voz, uma radio de internet, seria facilmente aceite e com um elevado grau de 

participação? 

3. Crê que os indivíduos estarão dispostos a partilhar entre eles e/ou com a comunidade 

envolvente, varias histórias pessoais relacionadas, ou não, com a Guerra Colonial? Apesar do 

facto de este projeto permitir a inclusão de todos os temas que estes desejem partilhar. 
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4. Considera que a realização deste projeto não enviesará os progressos atingidos na sua 

intervenção, e que a realização deste projeto não entrará em conflito com os seus meios de 

intervenção? 

5. Em paralelo a todas as questões que aqui foram abordadas, o que pensa também sobre  à 

realização de workshops/sessões de educação não formal, com o mesmo público-alvo, 

sobre diferentes temas científicos, à escolha dos participantes, promovendo estas atividades 

de um modo pedagógico e adequado a realidade sociocultural, necessidades e interesses 

dos mesmos? 

Muito obrigado pela cooperação! 
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Apêndice IV – Transcrição da entrevista a psicóloga da instituição 

 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Mestrando: Chisoka Simões 

Entrevista – Psicóloga da Instituição 

Introdução 

O projeto qual irei propor consiste em realizar vários produtos multimédia: vídeos, 

fotografias, gravações áudio; tal como proceder a recolha deste género de material que os 

indivíduos pretendam partilhar, sendo negociado com eles os moldes da construção do projeto, 

tal como a amplitude de divulgação do mesmo. Como psicóloga nesta Instituição, considero 

como sendo fulcral a realização desta entrevista como instrumento de recolha de dados, para a 

realização de um trabalho mais direcionado aos interesses do público-alvo e da instituição em si, 

devido a implicação psicológica que estas atividades podem ter nos indivíduos.  

 

1. Bem-Haja. De acordo com o envolvimento na instituição, crê que os indivíduos 

que participam regularmente nas atividades, se envolveriam em atividades de 

um foro diferente, mais direcionado à utilização de tecnologias? 

Sim, pois estes utilizam de tudo regularmente, têm contas nas redes sociais, utilizam 

para diferentes fins, rever amizades, por exemplo. Metade do grupo utiliza regularmente o 

computador, pelo menos. 

2. Considera que uma intervenção na área de Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, focada nas memorias e vivencias destes mesmos indivíduos, 

voltado à recursos multimédia como, vídeo, voz, uma radio de internet, seria 

facilmente aceite e com um elevado grau de participação? 

 Seria aceite de certeza, mas talvez com um elevado grau de participação. 
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3. Crê que os indivíduos estarão dispostos a partilhar entre eles e/ou com a 

comunidade envolvente, varias histórias pessoais relacionadas, ou não, com a 

Guerra Colonial? Apesar do facto de este projeto permitir a inclusão de todos os 

temas que estes desejem partilhar. 

 Sim, dependendo dos participantes que aceitem, mas em princípio sim. 

4. Considera que a realização deste projeto não enviesará os progressos atingidos 

na sua intervenção, e que a realização deste projeto não entrará em conflito 

com os seus meios de intervenção? 

 Não, depende dos membros, terá que haver uma triagem consoante às gestões pessoais 

das emoções. 

5. Em paralelo a todas as questões que aqui foram abordadas, o que pensa 

também sobre  à realização de workshops/sessões de educação não formal, 

com o mesmo público-alvo, sobre diferentes temas científicos, à escolha dos 

participantes, promovendo estas atividades de um modo pedagógico e adequado 

a realidade sociocultural, necessidades e interesses dos mesmos? 

Sim, é interessante para aprender e passa tempo, as atividades em geral são 

interessantes, qualquer atividade é importante para eles se sentirem uteis, pois deste modo 

podem proceder a momentos de partilha, ensinar coisas aos mais novos e treinar a sua 

resiliência. 

O problema seria encontrar um local para realizar as atividades. 

Muito obrigado pela cooperação! 
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Apêndice V – Consentimento informado dos participantes
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Apêndice VI – Questionário de avaliação contínua – Atividades do 
projeto “Com(Viver) e da atividade “Rádio Comunitária” da Oficina 
Multimédia.
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Apêndice VII – Questionário de avaliação continua – Atividades do 
projeto “Navegar pela ciência”.
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Apêndice VIII – Questionário de avaliação final da atividade – “As 
nossas visões” do projeto “Oficina Multimédia” 
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Apêndice IX – Cronograma 



113 
 

Apêndice X – Resultados da Avaliação Contínua 

 

Resultados de avaliação contínua das atividades implementadas 

Atividade 1 –‘’Torneio de Xadrez’’ 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou menos Pouco Muito Pouco 

1 1    
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou menos Pouco Muito Pouco 

1  1   
 

3. A informação do técnico foi útil. 

Bastante Muito Mais ou menos Pouco Muito Pouco 
1 1    

 

4. O técnico fez tudo para se compreender. 

Bastante Muito Mais ou menos Pouco Muito Pouco 
1 1    

 

5. Esta atividade foi bem organizada. 

Bastante Muito Mais ou menos Pouco Muito Pouco 
1 1    

 

6. O ponto forte desta atividade. 

Sem resposta 
‘’Terem sido jogos’’ 

 

7. O ponto fraco desta atividade. 

Sem resposta 
‘’Pouca gente a participar’’ 

 

8. O que mudava nesta atividade. 

Sem resposta 
Sem resposta 

 

9. O que aprendi nesta atividade 

Sem resposta 
Sem resposta 
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Atividade 2 – “Rádio Comunitária – Podcast – Sessão 1” 

 

     A Atividade 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

1 5 1 1   
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

 2 2 2  2 
 

 

3. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

 7     
 

4. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 3 1   2 
 

5. A informação parece atualizada e verdadeira 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3    2 
 

O Técnico 

1. O técnico estava bem preparado 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 4    1 
 

2. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

4 3    1 
 

3. O técnico importou-se com a atenção dos participantes 

Bastante Muito Mais ou Pouco Muito Pouco Sem resposta 
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menos 
5 2    1 

 

1. O ponto forte desta atividade. 

Sem resposta 
Sem resposta 
“Um pouco da historia de vida” 
“Nada a salientar” 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Um desabafo” 
“A disponibilidade e boa vontade dos participantes” 

2. O ponto fraco desta atividade. 

Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Nada a salientar” 
Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Talvez o receio (ou recursa) de alguns participantes falarem” 

3. O que mudava nesta atividade. 

Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
Nada 
Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Em princípio não mudava nada” 
 

4. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

“Acho que sim” 
“?” 
Sem resposta 
“Ainda não pensei nisso!..” 
Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Eventualmente” 

 

5. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“Alguma experiência” 
Sem resposta 
Sem resposta  
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“Algo!..” 
Sem resposta 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Consolidar o espirito de participação” 

 

Atividade 3 – “Tarde no parque” 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco 

5 1    
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco 

5 1    
 

3. A informação do técnico foi útil. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco 

1 5    
 

4. O técnico fez tudo para se compreender. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco 

4 2    
 

5. Esta atividade foi bem organizada. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco 

3 3    
 

6. O ponto forte desta atividade. 

“Caminhar, conviver e falar sobre pontos característicos da cidade” 
“O convívio entre os presentes” 
“Caminhar e conversa” 
Sem Resposta 
“A Caminhada” 
 

7. O ponto fraco desta atividade. 

Sem Resposta 
“Nada a dizer” 
“Nada” 
Sem Resposta 
Sem Resposta 
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8. O que mudava nesta atividade. 

Sem Resposta 
“Nada” 
“Nada” 
“Nada” 
“Nada” 
 

9. O que aprendi nesta atividade 

“Caminhar em grupo é saudável” 
“Muito” 
“Muito” 
“Conviver” 
Sem Resposta 

 

Atividade 4 – “Os Nossos Documentários” 

2. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

3. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

 

4. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

5. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

6. A informação parece atualizada e verdadeira 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

O Técnico 

1. O técnico estava bem preparado 



118 
 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

2. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

3. O técnico importou-se com a atenção dos 

participantes 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

1 0 0 0 0 0 
 

4. O ponto forte desta atividade. 

“Foi interessante” 
5. O ponto fraco desta atividade. 

Sem resposta 
6. O que mudava nesta atividade. 

“Nada” 
 

7. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no 

seu dia-a-dia? 

“É possível” 
 

8. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“A conviver” 
 

Atividade 5 – “Os Astros e Nós” 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

3 2 0 0 0 1 
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 2 1 0 0 0 
 

3. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 
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4 2 0 0 0 0 
 

4. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 4 0 0 0 0 
 

5. A informação parece atualizada e verdadeira 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

4 2 0 0 0 0 
 

O Técnico 
 

1. O técnico estava bem preparado 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

2. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

3. O técnico importou-se com a atenção dos participantes 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

1. O ponto forte desta atividade. 

“As estrelas” 
“Não tenho nada a mudar” 
“As constelações” 
“Foi bom” 
“Os planetas” 
“Esclarecimento sobre um aspeto tão surpreendente” 

2. O ponto fraco desta atividade. 

“Nenhum” 
“Não existe ponto fraco” 
“Nada” 
Sem resposta 
Sem resposta 
“Nada a assinalar” 

3. O que mudava nesta atividade. 

“Nada” 
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“Ver fenómenos que eu não consegui até agora” 
“Nada” 
“Nada” 
Sem resposta 
“Apresentação de mais vídeos” 
 

4. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

“Não” 
“Gosto mas não pretendo adquirir” 
“Sim, alias, já costumo fazer isso, mesmo noutras situações” 
“Depende” 
“Pouco porque devido a idade e a saúde” 
“É possível” 

 

5. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“Conhecimento” 
“Aprendi um pouco que eu desconhecia” 
“Nada que já não tivesse conhecimento” 
“Novas experiências” 
“Aprender as estrelas” 
“O conhecimento de novas constelações” 
 

Atividade 6 – “Latitudes e Longitudes” 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

3. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

4 2 0 0 0 1 
 

4. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

5. A informação parece atualizada e verdadeira 
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Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

O Técnico 
 

4. O técnico estava bem preparado 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

5. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

6. O técnico importou-se com a atenção dos participantes 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

6. O ponto forte desta atividade. 

“Comunicação” 
“O aprender o que não sabia” 
Sem resposta 
“Comunicação em morse” 
“O código de morse e o GPS” 
“Explicação do funcionamento do GPS e vídeo sobre o mesmo tema” 
“Esclarecimento sobre técnicas de coordenadas” 

7. O ponto fraco desta atividade. 

“Nada” 
“Pouco tempo” 
“Sem pontos fracos” 
“Ver os aviões a bombardear” 
“A dificuldade de compreensão” 
“Não existente” 
Sem resposta 

8. O que mudava nesta atividade. 

“Nada” 
“Nada” 
“Nada. Cada tema é um tema!” 
Sem resposta 
“Nada” 
“Nada” 
“Aumentar o tempo a utilizar” 
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9. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

“Talvez” 
“Talvez” 
“Talvez” 
“Vou estudar mais o morse” 
“Sim” 
“Nada” 
“Talvez” 

 

10. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“Alguma coisa” 
“Algo que nunca ouvi” 
Sem resposta 
“Um pouco que não conhecia” 
“A conviver” 
“Nada” 
“Relembrei o morse e jogar batalha naval e um pouco mais de GPS” 
 

Atividade 7 – “Latitudes e Longitudes” 

11. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

12. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

13. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

4 2 0 0 0 1 
 

14. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

15. A informação parece atualizada e verdadeira 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
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O Técnico 
 

7. O técnico estava bem preparado 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

8. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

6 1 0 0 0 0 
 

9. O técnico importou-se com a atenção dos participantes 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

5 2 0 0 0 0 
 

16. O ponto forte desta atividade. 

“Comunicação” 
“O aprender o que não sabia” 
Sem resposta 
“Comunicação em morse” 
“O código de morse e o GPS” 
“Explicação do funcionamento do GPS e vídeo sobre o mesmo tema” 
“Esclarecimento sobre técnicas de coordenadas” 

17. O ponto fraco desta atividade. 

“Nada” 
“Pouco tempo” 
“Sem pontos fracos” 
“Ver os aviões a bombardear” 
“A dificuldade de compreensão” 
“Não existente” 
Sem resposta 

18. O que mudava nesta atividade. 

“Nada” 
“Nada” 
“Nada. Cada tema é um tema!” 
Sem resposta 
“Nada” 
“Nada” 
“Aumentar o tempo a utilizar” 
 

19. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 
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“Talvez” 
“Talvez” 
“Talvez” 
“Vou estudar mais o morse” 
“Sim” 
“Nada” 
“Talvez” 

 

20. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“Alguma coisa” 
“Algo que nunca ouvi” 
Sem resposta 
“Um pouco que não conhecia” 
“A conviver” 
“Nada” 
“Relembrei o morse e jogar batalha naval e um pouco mais de GPS” 
 

Atividade 8 – “Conversa… sobre o nosso corpo e a nossa mente” 

1. Gostei desta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

2. Voltava a participar nesta atividade. 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 4 0 0 0 0 
 

3. A Atividade foi bem organizada 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem 
Resposta 

2 4 0 0 0 0 
 

4. O tema foi relevante para a nossa vida 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 4 0 0 0 0 
 

5. A informação parece atualizada e verdadeira 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

O Técnico 
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6. O técnico estava bem preparado 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

7. O técnico explicou-se bem 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 
 

8. O técnico importou-se com a atenção dos participantes 

Bastante Muito Mais ou 
menos 

Pouco Muito Pouco Sem resposta 

2 4 0 0 0 0 
 

9. O ponto forte desta atividade. 

“Sobre o cérebro” 
“Todos os pontos foram fortes” 
Sem resposta 
“Ser sobre o “funcionamento” do cérebro” 
“Foi ótimo” 
Sem resposta 
Sem resposta 

10. O ponto fraco desta atividade. 

“Nada” 
“Sem pontos fracos” 
Sem resposta 
“Pouco tempo (havia muitas perguntas para fazer) ” 
“Não existe” 
Sem resposta 
Sem resposta 

11. O que mudava nesta atividade. 

“Sim” 
“Nada” 
Sem resposta 
“Para além do tempo a empregar, nada.” 
“Nada” 
Sem resposta 
Sem resposta 
 

12. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

Sem Resposta 
“Talvez” 
Sem resposta 
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“Praticamente já os utilizo, mas vou procurar trabalhar melhor o cérebro” 
“Sim” 
Sem resposta 
Sem resposta 

 

13. O que é que aprendeu com esta atividade? 

“Um pouco com o cérebro”  
“Um pouco de tudo” 
Sem resposta 
“A ser mais positivo” 
“A conviver e desenvolver a mente” 
Sem resposta 
Sem resposta 
 

Avaliação Final da Atividade “As Nossas Visões” – Indivíduo B 

 Bastante Muito  Mais ou 
Menos 

Pouco Muito 
Pouco 

A Atividade 

Gostei desta atividade X     
Voltava participar nesta 

atividade 
X     

A atividade foi bem 
organizada 

X     

O tema foi relevante para 
a nossa vida 

  X   

A informação parece 
atualizada e verdadeira. 

 X    

O Técnico 

O técnico estava bem 
preparado 

X     

O técnico explicou-se 
bem 

X     

O técnico importou-se 
com a atenção dos 

participantes 

X     

 

1. O ponto forte desta atividade. 

A motivação em relação à natureza (visão) e aspetos sociais 

2. O ponto fraco desta atividade. 

Seria benéfica uma câmara de filmar superior 

3. O que mudava nesta atividade. 

Em princípio nada 

4. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

É provável que sim como entretenimento  
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5. O que é que aprendeu com esta atividade? 

A dar mais atenção e valor à visualização de certas imagens 

 

6. O tema que escolhi, as imagens que captei, os vídeos que filmei foram e são 

importantes para mim porque representam uma panorâmica que me agrada 

particularmente. Esposende é uma cidade situada À beira mar incluindo uma zona 

ribeirinha que, pelas suas dimensões e enquadramento ambiental, permite uma 

agradável prática de atividades náuticas (aquáticas) tais como ski aquático, skate, 

passeios em motos d’agua, etc. Para além disso existe também uma extensa ciclovia 

excelente para quem gosta de pedalar em tranquilidade.  

Gostaria de obter imagens mais bem conseguidas quanto ao panorama. Só que 

o material usado para o efeito não o permitiu.  

Apesar de tudo e de ter resultado num filme muito simples, é o suficiente para 

que eu possa em qualquer altura rever aquelas imagens que tanto aprecio. 

 

Avaliação Final da Atividade “As Nossas Visões” – Indivíduo E 

 Bastante Muito  Mais ou 
Menos 

Pouco Muito 
Pouco 

A Atividade 

Gostei desta atividade X     
Voltava participar nesta 

atividade 
X     

A atividade foi bem 
organizada 

X     

O tema foi relevante para 
a nossa vida 

 X    

A informação parece 
atualizada e verdadeira. 

X     

O Técnico 

O técnico estava bem 
preparado 

X     

O técnico explicou-se 
bem 

X     

O técnico importou-se 
com a atenção dos 

participantes 

X     

 

7. O ponto forte desta atividade. 

Consegui um pouco de experiência com camara de filmar 

8. O ponto fraco desta atividade. 
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Sem resposta 

9. O que mudava nesta atividade. 

Não mudava nada 

10. Acha que vai utilizar os conhecimentos que adquiriu nesta atividade no seu dia-a-dia? 

Vou aproveitar os conhecimentos que aprendi 

 

11. O que é que aprendeu com esta atividade? 

Aprendi como fazer filme 

 

12. O tema que escolhi, as imagens que captei, os vídeos que filmei foram e são 

importantes para mim porque penso que foram feitas num sítio muito bonito. 
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Apêndice XI – Diversos dispositivos Powerpoint utlizados na sessão 

“Os Astros e Nós” 
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131 
 

Apêndice XII – Exemplos dos Materiais de apoio à dinamização da 
sessão “Os Astros e Nós” 
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Apêndice XIII – Diversos Dispositivos Powerpoint utlizados na sessão 

“Latitudes e Longitudes” 
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Apêndice XIV – Material de apoio a dinamização da sessão “Latitudes e 
Longitudes” 
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140 
 

Apêndice XV – Fotogramas retirados do vídeo apresentado na sessão 

“Latitudes e Longitudes” 
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Apêndice XVI – Fotogramas retirados do vídeo “O Cérebro” 

apresentado na sessão “Conversa sobre.. o nosso corpo e a nossa 

mente” 
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Apêndice XVII – Fotogramas retirados do vídeo “Os sectores do 

cérebro” apresentado na sessão “Conversa sobre.. o nosso corpo e a 

nossa mente” 
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Apêndice XVIII - Fotogramas retirados do Vídeo “A historia do GPS” do 

Canal Historia apresentado na sessão “Latitudes e Longitudes” 
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Apêndice XIX - Fotogramas retirados da animação “A evolução da 

secretária” apresentada na atividade “Latitudes e Longitudes” 

 



148 
 

Apêndice XX - Fotogramas retirados do Vídeo “A evolução da 

comunicação” 
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Apêndice XXI – Material de apoio a dinamização da sessão “Conversa 
sobre... o nosso corpo e a nossa mente” 
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153 
 

Apêndice XXII – Material de apoio a dinamização da sessão “Aprender a 
3ª Idade” 
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Apêndice XXIII – Fotogramas retirados do vídeo final produzido na 

atividade “As nossas visões” do Indivíduo B 
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Apêndice XXIV – Fotogramas retirados do vídeo final produzido na 

atividade “As nossas visões” do Indivíduo E 
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Apêndice XXV – Detalhes da participação no Congresso Internacional 

da Associação de Educação e Envelhecimento, em Milton Keynes, 

Inglaterra. atividade “As nossas visões” do Indivíduo E 
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Apêndice XXV – Detalhes da participação no Congresso Internacional 
da Associação de Educação e Envelhecimento, em Milton Keynes, 
Inglaterra. 
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