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Resumo 

No contexto do envelhecimento populacional e do contínuo crescimento de faixas etárias 

mais avançadas é necessário considerar as várias dimensões da vida, nomeadamente, a 

vertente ocupacional e das relações interpessoais. O envelhecimento é uma realidade 

predominante e, por isso, torna-se fundamental criar oportunidades que possibilitem às pessoas 

envelhecer dignamente. 

O papel da educação surge, assim, como uma forma de olhar para o idoso enquanto ser 

humano capaz de intervir, participar na sociedade à qual pertence, ao mesmo tempo que lhe 

possibilita despertar a consciência crítica, superar a passividade e descobrir capacidades que, 

por vezes, estão escondidas e precisam ser valorizadas e exploradas. 

A nossa interversão educativa consistiu na criação de uma nova valência, abrangendo um 

grupo de 22 utentes. A criação do Centro de Convívio surge como um espaço de convívio, onde 

é possível partilhar experiências e desenvolver múltiplas atividades lúdicas, formativas e 

culturais, assumindo um papel impulsionador, promotor e orientador de processos e dinâmicas 

de transformação de condições de vida. A partir do diagnóstico de necessidades realizado com 

os idosos, foram desenvolvidas e implementadas atividades organizadas em sete ateliers 

temáticos, com o intuito de promover um envelhecimento ativo e, consequentemente, o 

desenvolvimento integral e harmonioso dos idosos. 

Tendo por base os objetivos definidos, a metodologia utilizada assentou no paradigma 

qualitativo de investigação-ação participativa e na animação sociocultural como instrumento de 

intervenção que fomenta a participação dos utentes. 

Os resultados alcançados evidenciam uma participação ativa dos idosos, assim como, um 

elevado grau de satisfação dos mesmos, já que a participação nas atividades permitiu diminuir o 

isolamento social, proporcionar momentos de convívio e interação com outras pessoas e, ainda, 

a possibilidade de novas aprendizagens. 
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Abstract 

 In the context of population aging and the continued growth of older age groups is 

necessary to consider the various dimensions of life in particular occupational aspect and 

interpersonal relations. Aging is a predominant reality and therefore it is essential to create 

opportunities that enable people to grow old with dignity. 

 The education role arises as a way to look at the elderly as a human being able to step in, 

participate in society to which it belongs and at the same time enables to awaken critical 

consciousness, overcome passivity and find capabilities, which sometimes are hidden and need 

to be valued and explored. 

 Our educational intervention was based on the creation of a new valence, with a group of 

22 users. The creation of the Coexistence Center emerges as a living space where you can share 

experiences and develop multiple recreational, educational and cultural activities, assuming a 

leading role, promoter role and advisor processes and dynamics of transformation of the living 

conditions. From needs assessment conducted with the elderly, were developed and 

implemented activities organized into seven thematic workshops in order to promote active aging 

and consequently the full and harmonious development of the elderly. 

 Based on the defined objectives, the methodology used was based on the qualitative 

paradigm of participatory action research and socio-cultural animation as an intervention 

instrument that encourages consumer participation. 

 The results achieved show an active participation of elderly, as well as a high degree of 

satisfaction with the same, since the participation in the activities allows to reduce social 

isolation, provide moments of conviviality and interaction with other people and also the 

possibility of new learning. 
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Introdução 

 

O presente relatório, intitulado “(Con)Viver na Terceira Idade: Contributos para um 

envelhecimento ativo no meio rural”, realizado no âmbito do Mestrado em Educação, área de 

especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, descreve o desenvolvimento 

de um projeto educativo em contexto de estágio. A instituição onde decorreu a implementação 

do projeto situa-se no concelho de Barcelos, cuja escolha se deveu, por um lado, ao facto da sua 

localização ser perto da nossa área de residência e, por outro lado, devido à necessidade 

existente de criação de uma resposta social para a população idosa local. 

Tendo em consideração esta população, o projeto teve como principal finalidade criar um 

espaço de educação de adultos que permitisse contribuir para o envelhecimento ativo dos 

idosos, de forma a desenvolver harmoniosamente todas as suas dimensões e, por conseguinte, 

melhorar a sua qualidade de vida, através de um ambiente confortável e estimulante que 

favorecesse a autonomia e bem-estar. 

O crescente envelhecimento populacional tem vindo a revelar-se um fenómeno 

progressivo, face a um mundo em contínuo desenvolvimento. Com o aumento da esperança 

média de vida, as questões em torno do envelhecimento, da velhice e do bem-estar da 

população idosa assumem particular importância. Torna-se fundamental dar respostas às 

necessidades sentidas pela população idosa, ou seja, é necessário proporcionar novas 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e social do idoso. O papel da educação surge, assim, 

como uma forma de olhar para o idoso enquanto ser humano capaz de intervir, participar na 

sociedade à qual pertence, ao mesmo tempo que lhe possibilita despertar a consciência crítica, 

superar a passividade e descobrir capacidades que, por vezes, estão escondidas e precisam ser 

valorizadas e exploradas. 

Neste sentido, a nossa intervenção consistiu na implementação de um conjunto de 

atividades agrupadas em sete ateliers, nomeadamente, o Atelier de Artes Manuais e Decorativas; 

o Atelier de Saúde Preventiva; o Atelier de Jardinagem; o Atelier de Culinária; o Atelier de 

Expressão Musical; o Atelier de Ginástica e, por último, as Atividades Religiosas. Em cada atelier 

foram dinamizados diversos tipos de atividades a nível físico, cognitivo, lúdico, social, afetivo e 

espiritual, que permitiram desenvolver algumas capacidades funcionais do idoso, como por 

exemplo, a mobilidade, a criatividade, a reflexão crítica, a memória e, ainda, possibilitar o 

convívio, fomentar as relações interpessoais, valorizar as tradições e a espiritualidade. 
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Assente numa metodologia de investigação-ação participativa, o desenvolvimento deste 

projeto procurou ir de encontro às necessidades diagnosticadas junto da população alvo e da 

instituição. Perante um grupo de idosos satisfeitos e com vontade de participar em futuras 

atividades, os resultados obtidos evidenciam a pertinência deste projeto, no sentido de dar 

continuidade a novas experiências de aprendizagem. 

Para melhor compreender o trabalho desenvolvido, a estrutura do relatório encontra-se 

organizada em cinco capítulos que, de seguida, passamos a descrever de uma forma sucinta. O 

primeiro capítulo, denominado de enquadramento contextual, apresenta a caracterização da 

instituição e do público-alvo, a problemática de intervenção que regeu a ação do projeto, bem 

como a justificação da sua pertinência no contexto de estágio realizado para a área de 

especialização do mestrado, assim como, o diagnóstico de necessidades/interesses feito aos 

idosos, a finalidade e, por fim, os objetivos gerais e específicos definidos para a intervenção. 

O segundo capítulo, que se refere ao enquadramento teórico da problemática, contempla 

as investigações teóricas realizadas no âmbito do tema do envelhecimento ativo, assim como, a 

abordagem a algumas conceções teóricas pertinentes, nomeadamente, a Educação: um 

processo de desenvolvimento permanente e comunitário; o Envelhecimento e Velhice; o 

Envelhecimento Ativo: bem-estar e qualidade de vida; a Animação Sociocultural como 

intervenção educativa e a identificação dos contributos teóricos mobilizados para a problemática 

de investigação/intervenção. 

No que se refere ao terceiro capítulo, correspondente ao enquadramento metodológico, é 

apresentada a fundamentação metodológica utilizada, com base, no paradigma, metodologia, os 

métodos e técnicas de investigação e de educação/formação; a descrição dos recursos 

humanos, físicos, materiais e financeiros mobilizados para a intervenção, bem como as 

limitações que estiveram inerentes a todo o processo educativo. 

Relativamente ao penúltimo capítulo, referente à apresentação e discussão do processo 

de intervenção, é feita uma apresentação das atividades que integraram os diferentes ateliers 

definidos para a intervenção, a sua descrição e avaliação contínua, assim como, as atividades 

extraplano. Outro ponto abordado, neste capítulo, é a apresentação e discussão dos resultados 

obtidos com a realização da intervenção.  

Por último, no capítulo das considerações finais é efetuada uma análise interpretativa dos 

resultados alcançados e das implicações que o estágio teve a nível profissional, pessoal, 

institucional e de conhecimentos na área de especialização. 
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Capítulo I 

Enquadramento Contextual  

No capítulo I são apresentados os conteúdos relativos ao contexto onde decorreu a nossa 

intervenção. Deste modo, é feita a caracterização da instituição; a caracterização do público-alvo; 

a apresentação da área/problemática de investigação/intervenção; o diagnóstico de 

necessidades, motivações e expectativas e, por último, a finalidade e objetivos do projeto. 

 

1.1. Caracterização da Instituição 

O Centro Social e Paroquial, alvo da nossa intervenção, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, sediada no concelho de Barcelos, cujos 

estatutos se encontram registados na Cúria Arquiepiscopal, em pessoa jurídica canónica pública, 

por decreto do Arcebispo Primaz de Braga e tem como objetivos: contribuir para o 

desenvolvimento integral de todos os paroquianos, cooperando com os serviços públicos 

competentes ou com as instituições particulares locais num espírito de solidariedade humana, 

cristã e social; procurar dar resposta a todas as formas de pobreza exercendo, assim, a sua 

finalidade sócio caritativa e por fim, alargar a sua ação aos habitantes das paróquias vizinhas, 

sempre que se justifique. 

Localizada na bacia orográfica do Vale do Neiva, a instituição insere-se numa região rural 

cujas atividades económicas predominantes são a agricultura e o setor fabril. A sua origem 

remonta à década de 70, com o propósito de criar uma resposta social que servisse a população 

local e periferia.  

De acordo com os objetivos definidos, a instituição pode compreender um conjunto de 

atividades direcionadas a várias valências, nomeadamente: creche e pré-escolar; atividades de 

tempos livres (ATL); cursos de formação profissional; lar para idosos; centro de dia para idosos; 

centro de convívio; serviço de apoio domiciliário (SAD); apoio habitacional a famílias carenciadas 

e ainda atividades de caráter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde (museus; 

teatro; cinema; folclore; escola de música; desporto; posto médico). 

Numa fase inicial, a instituição funcionou como escola agrícola e posteriormente abriu 

portas às valências de pré-escolar, atividades de tempos livres (ATL), serviço de apoio 

domiciliário (SAD) e, ainda, a atividades de âmbito cultural e recreativo através da criação do 

rancho folclórico local.  
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A partir do ano 2008, apenas está em funcionamento a valência de SAD. Atualmente, a 

instituição é constituída pelos órgãos de direção, colaboradores e por 36 utentes, residentes em 

6 freguesias. A admissão de utentes é feita mediante uma inscrição prévia, abrindo-se para o 

efeito uma ficha individual do utente, a que se segue um processo individual com projeto de 

intervenção e avaliações periódicas e é celebrado um contrato de prestação de serviços entre o 

Centro, o utente e/ou a família. 

A valência de SAD consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, 

no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das 

necessidades básicas. Tem como principais objetivos:  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;  

 Prevenir situações de dependência e promover a autonomia; 

 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

 Apoiar os utentes na satisfação das necessidades básicas; 

 Colaborar no acesso à prestação de cuidados de saúde; 

 Contribuir para retardar e/ou evitar a institucionalização. 

Neste sentido, os objetivos desta valência visam proporcionar o bem-estar e o 

desenvolvimento individual em contexto sócio-familiar dos utentes, num clima de segurança 

afetiva, física e psíquica, através de um atendimento individualizado e personalizado. Em função 

das necessidades sentidas, os serviços prestados variam entre: cuidados de higiene e conforto 

pessoal; confeção e distribuição de refeições; limpeza e manutenção da habitação nas áreas 

estritamente necessárias ao conforto e bem-estar do utente, o tratamento e distribuição de roupa 

e, ainda, atividades de animação. 

Relativamente à população da freguesia onde está sediada a instituição pode-se constatar, 

através dos censos realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2011, que há uma 

tendência para um aumento da população idosa comparativamente aos censos realizados em 

2001. Esta é composta por um total de 546 pessoas, sendo que 292 delas encontram-se na 

faixa etária dos 25-64 anos e 90 na faixa etária dos 65 anos ou mais. 

Para além das atividades mencionadas, a instituição desenvolveu nas suas instalações, no 

ano de 2001, o Projeto DISNEIVA – Desenvolvimento Integrado e Solidário do Neiva, que foi 

criado e aprovado no âmbito da medida do POEFDS (Programa Operacional de Emprego, 
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Formação e Desenvolvimento Social) para a Promoção da Inserção Social e Profissional de 

Grupos, com o intuito de potenciar o desenvolvimento social e comunitário e contribuir para a 

promoção da qualificação e empregabilidade locais. Este projeto consistiu na realização de um 

curso de Geriatria (com duração de 8 meses) e um curso de Horticultura e Fruticultura 

Biológicas (com duração de 11 meses), no sentido de preencher lacunas sentidas no concelho, 

especificamente nas freguesias alvo de intervenção. 

Os fatores que estiveram na base desta intervenção prenderam-se sobretudo com a 

inexistência de apoios, no que respeita à transição para a vida ativa e à inserção profissional e 

social de jovens e adultos com baixas qualificações profissionais. 

No que se refere aos recursos físicos a instituição é constituída por três pisos. O rés-do-

chão encontra-se compartimentado em salas, instalações sanitárias e balneários. O 2º piso 

encontra-se compartimentado em salas, um polivalente, instalações sanitárias, um escritório, 

uma cozinha, uma despensa e um vestiário. Por último, o 3º piso é constituído por duas salas, 

cujo acesso é feito pelo exterior. No espaço exterior da instituição existe um polidesportivo que é 

utilizado, pontualmente, por alguns grupos locais em iniciativas ligadas ao desporto sendo 

também utilizado para a realização de algumas atividades desportivas, com o objetivo de 

angariar fundos. 

 

1.2. Caracterização do Público-Alvo 

No que se refere ao público-alvo, foram aplicados inquéritos por questionário a alguns 

utentes da instituição que frequentam a valência de SAD e também a idosos residentes na 

freguesia onde se situa a instituição, assim como, em freguesias vizinhas, uma vez que era 

intenção alargar a nossa intervenção a uma área mais abrangente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 1 e 2 – Género dos Idosos – Dados e Percentagem 
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Dos 22 inquiridos, 17 idosos (77%) são do sexo feminino e os restantes 5 idosos (23%) do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 67 e os 92 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3 e 4 – Idade dos Idosos – Dados e Percentagem 

Nos gráficos 3 e 4, é possível observar que a faixa etária onde se verifica maior incidência 

de idosos é entre os 75 e os 79 anos, ou seja, 7 idosos (32%). A percentagem mais baixa de 4 % 

incide na faixa etária entre os 90 e os 94 anos, com apenas um idoso. As restantes idades 

surgem com percentagens equivalentes, ou seja, 4 idosos (18%) com idades compreendidas 

entre os 65 e 69 anos e os 70 e 74 anos e 3 idosos (14%) com idades compreendidas entre os 

80 e 84 anos e os 85 e 89 anos. 

Relativamente ao estado civil, 14 dos idosos (64%) são viúvos, enquanto 7 (32%) são 

casados, havendo apenas um idoso (4%) que é solteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 5 e 6 – Grau de Escolaridade dos Idosos – Dados e Percentagem 
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apenas um deles (5%) frequentou o 9º ano. Os idosos que nunca frequentaram a escola são 

aqueles cujas idades são mais avançadas. 

No que se refere a problemas de saúde, os idosos mencionaram algumas doenças de que 

são portadores e que são inerentes à própria idade, nomeadamente, a diabetes, a hipertensão, 

problemas relacionados com os ossos e com o coração. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 7 e 8 – Situação Habitacional dos Idosos – Dados e Percentagem 

De acordo com os gráficos 7 e 8, pode-se constatar que a maioria dos idosos vive 
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Gráficos 9 e 10 – Profissões exercidas pelos Idosos – Dados e Percentagem 
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uma geração que não teve a oportunidade de estudar ou exercer outra profissão, devido à falta 

de recursos económicos. 

Segundo esta análise, pode-se, ainda, verificar que as profissões exercidas por um maior 

número de idosos foram: doméstica, com 4 idosos (17%), operária fabril, com 3 idosos, ou seja, 

13% dos casos. As restantes profissões: costureira; operário de construção civil, polícia e 

ferroviário, surgem com percentagens muito baixas. 

 

1.3. Apresentação da área/problemática de intervenção. 

O projeto “(Con)Viver na Terceira Idade: Contributos para um envelhecimento ativo no 

meio rural”, tem como problemática de intervenção a criação de um Centro de Convívio para a 

ocupação dos tempos livres de um grupo de idosos, visando a promoção de um envelhecimento 

ativo. Trata-se, portanto, da criação de uma resposta social que pretende contribuir para a 

reorientação do projeto de vida daqueles que, por diversos motivos, se encontram disponíveis 

para novas formas de viver e de se afirmar nas suas comunidades. 

O envelhecimento é uma realidade predominante e, por isso, torna-se fundamental que as 

instituições criem oportunidades que possibilitem às pessoas envelhecer dignamente, tornando-

as mais autónomas, independentes e com uma melhor qualidade de vida.  

Assim, ocupar os tempos livres e de lazer, superar a passividade, promover o 

envelhecimento ativo são questões fundamentais para ajudar as pessoas a resolver as suas 

próprias necessidades de ordem social e humana. A tomada de consciência da existência de 

problemas junto das camadas seniores ganhou destaque na nossa sociedade, o que tornou 

imprescindível a existência de respostas capazes de abraçar esta realidade, como é o caso da 

nossa intervenção, que surge, precisamente, no âmbito da área de especialização do mestrado 

de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, para colmatar uma necessidade sentida 

junto da população idosa de um meio rural. 

Considerando as questões ligadas a esta especialização, ou seja, a educação de adultos, a 

animação e a intervenção comunitária, importa fazer uma breve alusão às mesmas. A educação 

de adultos é apresentada como um processo de desenvolvimento integral e comunitário das 

pessoas, ou seja, o adulto é considerado um ser em desenvolvimento, possuidor de uma 

história, que necessita de continuamente melhorar e desenvolver os seus conhecimentos e as 

suas competências e de se adaptar a um mundo em mudança. 
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Relativamente à animação, esta emerge, no campo da educação, como forma de 

intervenção dos projetos de desenvolvimento junto das comunidades, ou seja, assume-se como 

uma “ferramenta” de intervenção nos projetos educativos. O educador utiliza a animação como 

estratégia para intervir junto das comunidades. 

A intervenção comunitária, por sua vez, está ligada ao trabalho desenvolvido no terreno 

junto das próprias comunidades, através da interação com as pessoas, onde o papel do 

educador é emancipar as pessoas fazendo com que estas se sintam motivadas a participar, ou 

seja, o processo educativo não é feito para as pessoas, mas sim com as pessoas.  

Deste modo, a criação do Centro de Convívio, numa instituição que presta apoio à terceira 

idade, surge como um espaço de convívio, onde é possível partilhar experiências e desenvolver 

múltiplas atividades lúdicas, formativas e culturais, assumindo um papel impulsionador, 

promotor e orientador de processos e dinâmicas de transformação dos idosos. 

Tendo por base o que foi dito e toda a formação académica que prepara o Técnico Superior 

de Educação para adquirir competências ao nível da comunicação, nomeadamente, o saber 

relacionar-se com o outro, o saber ouvir o outro, o saber conhecer as necessidades do outro, 

dentro do contexto onde está inserido, consideramos que a nossa intervenção, junto da 

população idosa, foi de todo relevante no âmbito da nossa especialização. 

Importa reforçar a ideia de que o papel da educação de adultos passa por melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, através da sua participação, ajudando-as a serem mais 

autónomas. Em educação não há receitas predefinidas, mas sim respostas que se adequam a 

cada situação, a cada realidade educativa. O educador age para e a partir da comunidade.  

 

1.4. Identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas 

A identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades é fundamental para garantir a 

eficácia do projeto, isto porque, segundo Santos, “é um procedimento que visa recolher, tratar, 

analisar, e dar a conhecer a informação pertinente, de forma a possibilitar a caracterização o 

mais rigorosa possível […], permitindo que se tracem objetivos e metas a alcançar em função da 

informação recolhida” (2012, p.5). 

Como ponto de partida para o desenvolvimento da nossa intervenção, realizaram-se, 

numa fase inicial, algumas reuniões com a direção da instituição, a fim de se proceder à 

avaliação do diagnóstico de necessidades e interesses da instituição e do público-alvo. 
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Da falta ou inexistência de um espaço recreativo e dinâmico que promovesse atividades 

para os utentes da instituição e para a população idosa local e das freguesias vizinhas, surgiu a 

necessidade da criação de um projeto de intervenção, ou seja, necessidade de criação de um 

espaço onde os idosos pudessem reunir para conviver e ocupar os seus tempos livres com 

atividades que contribuíssem para a promoção de um envelhecimento ativo. Assim, perante esta 

realidade, a instituição mostrou, desde logo, interesse em desenvolver o projeto nas suas 

instalações, uma vez que dispõe de muito espaço que, atualmente, é pouco rentabilizado. 

Apesar de existir uma resposta social na instituição que presta cuidados e apoios a muitos dos 

idosos, era necessário colmatar a falta de dinamização de atividades, já que eram assinaladas, 

apenas, algumas datas festivas, como por exemplo o Natal, e feitos os passeios anuais de Verão. 

Uma vez que só havia informação acerca dos utentes mais autónomos da valência de 

SAD, realizaram-se, nas instalações da instituição, três encontros temáticos (entre os meses de 

outubro e novembro) com o propósito de se criar aproximação com os idosos, de incentiva-los à 

participação no projeto e, ao mesmo tempo, formar o grupo dos possíveis interessados. 

Neste sentido, um dos primeiros passos dados para a sensibilização da população, foi o 

pedido de colaboração às autarquias locais, que foram fundamentais, não só para a sinalização 

dos idosos e o transporte dos mesmos, como também para a divulgação do projeto, através das 

redes sociais e da colocação de informações nas suas sedes. Para além destes recursos, foi feita 

a divulgação nas eucaristias dominicais e, ainda, elaborados cartazes alusivos aos encontros 

temáticos, que foram distribuídos, não só pelas lojas comerciais, como também pelos próprios 

domicílios dos idosos. 

Deste modo, o diagnóstico de necessidades realizou-se com base em três etapas: as 

conversas informais, a observação participante e o inquérito por questionário.  

As conversas informais ocorreram, numa primeira fase, com a diretora técnica da 

instituição, a fim de se compreender o funcionamento da instituição; com as colaboradoras da 

valência de SAD para se apurar algumas informações acerca dos utentes mais autónomos que 

poderiam frequentar as futuras atividades e, posteriormente, com os idosos que participaram 

nos encontros iniciais. Importa referir que, para além deste contacto, a observação participante 

foi fundamental não só, para um melhor conhecimento do público-alvo e para uma conquista 

progressiva da sua confiança, como também, para identificar quais os elementos interessados e 

motivados a fazer parte do projeto. 
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Com o intuito de se aferir quais os interesses, necessidades e expectativas dos idosos, foi 

aplicado um inquérito, que, para além de questões de caráter pessoal e social (questionário 

sociodemográfico, Anexo I) continha algumas questões relacionadas com o projeto, para se 

averiguar qual a sua pertinência e quais as atividades a desenvolver. 

 

Gráfico 11 – Opinião dos Idosos acerca da importância do Centro de Convívio 
 

 

Da análise feita aos inquéritos, podemos constatar que uma grande parte dos idosos, ou 

seja, 18 (18%), quando inquiridos acerca da importância do Centro de Convívio, consideram que 

este é importante para conversar, para além de conviver com outras pessoas e não ficar 

sozinho(a) em casa, tal como afirmam 17 (17%) dos idosos. Aprender coisas novas e fazer 

diferentes atividades são duas das opções que reúnem, logo de seguida, mais unanimidade por 

parte dos idosos, ou seja, 14 (14%) e 12 (12%), respetivamente. 

Outra questão que quisemos investigar, junto dos idosos, foi saber a sua opinião quanto à 

importância da criação do Centro de Convívio e se gostariam de o frequentar. Todos 

responderam afirmativamente, realçando diversos aspetos que convergiram na ideia de que o 

convívio é fundamental na sua idade e, por isso, a criação do Centro de Convívio era muito 

importante. 
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Gráfico 12 – Atividades que os Idosos gostariam de desenvolver 
 
 

De acordo com o gráfico 12, as atividades que apresentam mais destaque vão de 

encontro àquilo que os idosos foram manifestando, ao longo das conversas informais.  

Assim, para além de conversar, as atividades mais enumeradas pelos idosos são: os 

passeios/excursões e a participação em celebrações religiosas, com um total de 11 (9%) 

respostas. A vertente espiritual é algo muito presente na vida destas pessoas que procuram 

praticar a sua religião. Um dos idosos afirmou mesmo que na impossibilidade de se deslocar a 

uma igreja, utiliza o rádio e a televisão como meios alternativos para ouvir ou assistir a algum 

tipo de celebração. 

A jardinagem e os trabalhos manuais são igualmente duas áreas de interesse manifestado 

por 10 idosos (8%). Alguns deles consideram ser uma distração cuidar das plantas, já que, para 

além de embelezarem os seus jardins/quintais, permitem constantemente ocupá-los devido à 

sua manutenção.  

Logo de seguida, surgem o canto, a culinária, a ginástica e as atividades com 

crianças/jovens referenciadas por uma parte significativa de idosos, como sendo áreas que 

gostariam de desenvolver ou participar.  

Numa percentagem mais baixa, surgem as atividades ligadas aos bordados e à 

informática. Apesar de 3 idosos (2%) terem feito referência a esta categoria, a pouca adesão a 

este tipo de atividades, prende-se com o facto de estarmos perante um número significativo de 

idosos analfabetos ou com um nível de escolaridade muito baixa. 
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Com base nos interesses e necessidades manifestados pelos idosos, a nossa intervenção 

procurou desenvolver um conjunto de atividades que não só valorizassem os conhecimentos e as 

experiências já adquiridas, como também proporcionar novos momentos de aprendizagem e de 

convívio. 

 

1.5. Finalidade e objetivos da intervenção 

Após o diagnóstico de necessidades e de acordo com as necessidades sentidas, são 

definidos a finalidade e os objetivos da nossa intervenção. A finalidade deste projeto consiste na 

promoção do envelhecimento ativo, através de um conjunto de atividades promotoras do bem-

estar e do desenvolvimento integral e harmonioso dos idosos. 

Relativamente aos objetivos, estes, no seu sentido mais amplo, definem-se como uma 

meta ou fim a ser atingido. Conforme afirma Pacheco, “o objectivo remete para uma mudança 

julgada desejável em função de um dado sistema de valores, traduzida por um resultado ou 

produto” (1999, p. 104). A definição prévia dos objetivos é, pois, uma forma de haver a garantia 

de que há coerência entre aqueles que são os resultados desejados e os resultados alcançados. 

Neste sentido, os objetivos são determinados em função de um levantamento de 

necessidades que apontam as prioridades a serem cumpridas. Como o próprio nome indica, os 

objetivos gerais são aqueles mais amplos e que expressam os resultados esperados. No entanto, 

para que estes sejam cumpridos é necessários definir metas mais específicas que ajudem a 

concretizar o objetivo último.  

A formulação de objetivos deve ter em consideração a sua clareza e exequibilidade, ou 

seja, é importante definir desde logo quais as intenções e propósitos implicados para satisfazer 

as necessidades sentidas, tal como afirma Zabalza “a análise dos objectivos tem implícita uma 

depuração, de forma a que se mantenham como intenções, propósitos e metas aquelas que 

pareçam legítimas, viáveis e funcionais relativamente à hierarquia das necessidades a satisfazer” 

(1992, p. 82). 

Com base nas informações recolhidas na avaliação diagnóstica, foram definidos os 

seguintes objetivos gerais e específicos: 

a) Objetivos Gerais 

 Promover o desenvolvimento integral e harmonioso dos idosos, para uma melhor 

qualidade de vida; 
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 Consciencializar os idosos para a importância de um envelhecimento ativo, como parte 

integrante do processo de educação ao longo da vida; 

 Proporcionar aos idosos novas experiências e aprendizagens, para ocupação dos seus 

tempos livres. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Exercitar as capacidades físicas e cognitivas dos idosos, através do exercício físico e de 

atividades lúdicas e cognitivas; 

 Ajudar os idosos a ultrapassar a barreira das inibições e resistências, através do 

incentivo a uma participação mais ativa nas atividades; 

 Prevenir situações de dependência e promover a autonomia dos idosos através de 

sessões informativas; 

 Promover atividades que valorizem a cultua, as competências e os saberes dos idosos; 

 Fomentar o convívio e as relações interpessoais através de atividades ligadas à música; 

 Proporcionar o contacto com novas técnicas, ferramentas e novos materiais. 
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Capítulo II 

Enquadramento Teórico da Problemática de Estágio  

O segundo capítulo refere-se ao enquadramento teórico que fundamenta a 

investigação/intervenção deste projeto. Num primeiro momento, são apresentados alguns 

trabalhos/projetos desenvolvidos dentro da área da problemática do estágio e, de seguida, as 

conceções teóricas estudadas. Por último, são identificados os contributos teóricos mobilizados 

para a problemática em questão. 

 

2.1. Investigação e intervenção na área problemática do estágio 

O projeto e as dissertações, que se seguem, permitem, de uma forma sucinta, evidenciar 

a pertinência da temática do envelhecimento ativo, tanto no contexto da atual sociedade, como 

também, na problemática de investigação/intervenção que nos propusemos ao logo da 

realização deste trabalho. Pretende-se, assim, corroborar a importância do trabalho desenvolvido 

em diferentes áreas (educação de adultos; intervenção comunitária; animação sociocultural) que 

se complementam mutuamente. 

 

2.1.1. Projeto RECRIAR – Agenda Cultural Sénior (Concelho de Barcelos) 2015 

O projeto RECRIAR surge no início de 2015, em sequência da candidatura ao programa 

“Mais para todos” do Lidl e da SIC Esperança, levada a cabo por quatro instituições do concelho 

de Barcelos que trabalham com a população sénior. Perante a realidade do isolamento social e o 

abandono das famílias de que são alvo grande parte dos idosos portugueses e, em particular, 

idosos do concelho de Barcelos, este projeto tem como finalidade valorizar o papel do idoso, os 

seus saberes, experiências, hábitos lúdicos e culturais.  

Com o intuito de criar um roteiro sénior no concelho, através da dinamização de 

atividades lúdico-recreativas e culturais, no domínio do teatro; culinária; dança; música; classe 

de movimentos e encontros temáticos, o projeto destina-se a mais de 300 idosos, abrangidos 

por várias instituições locais. Para além de serem promovidas atividades de âmbito institucional, 

são organizadas atividades inter-institucionais, como por exemplo, a participação na feira 

medieval do concelho e a realização do encontro sénior de marchas populares de Stº António. 



16 
 

2.1.2. Dissertação de Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária – “Viver a (e 

para) aprender: promoção do envelhecimento ativo”, Universidade do Minho (2013) 

 O referido trabalho de investigação/intervenção foi desenvolvido com um grupo de 25 

idosos, utentes de dois centros de convívio, localizados num município dos arredores de Braga, 

cuja finalidade era a promoção de um envelhecimento ativo, através do desenvolvimento 

harmonioso de todas as dimensões dos idosos. Este projeto surge, segundo a autora, devido ao 

facto de as instituições se localizarem perto da sua área de residência e, também, pelo facto dos 

centros de convívio em causa integrarem um projeto novo e em crescimento onde era possível 

desenvolver e dinamizar novas atividades, em benefício dos utentes que usufruem dos serviços. 

 As atividades propostas foram implementadas segundo a metodologia da investigação-

ação participativa e delineadas a partir do diagnóstico de necessidades realizado com os utentes. 

Os temas das atividades foram, por sua vez, escolhidos com base nos três pilares do 

envelhecimento ativo, da Organização Mundial de Saúde (saúde, segurança e participação), 

sendo eles: a informática; a educação para a saúde; a educação ambiental; lazer e a integração 

intergeracional. 

 O processo de avaliação das atividades foi contínuo. Segundo as considerações tecidas 

pela autora, o projeto teve um impacto positivo na vida do público-alvo. Para além de 

consciencializar e capacitar os utentes para o papel que desempenham na sociedade, contribuiu 

para o seu desenvolvimento pessoal e social, uma vez que se tornaram mais ativos, no decorrer 

das atividades desenvolvidas.  

 

2.1.3. Dissertação de Mestrado – “Animação Sociocultural de idosos: um modo de promover o 

envelhecimento ativo em contexto institucional”, Universidade do Porto (2013) 

 A investigação, aqui referenciada, foi realizada na área da sociologia, num Centro Social 

do concelho de Vila Nova de Gaia e contou com a participação de 18 utentes (idosos).Tinha 

como finalidade de estudo compreender de que modo é promovido o envelhecimento ativo junto 

dos idosos institucionalizados. Quanto aos objetivos, este projeto pretendeu estimular a 

participação dos utentes nas atividades promovidas pela instituição; dinamizar atividades do 

interesse do idoso que promovessem o seu bem-estar físico e psicológico e promover o 

intercâmbio institucional. 
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 As atividades implementadas foram desenvolvidas à luz da animação sociocultural que, 

para além de constituir uma fundamental ferramenta de intervenção, possibilitou explorar 

diferentes áreas junto do idoso, nomeadamente, atividades físicas e motoras; de expressão 

plástica (pintura e trabalhos manuais); atividades inter-institucionais; atividades de expressão e 

comunicação e atividades de caracter lúdico e cognitivo. 

 Em termos metodológicos, foi utilizada uma metodologia qualitativa através de algumas 

técnicas de recolha de dados, como por exemplo, a análise documental, observação direta e 

entrevistas semiestruturadas. Os resultados empíricos evidenciaram a solidão e os problemas de 

saúde como sendo as principais causas da institucionalização do idoso e que a promoção do 

envelhecimento ativo é condicionada pela falta de recursos financeiros da instituição. 

 

 Numa breve análise aos três projetos apresentados é possível constatar que o público-alvo 

e a temática da promoção do envelhecimento ativo e, por conseguinte, a qualidade de vida do 

idoso, tanto nos domicílios como nas instituições de frequência permanente são aspetos em 

comum. A solidão, o isolamento social, o abandono da família e a institucionalização surgem 

como problemáticas de intervenção que necessitam de respostas. 

 Os trabalhos mencionados permitem concluir que há um caminho percorrido em relação 

ao estudo e à criação e desenvolvimento de intervenções educativas em torno da população 

idosa, no entanto, continua a haver a necessidade de se criar novas respostas, sobretudo em 

meios onde as oportunidades são mais escassas e onde os idosos são mais esquecidos. 

 Em relação às opções metodológicas, os dois últimos trabalhos dão ênfase, tal como a 

nossa intervenção, ao paradigma qualitativo, embora alguns métodos e técnicas adotados sejam 

diferentes. No entanto, a animação sociocultural surge como um elemento chave comum em 

todas as intervenções, uma vez que procura concretizar o mesmo objetivo, ou seja, promover a 

participação do idoso em diferentes tipos de atividades que promovam o desenvolvimento 

pessoal e social. 
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2.2. Conceções teóricas 

2.2.1. Educação: um processo de desenvolvimento permanente e comunitário 

A educação ocupa, desde sempre, um papel central no desenvolvimento do Homem. Na 

primeira metade do século, a educação escolar era vista como “sinónimo de toda a educação” 

(Antunes, 2001, p.32) e destinava-se a crianças e jovens, com o intuito de os preparar para a 

vida, ou seja, para o exercício de uma profissão. Chegada a fase adulta, não era reconhecida a 

necessidade das pessoas continuarem a aprender e melhorar os seus conhecimentos. Segundo 

Dias (2009), o subsistema escolar representava a parte institucionalizada da educação, 

destinada às camadas mais jovens e, por isso, os adultos sentiam a responsabilidade de lhes 

proporcionar o acesso à cultura da própria comunidade, através da transmissão de 

conhecimentos ou do ensino. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, o fim último da educação, aqui entendido 

como preparação para a vida, mostra-se insuficiente, uma vez que “a evolução da ciência e da 

tecnologia, torna inadequados os conhecimentos, propiciados pelo sistema de ensino tradicional, 

havendo uma necessidade constante de reciclagem, actualização, reconversão e adaptação às 

novas situações, que vão surgindo ao longo da vida” (Barbosa, 2004, p.89), ou seja, a educação 

começa a expandir os seus horizontes para além do âmbito escolar e passa a ser entendida 

como “um pré-requisito necessário ao desenvolvimento social, económico e cultural” (Antunes, 

2001, p. 32). Esta necessidade constante de adaptação a novas situações emergentes levou à 

própria emancipação social. Segundo Antunes (2001), é reconhecida a importância da  

“(re)educação dos adultos, não apenas no sentido escolar e de formação continua (…), 

mas na linha de uma concepção de educação e de cultura que tem a ver com as 

necessidades reais e concretas de cada homem e com o seu possível contributo para a 

(re)construção das nações e o desenvolvimento das comunidades” (p. 32). 

É através da educação de adultos que se começa a dar resposta às necessidades 

decorrentes da revolução industrial e do sistema político vigente. Com as sucessivas reformas 

educativas, a educação de adultos passou a assumir particular importância junto dos 

responsáveis internacionais, uma vez que era fundamental apostar na formação dos adultos. 

Neste sentido, surge uma série de Conferências Internacionais de Educação de Adultos 

(CONFINTEAS) promovidas pela UNESCO. 

É em 1949, na primeira Conferência de Elseneur, que a educação de adultos centra as 

suas preocupações no mundo pós-guerra, ou seja, surge com o objetivo de “satisfazer todas as 
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necessidades e aspirações da população adulta”, no sentido de se “criar condições para que os 

indivíduos adquiram os conhecimentos e técnicas necessárias que lhes permitam uma maior 

auto-realização pessoal e uma participação mais efectiva na vida da comunidade” (Antunes, 

2001, p.35). Há um reconhecimento de que os adultos necessitavam de continuar o seu 

processo de aprendizagem e que neste processo as suas experiências de vida e os 

conhecimentos acumulados devem ser respeitados e tidos em consideração. 

Na Conferência de Montreal, em 1960, a educação de adultos passa a ser vista como um 

instrumento de mudança, um espaço de oportunidade para educar para a paz e para alertar os 

adultos para o futuro da humanidade, ou seja, a prioridade da educação de adultos é 

alfabetização funcional. É, assim, reconhecida “a necessidade de promover a alfabetização não 

como um fim mas como um meio não em si mesma mas em função do desenvolvimento das 

populações e da aquisição da capacidade de exercer e exercitar as “competências” adquiridas 

(…)” (Dias, 2009, p.172, itálico no original). 

A terceira Conferência realizada em Tóquio (1972) concluiu, por sua vez, que a educação 

não deve ser vista apenas pelo seu lado funcional, mas sim, compreender uma educação 

integral do ser humano. Conforme refere Dias (2009), “[a] verdadeira meta da alfabetização não 

consiste em equipar o homem com determinadas técnicas mas, através disso, em torná-lo capaz 

de ele próprio crescer como pessoa e intervir na comunidade” (p. 177). A alfabetização deixa de 

abranger apenas o sentido técnico (aprender a ler, escrever e contar) e passa a abranger um 

sentido político que contempla a capacidade do indivíduo se desenvolver enquanto pessoa. 

Apesar do conceito de educação de adultos ter sido bastante discutido nesta última 

Conferência, foi criado e tornado público na reunião de Nairobi, em 1976, um documento que 

defende o adulto como sujeito e não objeto da educação. Este documento define a educação de 

adultos como 

“a totalidade dos processos organizados de educação qualquer que seja o conteúdo, o nível 

ou o método, quer sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou substituam a 

educação inicial ministrada nas escolas e universidades e sob a forma de aprendizagem 

profissional, graças aos quais as pessoas consideradas como adultas pela sociedade a que 

pertencem desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram 

as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e fazem 

evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspectiva de um 

desenvolvimento integral do homem, e de uma participação no desenvolvimento social, 

económico e cultural equilibrado e independente” (Recommendation, Nairobi, nº1 cit. por 

Dias, 1979, pp.5-6). 
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A Recomendação de Nairobi apresenta o novo conceito “educação permanente”. O 

Homem é um ser em transformação, logo uma sociedade em mudança precisa de uma 

educação permanente. “Assim, o conceito de educação ao longo da vida que emergiu e se foi 

clarificando durante a segunda metade do século XX, acaba por definir-se como um processo 

global e sequencial de desenvolvimento de cada ser humano ” (Dias, 2009, p. 252, itálico no 

original). 

Deste modo, chegamos à compreensão de que a educação permanente aparece como 

um movimento/projeto alternativo de todo o processo educativo, num cenário de crise e de 

crítica da educação escolar. Segundo Canário (1999),  

“(…) a perspectiva da educação permanente aparece como um princípio reorganizador de 

todo o processo educativo. (…) Esta reorganização e reequacionação do processo educativo 

tem como ponto de referência central a emergência da pessoa como sujeito da formação e 

tem como base três pressupostos principais: o da continuidade do processo educativo, o da 

sua diversidade e o da sua globalidade” (p. 88). 

A educação escolar torna-se, assim, um meio entre vários meios de aprendizagem. 

Dias (1982) refere que tanto a educação escolar como a educação de adultos são duas 

fases sequências do processo educativo, na vida de cada pessoa, que não têm um fim em 

si mesmas, mas que se complementam.  

Para este autor, a educação abrange dois sentidos: 

“o sentido antigo, que se refere aos adultos do presente que importa recuperar ou 

actualizar […], e o sentido novo que já se preocupa com os adultos do futuro que são as 

crianças e jovens de hoje, no sentido de lhes proporcionar desde já um tipo de educação 

escolar que assegure a sua educação permanente” (p. 21). 

A este respeito, Osório (2005) afirma que a educação permanente “[…] não pretende criar 

um sistema paralelo ao sistema escolar ou universitário, mas englobar «todas as formas da 

educação, a totalidade da população e as idades da vida»” ( p.17). A educação é transversal aos 

vários campos de vivência e de prática social, profissional, pessoal e escolar, já que ocorre em 

todos os momentos e em todas as vertentes da nossa vida, ou seja, a educação é um “processo 

que afecta a existência de cada indivíduo e implica a continuidade no tempo (todas as fases da 

vida: infância, adolescência, juventude, vida adulta, terceira idade) e a abertura no espaço (todos 

os lugares em que o homem vive, convive, trabalha e se diverte)” (Dias, 2009, p. 216). 

Para Silvestre (2013), “[o] ser humano é considerado um ser inacabado, mas a quem se 

reconhece capacidade para, permanentemente e ao longo da sua vida procurar saber realizar e 

valorizar, em qualquer contexto e situação, as suas potencialidades, competências e 
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qualidades”(p.143). É claro para estes autores que a conceção de educação permanente é 

entendida como um processo que vai ocorrendo ao longo da vida, desde que a pessoa nasce até 

à sua morte. Neste sentido, pode-se afirmar que 

“[a] educação permanente apresenta-se como uma estratégia global, (…) tendo como 

objetivo constante ampliar as possibilidades oferecidas a todas as pessoas em qualquer 

momento da sua vida, qualquer que seja a sua idade, a sua origem social, a sua educação 

anterior, a sua experiência, para desenvolver plenamente a sua autonomia, a sua 

personalidade em actividades educativas, culturais, recreativas, criativas, de acordo com os 

seus desejos, necessidades e aptidões” (Unesco, 1960 cit. por Barbosa, 2004, p. 95). 

O processo de educação ao longo da vida está inerente à vida de cada um, mas também 

está inerente à vida da própria comunidade onde se está inserido. O termo comunidade remete-

nos para a ideia de grupos formados por pessoas inseridas numa determinada realidade. Por 

sua vez, as comunidades trazem ao indivíduo o sentimento de pertença. Pertencer a uma 

comunidade é uma condição necessária porque o homem é um ser biológico e social que se vai 

autoformando na interação com o outro. Dias refere que “(…) cada um de nós, dentro da(s) 

comunidade(s) base a que pertencemos e da comunidade humana em geral, nos treinarmos em 

aprender permanentemente com os outros, e ao mesmo tempo nos habituarmos a difundir 

generosamente os nossos conhecimentos e experiências por todos eles” (1982, p.34). De facto, 

a pessoa não vive sozinha e o seu percurso de vida tem uma implicação histórica e social, ou 

seja, o desenvolvimento pessoal de cada um não se organiza de forma isolada, antes pelo 

contrário “(…) é através do contacto livre e aberto entre pessoas/comunidades diferentes que se 

torna possível a recombinação e o enriquecimento da teia de crenças dessas pessoas/ 

comunidades” (Antunes, 2001, pp.61-62). 

Para Silvestre (2013), o desenvolvimento pessoal, local ou comunitário ocorre  

“(…) na medida em que, ao irmos «provocar», consciencializar os indivíduos, onde quer que 

eles estejam, convidando-os a (des)envolverem-se nos projetos e a intervirem no 

levantamento e na resolução de problemas, necessidades e aspirações, quer pessoais quer 

das suas comunidades, estamos a dar rosto a estas vertentes do desenvolvimento” ( p. 154). 

Através da intervenção comunitária, a educação comtempla uma importante estratégia de 

desenvolvimento, na medida em que assume a visão emancipatória do indivíduo e da 

comunidade. Neste caso, o trabalho do educador e a conceção dos projetos educativos não 

devem ser apenas pensados e desenvolvidos para a comunidade, mas antes com a comunidade. 

A educação comunitária é aqui entendida como um “processo global e sequencial de 

desenvolvimento das comunidades humanas, ao longo da história, a partir da interação dos 

processos de educação ao longo da vida de cada um dos seus membros” (Dias, 2009, p. 262, 



22 
 

itálico no original). Há um envolvimento das comunidades numa tomada de consciência das 

suas necessidades e aspirações, pelo desenvolvimento e participação ativa dos seus membros, 

tendo em conta as suas limitações e potencialidades. Dias (2009) complementa esta dimensão 

dizendo que “trata-se não de uns ensinarem e outros aprenderem, nem mesmo de uns 

educarem e outros serem educados, mas de todos aprendermos com todos, de todos nos inter-

educarmos” (2009,p.39, itálico no original), ou seja, a participação de todos na educação de 

todos acontece através da interação entre os indivíduos, em que cada um ensina aos outros o 

que sabe e aprende com eles numa troca mutua e enriquecedora. 

Deste modo, a educação comunitária apresenta duas grandes finalidades: uma no sentido 

de envolvimento das pessoas e outra no sentido de combater as necessidades sentidas, através 

dos recursos existentes. A primeira finalidade pretende, assim, 

“(…) implicar todas as pessoas e colectivos, como membros de grupos  de qualquer idade 

e condição, no conhecimento e valorização das suas necessidades e oportunidades para 

descobrirem e perseguirem os seus interesses, adquirirem conhecimentos e destrezas, 

reconhecerem as suas identidades e aspirações pessoais, alcançarem o bem-estar nos 

seus papéis com a família, a comunidade e a sociedade no seu conjunto” (Poster, 1982 cit. 

por Osório, 2005, p.185). 

A segunda finalidade, porém, “orienta-se para fazer face a estas necessidades, conhecidas 

da forma mais apropriada com a cooperação individual e dos grupos identificados e utilizando os 

recursos existentes” (Osório, 2005, p.185). 

Em suma, a educação comunitária constitui uma peça fundamental na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, uma vez que as próprias pessoas são levadas a tomar 

consciência da realidade à qual pertencem. O processo educativo e/ou comunitário ocorre 

através da integração e participação das pessoas na resolução dos seus problemas. 

Vivemos em conjunto e somos conduzidos a reconhecer e a fazer parte de tudo o que é a 

comunidade. “Os objetivos gerais da educação de adultos incidem sobre a realização pessoal de 

cada homem e a sua participação no desenvolvimento da comunidade de que faz parte, nos três 

planos que fundamentalmente resumem todos os outros: social, económico e cultural” (Dias, 

1982, p.5). É, precisamente, nessa relação entre o indivíduo e a comunidade que propagamos a 

educação ao longo da vida. 

No âmbito do nosso projeto, procuramos, através de uma intervenção participativa, 

proporcionar aos idosos, dentro das suas comunidades, novas experiências de vida tendo por 

base a ideia de que nunca é tarde para aprender. Pois, a educação de adultos é “um processo 

de desenvolvimento integral e comunitário das pessoas, em que homens e mulheres são os 
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agentes de sua própria educação, por meio da interação contínua entre seus pensamentos e 

ações (…)” (UNESCO, 1976, p. 2). 

 

2.2.2. Envelhecimento e Velhice 

Face ao panorama atual da sociedade, em que assistimos a um aumento progressivo do 

envelhecimento da população, torna-se fundamental debruçar a nossa reflexão sobre as 

questões em torno do envelhecimento, da velhice e, sobretudo, do bem-estar dos idosos, já que 

a preocupação com o envelhecimento e a velhice sempre foi uma questão presente na 

sociedade. Segundo Paúl & Fonseca (2005), “o processo de envelhecimento e a velhice 

constituem uma experiência e uma fase que devem ser consideradas como parte integrante do 

ciclo de vida” (p.17). 

Os conceitos de envelhecimento e velhice são por norma confundidos, no entanto, não 

são sinónimos. O envelhecimento deve ser entendido como um processo de vida que se inicia a 

partir do momento em que a pessoa nasce e a velhice, por sua vez, é considerada uma etapa 

que pode ser retardada em função do percurso de vida de cada pessoa. “Torna-se assim 

evidente que o envelhecimento não é uma doença: vive-se, logo envelhece-se. É, no entanto, um 

processo complexo e universal, sendo comum a todos os seres vivos, nomeadamente ao 

homem” (Fernandes, 2000, p.21). 

O envelhecimento surge como um processo dinâmico e gradual, inerente ao ciclo de vida 

de cada um e sujeito a ganhos e perdas de capacidades funcionais e de adaptação das pessoas 

ao meio onde estão inseridas, segundo as atitudes assumidas ao longo das suas vidas. Fontaine 

(2000) afirma que 

“[o] envelhecimento é, assim, um processo diferencial (muito variável de indivíduo para 

individuo) que revela simultaneamente dados objectivos (degradações físicas, diminuição 

tendencial dos funcionamentos perceptivos e mnésicos, etc.), e também dados subjectivos 

que constituem de facto a representação que a pessoa faz do seu próprio envelhecimento” 

(p. 23). 

Deste modo, o envelhecimento de cada pessoa pode desenvolver-se a ritmos diferentes, 

isto é, para uns pode iniciar-se prematuramente e conduzir à velhice precoce, enquanto que 

noutros pode ocorrer de forma lenta e levar a uma vida saudável por muito mais tempo. É claro 

que, a estas diferentes formas de envelhecer, estão associados fatores, como por exemplo, os 

estilos de vida, a genética de cada um e os estados de saúde. Conforme refere Martins (2013), o 

envelhecimento não se limita apenas à dimensão biológica e natural da vida mas também aos 
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outros ambientes de que o indivíduo faz parte, daí que “[a]s pessoas idosas não são pessoas 

‘velhas’, nem doentes ou inválidas, mas sim pessoas em processo de envelhecimento, no qual 

os aspectos biológicos, sociais, políticos, económicos, psicológicos e culturais se relacionam 

directamente” (p.137). 

Segundo Oliveira (2005) existe um conjunto de causas e consequências associadas ao 

envelhecimento demográfico da população. As causas que estão inerentes a este processo 

devem-se, sobretudo, à diminuição da taxa de natalidade e o aumento da longevidade, ou seja, 

passou a haver uma diminuição drástica do número de nascimentos e uma redução da taxa de 

mortalidade devido, em grande parte, ao progresso da medicina. Relativamente às 

consequências, este autor classifica-as em três níveis distintos, nomeadamente: a nível social (o 

aumento do número de idosos a viver em instituições; o aumento do número de mulheres em 

idade avançada, devido a uma esperança média de vida superior à dos homens); a nível da 

saúde (aumento dos serviços de saúde; mais gastos com a medicação e os tratamentos) e, por 

fim, a nível económico (redução da população ativa; maior número de pensionistas) (Oliveira, 

2005). 

Como é possível constatar, o envelhecimento é um problema social, por isso, é importante 

reconhecer que este fenómeno requer a atuação, não só das entidades governamentais e 

institucionais, como também da própria sociedade. Deste modo, torna-se necessário 

compreender o papel que os idosos desempenham na sociedade, para se puder atuar de uma 

forma eficaz. Baseado no estudo de alguns autores, Osório (2005) apresenta três ideias 

fundamentais a este respeito. 

A primeira ideia, referente ao processo de ‘desvinculação’, ocorre, segundo o autor, de 

forma natural, ou seja, as pessoas retiram-se do seu trabalho numa determinada idade e “(…) 

rompe-se com muitas relações existentes entre pessoas e membros da sociedade pela 

importância social atribuída a um determinado papel” (Osório, 2005, p. 274). Por outro lado, há 

um sentimento de libertação associado, já que permite ao individuo não ter tantas preocupações 

e viver uma vida mais tranquila. Relativamente ao processo de ‘atividade’, este defende que 

muitas pessoas, apesar de estarem em período de reforma, procuram realizar atividades que 

lhes dê prazer e satisfação. “O desenvolvimento de uma actividade adequada à sua situação, 

não só relativa ao que a pessoa é, mas ao que ela pode ser, é um princípio fundamental para 

manter o estado de saúde deste grupo e implica-lo mais na sociedade como sujeito activo” 

(Osório, 2005 p.277). Por fim, surge o processo de ‘continuidade’ que propõe o contínuo 
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desenvolvimento das pessoas, ou seja, vemos aqui reconhecida, mais uma vez, a importância da 

educação ao longo da vida. 

Pensar no envelhecimento é por norma desagradável e a grande maioria das pessoas 

evita fazê-lo, no entanto, é fundamental a capacidade de reconhecer os primeiros sinais de 

envelhecimento e agir no sentido de tomar medidas para a vivência de uma velhice com 

qualidade, porque “[e]nvelhecer é simplesmente passar para uma nova etapa da vida, que deve 

ser vivida da maneira mais positiva, saudável e feliz possível” (Zimerman, 2000, p.28). Este 

facto evidência a necessidade de se pensar numa intervenção educativa que possibilite às 

pessoas uma nova forma de estar na vida e de ocuparem o seu tempo, através de medidas 

preventivas em diferentes dimensões: física, cognitiva e social (Martins, 2013). Então, podemos 

afirmar que, “[o] processo de envelhecimento não é apenas um processo demográfico (evidente 

pelos seus dados) nem económico (preocupado em garantir a todas as pessoas uma reforma 

adequada), mas também sociocultural” (Osório, 2005, p. 262). 

Como já referido, a educação não se limita às primeiras etapas da vida, ela é vista como 

um processo permanente, por isso, devem ser criadas oportunidades para que as pessoas 

possam continuar a desenvolverem-se e a interessarem-se por tudo o que está relacionado com 

as suas vidas, tanto a nível individual como coletivo. É importante olhar para o idoso como um 

ser único que apresenta uma história de vida e necessidades diferentes dos demais, ou seja, 

“[d]evemos levar em conta o seu passado, sua bagagem, suas perdas, assim como seu 

presente, seus ganhos, seu respaldo psicossocial e económico (Zimermen, 2000, p. 35).  

O papel da educação é aqui visto como meio de consciencialização das pessoas para o 

seu próprio processo de envelhecimento através, não só da adoção de estilos de vida saudáveis, 

como também através de uma participação ativa no contexto onde estão inseridos. Assim, 

conforme refere Osório (2005),“[n]o envelhecimento, não só se produzem deteriorações ou 

perdas, como ocorrem processos de desenvolvimento. (…) [A] educação é uma determinante 

básica que pode ajudar as pessoas seniores a assumirem um papel positivo no contexto da 

chamada adultez tardia” (p. 278). 

A velhice, por sua vez, pode definir-se, segundo Fernandes (2000) como  

“[…] um processo “inelutável” caracterizado por um conjunto complexo de factores 

fisiológicos, psicológicos e sociais específicos em cada indivíduo, podendo ser considerada 

o “coroamento” das etapas da vida. Ela traz em si a colheita do que se aprendeu e viveu, 

do quanto se fez e foi alcançado, do quanto se sofreu e se suportou” (p. 24). 
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Olhar para a velhice é fazer um balanço do que foi a vida da pessoa até então, ou seja, 

fazer uma retrospetiva de tudo o que foi vivido e encarar essas vivências como experiências 

enriquecedoras para transmitir aos mais jovens, para além de que, a velhice deve ser aceite com 

naturalidade, já que faz parte da vida de cada um. A velhice não é uma doença, pelo contrário, é 

considerada, na opinião de João Paulo II, como 

“um dom e um privilégio, não apenas porque nem todos têm a sorte de a atingir, mas 

sobretudo porque a experiência e a sabedoria que a mesma proporciona permite um 

melhor conhecimento do passado, uma vivência mais real do presente e uma melhor 

programação do futuro” (Serrazina, 1990 cit. por Fernandes, 2000, p. 24). 

De acordo com Martins (2013), o âmbito da educação fez emergir um conjunto de 

perspetivas sobre a velhice, por esta ser uma temática privilegiada de investigação, devido ao 

crescente envelhecimento, sendo elas as seguintes: a perspetiva ‘biológica/comportamentalista’, 

que está relacionada com o processo gradual de decadência física provocada por determinadas 

patologias, ou seja, “analisa as alterações fisiológicas do organismo, as mudanças no perfil 

populacional e a forma como as políticas públicas de saúde reagem a elas”; a perspetiva 

‘economicista’ que se remete “(…) ao ‘lugar dos velhos ou idosos’ na estrutura social produtiva”, 

ou seja, a velhice leva a que o indivíduo passe “pela transposição da categoria de trabalhador 

(produtivo) para ex-trabalhador (improdutivo) ou de cidadão ativo a inativo”; a perspetiva 

‘sociocultural’ que entende que “a velhice é uma construção social, cabendo à sociedade, à 

cultura e à educação estabelecer as funções e atribuições (arbitrárias), preferenciais em cada 

idade, na divisão social do trabalho e dos papéis na família”; e por fim, a perspetiva 

‘transdisciplinar’ “que percebe a velhice como um fenómeno natural e social do ser humano 

que, na sua totalidade existencial, se defronta com problemas e limitações várias (biológicas, 

fisiológicas, económicas, socioculturais)” (pp.125-127). 

Ainda nesta linha de pensamento, Osório (2005) apresenta três aspetos, semelhantes aos 

anteriores, que considera estarem relacionados com a velhice: os aspetos de ordem biológica 

(determinados pelo referente cronológico); aspetos de ordem psicossocial (a função social que 

corresponde a esta faixa etária da população) e, ainda, aspetos de ordem cultural (“valorização 

social da velhice como etapa do ciclo vital”) (p.264). 

Um dos problemas que surge associado à velhice é, na opinião de Martins (2013), a 

formação de estereótipos e mitos, ou seja, os idosos são associados a ideias com conotação 

negativa, como por exemplo, a improdutividade, marginalização, doenças, inatividade, o que não 

ajuda, em muitos casos, a velhice a ser aceite por quem a está a vivenciar e por aqueles que 
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ainda vão vivê-la. “Os estereótipos e os mitos que se têm sobre esta etapa da vida, fazem parte 

do nosso contexto cultural e influem não apenas nos idosos, mas em toda a sociedade, razão 

porque esta tem tendência para esquecer o idoso” (Cunha, 2013, p.53). 

 Como já havíamos dito, a velhice acarreta muitas carências e debilidades, o que não 

significa que os idosos não possam ter um papel participativo e ao mesmo tempo produtivo. 

Alguns dos mitos mais comuns em torno da velhice são: ‘conservadorismo’ (o idoso apresenta 

uma postura conservadora e tradicional que não acompanha as mudanças); ‘doença e velhice 

estão associadas’ (os idosos são portadores de doenças, e por isso, não contribuem para a 

sociedade); ‘os idosos são pessoas tristes e telhudas’; ‘improdutividade’ (o idoso deixa de ser 

produtivo e útil para a sociedade quando se reforma), entre outros.  

Assim, Martins (2013) conclui esta ideia dizendo que  

“[e]nvelhecer bem ou mal depende dos próprios indivíduos que se encontram nesta etapa 

e da própria sociedade onde estão inseridos. Os estereótipos e as ideias negativas, de 

inutilidade e improdutividade, devem ser eliminados, já que não tem fundamentação 

científica” (p.161). 

É importante reter a ideia de que o processo de envelhecimento não está exclusivamente 

associado às pessoas em idade avançada, está antes associado a todas as fases da nossa vida, 

já que o ser humano, à medida que cresce e se desenvolve, está a envelhecer. A velhice, por 

sua vez, é mais uma fase do ciclo de vida que deve ser compreendida como tal e que ao mesmo 

tempo difere de pessoa para pessoa, tendo em conta as experiências de vida de cada um.  

 “A velhice, apesar de ser um fenómeno humano complexo, integrador de factores 

biológicos, psicológicos, familiares, sociais, ambientais, políticos e culturais, é apenas uma 

outra etapa de vida. Etapa para a qual nos devemos preparar atempadamente, com 

bastante serenidade e algum optimismo” (Cunha, 2013, p.51) 

Chegar à fase da velhice é, por isso, sinónimo de um percurso de vida cheio de 

significado, história e experiências acumuladas que, ao longo de todas as outras fases, foi 

ganhando forma. Nas entre linhas deste percurso, ocorre, de forma natural, o processo de 

envelhecimento. 
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2.2.3. Solidão e Isolamento Social dos Idosos 

A solidão é um sentimento que por norma está associado às pessoas mais velhas, sendo 

até considerada um dos problemas mais graves da população idosa. De acordo com Paúl (1997) 

a solidão “é uma condição emocional, inerente à disposição biológica do homem (…) e surge 

como a falta de alguma relação necessária e não devido ao facto de estar só” (p.83). Como 

afirma Cunha (2013), “[o] idoso é alguém que exige sensibilidade, atenção, cuidados e 

paciência” (p.55). 

 Existe um conjunto de fatores pessoais e sociais que podem contribuir para que ocorram 

estados de solidão, nomeadamente, o facto de os idosos passarem muito tempo sozinhos nos 

seus domicílios; a perda de convivência e das relações interpessoais (isolamento social); os 

estados de saúde e, ainda, a saída da vida ativa/produtiva com a chegada da idade da reforma. 

A este respeito Fernandes (2004) refere que “(…) a velhice é uma etapa de grande fragilidade e 

vulnerabilidades físicas, psicológicas e materiais. O isolamento e a exclusão social são situações 

frequentemente vividas na velhice” (p.16). 

O crescimento da esperança média de vida vem acentuar, precisamente, o aumento da 

população idosa no nosso país, isto porque, “[o]s mais velhos sobrevivem até muito tarde e os 

descendentes tendem a ser cada vez em menor número” (Fernandes, 2004, p. 17). Atualmente 

há um número considerável de idosos que vivem sozinhos, devido à perda dos seus entes 

queridos (o marido/a esposa) ou então os amigos e vizinhos mais próximos que, tendo em conta 

o decurso natural da vida, acabam por falecer. Como refere Paúl (1997), “[a] viuvez é muitas 

vezes associada a sentimentos de solidão precisamente pela perda de uma relação íntima muito 

particular(…)” (p. 87). O estado civil, a quebra das relações pessoais e a falta de apoio social 

revelam-se condições determinantes para o aparecimento da solidão. Por outro lado, “[c]om a 

aposentação ou a reforma, o idoso perde inúmeros contactos sociais, os filhos em geral, ou 

porque constituíram a sua própria família ou porque trabalham noutros lugares, já não estão em 

casa (…)” (p. 55). 

Segundo Paúl (1997), existem três tipos de isolamento descritos por Bennett (1980) que 

estabelecem uma relação entre o isolamento e a integração social do indivíduo. O primeiro tipo é 

o chamado isolamento involuntário ou recente e está relacionado com o facto de as pessoas, por 

motivo de saúde, sofrerem uma diminuição da sua atividade e, consequentemente, uma 

diminuição de uma participação social ativa. O segundo tipo de isolamento (voluntário de longa 

data) relaciona-se com aquelas pessoas, que por vontade própria, levaram uma vida inativa e de 
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poucas relações sociais). Por último, surge o isolamento precoce, ou seja, é um tipo de 

isolamento relacionado com pessoas que desde muito cedo abdicaram de uma participação 

social mas que, ainda, possuem capacidades funcionais para se manterem ativos. 

Calado (2004) tece algumas considerações relativas ao papel do idoso na sociedade. Na 

sua opinião, é importante que este tenha a capacidade de resistir de forma positiva aos 

problemas e perdas pelas quais vai passando, através da criação de relações de confiança e de 

cumplicidade que ajudem a fortalecer a capacidade de resiliência perante a vida. Por um lado, é 

necessário a valorização do idoso enquanto pessoa com identidade própria, já que são 

detentores de ricas experiências de vida. O idoso não precisa, apenas de se desenvolver e 

aprender coisas novas, ele também quer dar o que tem de melhor, numa partilha mútua. Por 

outro lado, é fundamental a capacidade de os ouvir, fazer sentir que as suas opiniões são 

ouvidas, assim como as suas necessidades são sentidas. Como refere Cunha (2013), “(…) o 

idoso necessita de um meio que lhe facilite o relacionamento, [ou seja], um circuito de novas 

amizades que ajude o idoso a romper com situações de solidão e lhe proporcione espaço para 

ser escutado, acolhido e compreendido” (p. 55). 

O reconhecimento do valor dos laços sociais, por meio das relações interpessoais que se 

criam, são, deste modo características essenciais ao ser humano e uma resposta ao isolamento 

e ao sentimento de solidão. “A vantagem de ampliar os seus temas de conversa, o que supõe 

compartilhar objetivos, desilusões, alegrias ou doenças, levam o idoso a adquirir um ânimo que 

o ajuda a amenizar os problemas pessoais” (Cunha, 2013, p. 55). 

Pode-se concluir, assim, que é importante o idoso ter um bom acompanhamento 

psicológico e social e ocupar os seus tempos livres, com vista à diminuição do isolamento social. 

Apesar de a velhice ser uma fase do ciclo de vida em que o idoso se sente menos ativo, não 

significa que tenha que vivê-la sem sentido. É fundamental que haja uma interação contínua 

tanto com a família, como com a comunidade onde está inserido, para que se mantenham os 

laços afetivos e os laços com o seu meio natural, que fazem parte da sua identidade e da sua 

história. Viver a solidão é para o idoso motivo de tristeza no rosto e na alma. O seu dia-a-dia 

torna-se mais “pesado” e com pouco alento para continuar a caminhada. Por isso, surge o papel 

da educação como forma de intervir em prol de um bom envelhecimento e, assim, possibilitar ao 

idoso “redescobrir um novo sentido para viver essa etapa da vida com elevados níveis de 

motivação; recuperar o verdadeiro lugar na vida e na comunidade; desempenhar um papel 

activo na respectiva dinamização” (Garcia, 1998, p. 274). 
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2.2.4. Envelhecimento Ativo: bem-estar e qualidade de vida 

O conceito de envelhecimento ativo foi adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e surge em seguimento do, até então, conhecido conceito de envelhecimento saudável. Esta 

nova conceção procura abranger novos campos para além da saúde, já que o processo de 

envelhecimento não se limita apenas às questões de saúde. Como afirma Martins (2013), “(…) 

para além dos cuidados assistenciais e de saúde, há outros factores que afetam o modo e o 

estilo das pessoas que envelhecem” (p. 187). 

De acordo com a OMS (2005) o envelhecimento ativo está direcionado tanto a indivíduos 

como a grupos populacionais, cuja finalidade visa a consciencialização das pessoas em relação 

ao seu potencial e a sua participação ativa na sociedade, em função das suas necessidades, 

desejos e capacidades, ao mesmo tempo que é promovida a segurança e prestados todos os 

cuidados necessários. Tal como refere Ribeiro & Paúl (2011) o envelhecimento ativo promove a 

qualidade de vida e a saúde dos mais velhos através da “(…) manutenção da autonomia física, 

psicológica e social, em que os idosos estejam integrados em sociedades seguras e em que 

assumam uma cidadania plena” (p. 2). 

 Assim, o envelhecimento ativo define-se como um “processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança” (OMS, 2005, p.13), ou seja, procura a 

melhoria do bem-estar das pessoas à medida que envelhecem. Tem como principal objetivo “(…) 

aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que 

estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem 

cuidados” (OMS, 2005, p.13).  

Como é possível constatar, o envelhecimento ativo assenta em três pilares fundamentais: 

a saúde, a segurança e a participação. O termo “saúde” é aqui entendido como a base 

fundamental, já que sustenta todo o processo de envelhecimento. Para a OMS (2005) a saúde 

não se refere apenas à ausência de doença, mas também a uma situação de perfeito bem-estar 

físico, mental e social do idoso. O conceito de segurança, por sua vez, “(…) abrange um largo 

espectro de questões macro que lançam um olhar crítico sobre o planeamento urbano e os 

lugares habitados, mas também atentam sobre os espaços privados e o clima social de não-

violência das comunidades” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.4), ou seja, é necessário propiciar um 

clima de segurança aos idosos dentro dos espaços onde vivem e interagem com outras pessoas. 

Relativamente ao último conceito, este refere-se à participação ativa das pessoas dentro 

das suas comunidades. Aqui, a palavra “ativo” refere-se ao envolvimento dos mais velhos nas 
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questões sociais, económicas, culturais, espirituais e civis e não apenas a capacidade de estar 

fisicamente ativo (OMS, 2005). A este respeito, Fontaine (2000) revigora a ideia ao dizer que a 

participação social é entendida, não apenas como a prática de atividades produtivas, mas 

também como manutenção das relações sociais. “As pessoas mais velhas que se aposentam e 

aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com alguma necessidade especial podem 

continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, comunidades e países” 

(OMS, 2005, p.13). Como refere Ribeiro & Paúl (2011) “[a] família, os grupos de pares, o 

exercício da cidadania emergem como palcos incontornáveis da vida social do ser humano e a 

participação activa nestes contextos, a verdadeira prova de vida” (p.4). 

Magalhães (2011) conclui esta ideia dizendo que qualquer projeto que pretenda fomentar 

o envelhecimento ativo deverá não só assumir uma atitude preventiva face à doença e às 

incapacidades associadas, como também estimular o funcionamento cognitivo e físico do idoso e 

maximizar o compromisso com a vida, ou seja, promover a participação na sociedade.  

Segundo Ribeiro & Paúl (2011), o processo de envelhecimento ativo comtempla um 

conjunto de diferentes fatores designados de “determinantes”, apontados pela OMS, e que 

envolvem não só as pessoas, como também as suas famílias e os próprios países, em torno da 

saúde e do bem-estar. Deste modo, pode-se constatar que a temática da promoção da saúde e o 

bem-estar, assume particular importância, uma vez que é importante que as pessoas “(…) 

melhorem a sua qualidade de vida (…)” [e desenvolvam] “o seu potencial de bem-estar físico, 

social e mental (Fonseca, 2005, p.121). 

De acordo com a OMS (2005) os determinantes do envelhecimento ativo são: de ordem 

comportamental (estilos de vida saudável e participação ativa do idoso em relação à própria 

saúde); de ordem pessoal (fatores biológicos, genéticos e psicológicos); do ambiente físico que 

diz respeito à acessibilidade do serviço de transportes; o acesso às moradias (Ribeiro & Paúl, 

2011). A este respeito a OMS afirma que é necessário que se criem “[a]mbientes físicos 

adequados à idade [já que] podem representar a diferença entre a independência e a 

dependência para todos os indivíduos, mas especialmente para aqueles em processo de 

envelhecimento” (p. 27). De seguida surgem os determinantes de ordem económica que se 

referem aos rendimentos, à proteção social e às oportunidades de trabalho digno e, ainda, os 

determinantes sociais que contemplam o apoio social, a educação e alfabetização e a prevenção 

de violência e abusos, tal como referem Ribeiro & Paúl (2011). Por último, surgem os 

determinantes relativos aos serviços sociais e saúde que defendem que “(…) os sistemas de 
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saúde necessitam ter uma perspectiva de curso de vida que vise à promoção da saúde, 

prevenção de doenças e acesso equitativo a cuidado primário e de longo prazo de qualidade” 

(OMS, 2005, p.21). 

Paralelamente a estes determinantes surgem mais dois que são transversais a todo o 

processo de envelhecimento, nomeadamente, a cultura e o género. A cultura refere-se, neste 

sentido, às diferentes vivências, às estratégias de adaptação e aos próprios recursos existentes 

em cada região (meios urbanos ou rurais) e em cada país (Ribeiro & Paúl, 2011), ou seja, “[o]s 

valores culturais e as tradições determinam muito como uma sociedade encara as pessoas 

idosas e o processo de envelhecimento” (OMS, 2005, p.20). Por outro lado, o género é 

comparado a “(…) a uma ‘lente’ através da qual considera-se a adequação de várias opções 

políticas e o efeito destas sobre o bem-estar de homens e mulheres” (OMS, 2005, p. 20). A 

questão de género, aqui levantada, não se refere apenas à diferença genética entre os sexos, 

mas também aos estilos de vida adotados. “Envelhecer enquanto homem ou mulher determina 

formas diferentes de viver a saúde, os estados de doença, a (in)dependência, a autonomia ou a 

participação social (…)” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.5). 

Promover, junto da população idosa, novas oportunidades de aprendizagem, dando ênfase 

ao papel da educação, torna-se fundamental. O processo de envelhecimento, como se pode 

constatar anteriormente, é um processo heterogéneo, ou seja, difere de pessoa para pessoa, no 

entanto, sabe-se que a promoção de um bom envelhecimento mantém, consequentemente, uma 

boa qualidade de vida dos idosos (Martins, 2013). 

Para a OMS (2005) a qualidade de vida define-se como “a percepção que o indivíduo tem 

de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e 

em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (p.14). Por sua vez, 

Monteiro & Neto (2008) referem que a qualidade de vida significa “a capacidade de comunicar, 

dispor de uma disposição activa e criativa que concorram para ajudar a utilizar estratégias para 

a adaptação a um meio e a um tempo que mudam constantemente (…)” (p.41). 

Neste sentido, estes autores associam a qualidade de vida à interação do indivíduo com o 

seu ambiente, através de uma postura consciente e ativa. A ideia de manter os idosos ativos 

assume particular importância visto que impulsiona respostas satisfatórias perante o processo 

natural da vida, ou seja, a atividade ajuda o idoso a encarar o envelhecimento de uma forma 

positiva. A atividade desenvolvida pelo idoso não é sinónimo de trabalho, antes pelo contrário, 

deve ser entendida como uma “(…) possibilidade de desempenhar novas tarefas que contribuam 
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para a formação de uma auto-percepção positiva, [já que] a actividade evita os fantasmas do 

envelhecimento, o aborrecimento, a rotina e a terrível solidão” (Monteiro & Neto, 2008, p. 41). 

Viver a vida ativamente, numa fase avançada, é para Osório & Pinto (2007) um tempo 

vital, de desenvolvimento, se for encarado pelos idosos como “uma nova situação de 

crescimento”; “uma nova oportunidade para o devir humano”; “uma prática educativa que 

considere tanto o seu conteúdo como a forma de os ocupar com aprendizagens significativas”; 

“a eliminação de todas as formas de violência e descriminação contra os idosos”; a promoção e 

protecção de todos os direitos humanos” e “o reconhecimento da importância decisiva da 

solidariedade e da reciprocidade entre gerações para o desenvolvimento social” (pp. 200-201). 

Ora, perante este olhar sobre o idoso, torna-se fundamental desenvolver um trabalho cooperativo 

e interdisciplinar que permita conciliar e conjugar estas diferentes vertentes, ou seja, a saúde os 

tempos livres, a vontade de aprender, as novas oportunidades de aprendizagem e de 

capacitação, em condições dignas e ambientes propícios e favoráveis (Osório & Pinto, 2007). 

A intervenção junto da população idosa deve, por todas estas questões abordadas, 

começar, desde logo, a trabalhar a promoção de um envelhecimento ativo, não só pelos 

benefícios que acarreta em termos físicos, psicológicos e sociais, como também, pela 

possibilidade do idoso ter um final de vida digno e de se sentir um cidadão útil à sociedade. Por 

isso, “quando se fala de um bom envelhecer, está a fazer-se referência ao assumir esta etapa do 

envelhecimento com as suas mudanças, as suas limitações, encontrando em si próprio 

potencialidades para desenvolver e procurar desde logo bem-estar e satisfação pessoal e social” 

(Monteiro & Neto, 2008, p.42). 

 

2.2.5. Animação Sociocultural como intervenção educativa 

A animação sociocultural apresenta-se como uma importante estratégia de intervenção 

educativa, já que contribui para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. Barbosa (2006) 

refere que falar no conceito de animação é o mesmo que falar em vida, porque não há a 

possibilidade de conceber vida que não seja animada, ou seja, a animação surge “(…) como um 

elemento decisivo do desenvolvimento pessoal e social (…). Trata-se de uma dimensão de 

educação integral e global, das pessoas e das colectividades, nas suas mais diversificadas 

manifestações e práticas, activando competências e valores (…)” (p. 121). Por outras palavras, 

“[p]ercecionar a animação como ‘vida’, ‘sentido’ ou ‘movimento/dinamismo’ é associá-la à 
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cultura e à educação” ( Martins, 2013, p. 227). Para Trilla (1998) a animação sociocultural 

define-se como “[o] conjunto de ações realizadas  por indivíduos, grupos ou instituições numa 

comunidade” (p. 26). 

A origem da animação sociocultural remonta à década de 50, na Europa, com o objetivo 

de dar resposta aos problemas provocados pelo crescimento acelerado da população e à falta de 

equipamentos culturais e estruturas associativas. Esta surge como uma resposta intencional e 

sistemática a uma realidade social, para a promoção da participação ativa dos indivíduos no 

desenvolvimento das comunidades e na melhoria da qualidade de vida (Vallicrosa, 1998). Tal 

como referido, a animação sociocultural nasce para dar respostas sociais, ao mesmo tempo que 

possibilita a estimulação das pessoas que necessitam de uma melhor qualidade de vida ou 

apenas de momentos de satisfação e bem-estar.  

Para Trilla (1998) o conceito de animação sociocultural é polissémico e pode admitir 

muitas definições, ou seja, pode ser visto como uma intervenção; uma atividade ou prática 

social; um método; um processo; um programa ou projeto, através da definição de um conjunto 

de atividades para um determinado público; uma função social na comunidade, ou ainda, como 

um fator de transformação de uma determinada realidade social. Enquanto metodologia de 

trabalho em grupo, a animação “procura a concretização de certos objetivos de aprendizagem 

(animação formativa), de comunicação e de relacionamento interpessoal (animação relacional) e 

de carácter terapêutico (animação estimulante)” (Osório & Pinto, 2007, p. 65) 

Sendo uma área que abrange todas as dimensões do indivíduo e a sua relação com a vida 

quotidiana, Martins (2013) refere que a animação sociocultural apresenta um conjunto de 

objetivos que passam, sobretudo, por promover estilos de vida ativos e a integração social; 

desenvolver atividades de tempo livre e de ócio, fortalecer os vínculos psicossociais; proporcionar 

o desenvolvimento biológico, psicológico, social e cultural dos indivíduos e, ainda, promover a 

manutenção da qualidade de vida. Ocupar o tempo livre do idoso, é, assim, “uma forma de cada 

um reparar as suas forças e gerir, criativamente e de forma agradável, um tempo privilegiado 

para a manifestação de hábitos, culturas, expressões lúdico-motoras de entretenimento, 

animação variada” (Cunha, 2013, p.35). 

Enquanto estratégia de intervenção, a animação sociocultural, apresenta, segundo Esteves 

(2012) quatro alicerces importantes, nomeadamente, o método “que procura a integração e 

participação das populações (…) e que define o tipo de intervenção territorial”; a ação “que se 

direciona no sentido da autonomia e participação coletiva”; a mudança “no sentido da 
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transformação de atitudes e de relações inter-individuais e coletivas” e, por último, os conteúdos 

“que valorizem a criatividade (…), que incentivem para a produção, criação e fruição culturais, a 

partir de interesses e necessidades intrínsecas e extrínsecas que fomentem a apetência para a 

participação” (pp. 128-129). Garcia (1998) sintetiza a linha de ação da animação sociocultural 

em duas fases consecutivas, ou seja, a primeira baseia-se na criação de motivações e 

necessidades de participação, na promoção do associativismo, na responsabilização da 

população através de processos de consciencialização e a segunda, por sua vez, tem como 

intenção fomentar a sensibilização social e a política social. Deste modo, pode-se afirmar que a 

animação sociocultural “é uma estratégia que trabalha na e para a consciência das pessoas e 

que provoca nos indivíduos a necessidade de mudança e de novos caminhos no seu progresso” 

(Garcia, 1998, p. 273). 

Perante uma sociedade em progresso e envelhecida, surge a necessidade de se criar 

políticas sociais e de ocupação dos tempos livres que possibilitem aos idosos ter um papel social 

ativo dentro do contexto da educação permanente. “(…) trata-se fundamentalmente de ajudar as 

pessoas adultas a planificarem as estratégias para o envelhecimento, de promover novos 

interesses e novas actividades (…)” (Osório, 1998, p. 252). Uma das questões que a animação 

sociocultural procura dar resposta é a possibilidade das pessoas idosas se sentirem úteis 

perante a sociedade e, ao mesmo tempo, autorealizadas. Como afirma Garcia (1998), “[a] 

necessidade de actuar no fundo é existencial em qualquer pessoa, é a urgência de se exprimir 

através da realização de actividades” (p. 273). 

Neste sentido, a animação surge como uma estratégia impulsionadora do 

desenvolvimento humano. Logo, “[a]s atividades de animação poderão permitir ao idoso a 

experimentação de uma série de técnicas e atividades lúdicas adequadas à sua faixa etária, 

ocupando assim o seu tempo livre, numa etapa da vida em que saborear o tempo se torna 

imprescindível” (Cunha, 2013, p.47). É precisamente através de atividades motivadoras e que 

permitam ocupar o tempo livre dos idosos de forma diferente e proveitosa que a animação 

“(…)ajuda a ultrapassar estados de ânimo menos positivos e depressões, e faz com que o idoso 

se sinta útil e ativo” (ibidem, p.48). 

A educação e a animação são dois conceitos que se interligam, isto porque, “[n]as 

sociedades atuais, o contexto de educação passou a aliar-se à cultura e à sociedade” (Cunha, 

2013, p.21). Assim sendo, a animação pode atuar nos três campos da educação, 

nomeadamente, na educação formal, no sentido de “(…) motivar, complementar, articular 
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saberes e potenciar as demais aprendizagens”; na educação não formal “(…) com ênfase na 

partilha vivencial, na convivência, aproximação das pessoas, na participação e promoção de 

relações geradoras de afetos e aprendizagens” e na educação informal, cuja finalidade passa por 

“(…) potenciar as relações das práticas comunitárias ligadas às tradições, aos jogos, às festas, 

ao convívio, em suma, ao reforço dos laços comunitários e familiares” (ibidem, p. 25) 

No caso particular dos idosos, esta caracteriza-se por lhes atribuir um papel importante na 

sua história de vida, assim como, uma postura ativa e participativa dentro do seu núcleo familiar 

e comunitário para a manutenção de uma vida com sentido e qualidade. Osório (1998) afirma 

que “[u]ma das funções chave da animação sociocultural consiste no facto de as pessoas e os 

colectivos se transformarem em agentes e protagonistas do seu próprio desenvolvimento” (p. 

256). Assim, trabalhar a animação com este público, tem características próprias que se 

baseiam em algumas dimensões, nomeadamente, a dimensão intelectual que “deve favorecer a 

prática do exercício mental”, “o exercício das actividades cognitivas, a criatividade, a autonomia 

pessoal”; a dimensão biológica que “deve assumir como referência geral a manutenção da 

saúde física nos seus diferentes âmbitos”, uma dimensão relativa ao nível psicológico, ou seja, 

“a intervenção com as pessoas idosas permite níveis maiores de auto-conceito e auto-estima, 

bem-estar” e, por fim, a dimensão social que se relaciona com a participação na vida 

comunitária (Osório, 2008, p. 210). A respeito desta ultima dimensão, Osório & Pinto (2007) 

afirmam que “a animação, como acção social e cultural, situa o idoso num contexto comunitário 

amplo e diversificado, em que o sentido de «animar» se identifica com «dar vida social»” (p. 65). 

 O papel do animador/educador surge, neste sentido, como um promotor da participação 

dos idosos em diversos tipos de atividades, com base nos recursos que estão ao seu dispor. “O 

animador é um educador, porque tenta estimular a acção, o que supõe uma educação na 

mudança de atitudes” (Trilla, 1998, p.124). Sob o ponto de vista deste autor, o papel do 

animador assume outras posições para além de educador. Por um lado, entende o animador 

como um agente social, “visto que exerce esta animação não com indivíduos isolados, mas com 

grupos ou colectivos os quais tenta envolver numa acção conjunta”; por outro lado, considera-o 

um relacionador, uma vez que é “capaz de estabelecer uma comunicação positiva entre 

pessoas, grupos e comunidades” (Trilla, 1998, p. 125). 

A principal tarefa de um bom animador passa sobretudo pela criação de ambientes que 

possibilitem suscitar no idoso o interesse, a motivação e entusiamo, ao mesmo tempo que se 

criam ligações de empatia. Para além destes aspetos determinantes, o animador deve possuir 
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um espírito positivo, de adaptação, de organização dos espaços e ser capaz de promover uma 

variedade de atividades, com base numa boa planificação e na envolvência do público-alvo na 

tomada de decisões. Em suma, Martins (2013) refere que o animador deve ter as seguintes 

funções; “função de sensibilização, motivação, adaptação, integração e socialização; função 

lúdica, recreativa e físico-desportiva com ocupação de tempos-livres e de lazer; função educativa 

e cultural com impacto no desenvolvimento sociocomunitário e cultural; função de regulação e 

promoção social e pessoal” (p. 266). 

O papel da animação sociocultural, enquanto uma forma de intervenção educativa, é, por 

tudo o que foi abordado, uma aposta ganha, tendo em consideração a figura do idoso, o papel 

que desempenha na sociedade e as necessidades que detém, sobretudo quando se está perante 

uma realidade tão vigente como é o caso do envelhecimento demográfico. Ela é encarada como 

uma importante estratégia não só a nível individual, como também a nível coletivo. Logo, pode-se 

concluir que a animação sociocultural “tem a missão de criar uma imagem cultural alternativa à 

visão negativa do envelhecimento” (Osório, 1998, p. 262). 

 

2.3. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a problemática específica de 

investigação/intervenção 

Os referenciais teóricos mobilizados, ao longo da nossa intervenção, revelaram-se 

importantes para fundamentar e sustentar toda a ação, ou seja, aliar a teoria com a prática 

educativa. Todas as fases do projeto procuraram sustentarem-se em autores relevantes dentro 

das temáticas e metodologias estudadas, nomeadamente, a educação de adultos e intervenção 

comunitária, o envelhecimento ativo e a animação sociocultural. Para além disto, os trabalhos de 

investigação que consultamos contribuíram para a fundamentação do nosso trabalho. 

A realização de uma prática educativa, adequada a um determinado contexto, comprova a 

necessidade do estudo de correntes teóricas que melhor ajudem a fundamentar a problemática 

em estudo, ao mesmo tempo que permite abrir novos horizontes em relação ao conhecimento 

científico, já que a prática de um bom educador deve passar por conhecer bem a realidade com 

a qual se depara, sendo neste caso em concreto, a população idosa. O educador assume, 

assim, um papel fundamental em todo o processo educativo, uma vez que é ele que apresenta 

as ideias e põe em prática os métodos que considera adequados e fundamentais, mediante as 

necessidades sentidas.  
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Uma fase mais avançada da vida, a velhice, não é sinónimo de uma vida acabada e sem 

sentido. Em consequência, urgiu a necessidade de compreender o que está relacionado com 

esta franja da população, sobretudo quando o contexto em questão se refere ao meio rural onde 

as oportunidades são mais limitadas e os problemas mais eminentes. A promoção de um 

envelhecimento ativo leva a que os idosos sejam parte integrante da sua vida, tomem 

consciência de tudo aquilo que ainda podem vivenciar, experimentar, tendo em consideração o 

seu percurso, a sua sabedoria.  

Compreender as questões que se prendem com um bom envelhecimento e de que forma 

se pode consciencializar as pessoas para esta prática, tornou-se imprescindível. Por se tratar de 

um contexto, localizado num meio rural, estudar a temática da solidão e do isolamento, 

associado à população idosa, possibilitou a compreensão das causas que estão na sua origem e 

de que forma se podem amenizar. Em relação à animação sociocultural, enquanto instrumento 

de educação, o seu estudo ajudou a compreender a sua importância na intervenção 

socioeducativa junto do idoso, em particular, e da comunidade em geral, e, ainda, a delinear e a 

dinamizar as atividades implementadas. 

Em suma, pode-se referir que num projeto de investigação/intervenção há uma relação 

direta entre a teoria e a prática que permite ao educador fundamentar a sua linha de ação, 

através do conhecimento. O confronto de opiniões de vários autores assume-se como uma 

vantagem, não só na fundamentação teórica do trabalho, como também, na formulação de 

opiniões acerca do estudo em causa, possibilitando ao educador um olhar mais crítico e 

reflexivo. Por outro lado, tratando-se de um trabalho académico, considera-se que os conteúdos 

teóricos abordados podem contribuir para o desenvolvimento de outros trabalhos que se 

debrucem sobre as mesmas questões aqui analisadas. 
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Capítulo III 

Enquadramento Metodológico 

O capítulo III diz respeito ao enquadramento metodológico da nossa intervenção, onde é 

feita a apresentação e fundamentação da metodologia utilizada, nomeadamente, o paradigma, a 

metodologia, as técnicas de investigação e as técnicas de educação/formação. Por último, são 

referidos os recursos mobilizados, bem como as limitações do processo. 

 

3.1. Paradigma de investigação/intervenção  

A investigação em geral caracteriza-se por utilizar os conceitos, as teorias, a linguagem, as 

técnicas e os instrumentos adequados aos problemas por ela levantados, com o intuito de os 

resolver. A dimensão metodológica, neste caso, assume particular importância, uma vez que as 

opções tomadas podem influenciar o trabalho desenvolvido. 

Deste modo, o paradigma que está subjacente à nossa intervenção é o paradigma 

interpretativo-hermenêutico. Segundo Lessard-Hélbert, Goyette & Boutin (2010), no paradigma 

interpretativo, “o objecto de análise é formulado em termos de acção” (p.39), ou seja, o objeto 

de estudo passa a ser os significados que os atores sociais atribuem às suas práticas. Conforme 

afirmam os mesmos autores, “[o] investigador postula uma variabilidade das relações entre as 

formas de comportamento e os significados que os actores lhes atribuem através das suas 

interacções sociais” (2010, p.39), ou seja, o investigador interessa-se pelo modo como os 

sujeitos dão sentido às suas vidas. 

Baseado num modelo de investigação qualitativa, este paradigma permite o recurso a um 

tratamento descritivo e interpretativo dos dados obtidos, isto porque, segundo Bogdan & Biklen 

(1994), a abordagem qualitativa “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo” (p. 49) Por isso, é necessário, 

não só aprofundar o olhar sobre a realidade social que se apresenta, como também é exigido o 

contacto direto com as pessoas, ou seja, criar uma aproximação entre o investigador e os atores 

sociais. Serrano (1998) afirma que este tipo de investigação “[p]arte dos problemas reais [e] do 

questionamento da prática”, com o intuito de se obter “um conhecimento directo da realidade 

social” (p. 109). 

 



40 
 

3.2. Metodologia de investigação/intervenção 

A metodologia é, segundo Almeida & Pinto (1995), “a organização crítica das práticas de 

investigação” (p. 92), ou seja, designa o conjunto de métodos e técnicas selecionadas, segundo 

uma determinada conceção, com o intuito de ajudar a entender todo o processo de investigação.  

No caso da nossa intervenção, a metodologia presente, em todo o processo, foi a 

investigação-ação participativa que, segundo Bogdan & Biklen (1994),“consiste na recolha de 

informações sistemáticas com o objectivo de promover mudanças sociais” (p. 292). Para além 

disto, encontra-se orientada para a participação e para a melhoria das práticas em diversos 

campos de ação, nomeadamente, o campo da educação, tal como referem Erasmie & Lima 

(1989) ao afirmarem que a investigação participativa tem sido principalmente usada no domínio 

da educação de adultos por ser um método que assegura a plena participação da comunidade; 

por ser um processo educativo e um meio de desenvolvimento.  

Neste sentido, a investigação-ação participativa pode definir-se como um processo coletivo 

de pesquisa e intervenção sobre uma realidade, que visa a produção de conhecimento ligada à 

modificação de uma determinada realidade social, com participação ativa dos seus 

intervenientes. Conforme refere Serrano (1998), este tipo de investigação “(…) orienta-se para o 

aperfeiçoamento mediante a mudança e para a aprendizagem a partir das consequências das 

mudanças: é participativa; segue uma espiral de ciclos de planificação, acção, observação e 

reflexão; é um processo sistemático de aprendizagem orientado para a práxis” (p.111). A 

mudança não é apenas encarada como uma parte integrante, como também se revela uma das 

características fundamentais. 

Para Guerra (2002), a investigação-ação participativa não considera a distinção de dois 

momentos, o da produção do conhecimento e o da aplicação desse conhecimento, visto estarem 

integrados. “As metodologias de investigação-acção permitem, em simultâneo, a produção de 

conhecimentos sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, a 

produção de mudanças sociais e, ainda, a formação de competências dos intervenientes” (p.52). 

Quando se realiza investigação-ação participativa, não há a preocupação de obter um conjunto 

de conhecimentos teóricos generalizados, mas sim um conjunto de conhecimentos práticos, 

apoiados por uma base teórica e por um quadro metodológico. 

A este respeito, Serrano (1998) considera que esta metodologia tem um objetivo claro, o 

de refletir sobre a ação desenvolvida, ou seja, procura resolver os problemas que vão surgindo 

na prática, onde as pessoas têm implicação, não só nos resultados, mas em todo o processo. 
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Este processo de que a autora fala, é visto como dinâmico e construtivo, aberto a novas 

reformulações e ajustamentos. A implicação das pessoas, por sua vez, é muito importante para 

se poder atuar sobre a realidade, dado que, quanto mais se envolverem e partilharem as suas 

experiências de vida, maior será a sua motivação, promovendo, não só o seu desenvolvimento, 

como também o do próprio projeto. 

As principais características que normalmente se atribuem à investigação-ação 

participativa, são, segundo Guerra (2002): o facto de ser “um processo continuado e não 

pontual”; “[o] seu ponto de partida não ser uma teoria e um quadro de hipóteses, mas [sim], 

uma situação, um problema, uma prática real e concreta”; “o seu objetivo não ser 

fundamentalmente o aumento do conhecimento sobre a realidade, mas a resolução de 

problemas”, evidenciando mais o processo de mudança social do que propriamente o seu 

resultado e, por fim, o papel que o investigador deve assumir, ou seja, não ser “um mero 

observador, mas [tornar-se] um apoiante dos sujeitos implicados na ação” (pp. 53, 55). 

Com base nas características enumeradas, chega-se à compreensão de que todo o 

processo de investigação-ação participativa constitui um processo contínuo que tem como 

princípio um grupo de pessoas ou uma comunidade, cuja situação se pretende melhorar num 

determinado aspeto. Logo, “o fim último da investigação é a transformação radical da realidade 

social e a melhoria de vida das pessoas envolvidas” (Erasmie & Lima, 1989, p. 49). 

Neste sentido, para se concretizar um processo de investigação-ação participativa é 

necessário: diagnosticar uma preocupação temática, ou seja, o problema; construir um plano de 

ação; por em prática o plano e posteriormente fazer uma reflexão, interpretação dos resultados, 

partindo para um novo ciclo, com base na informação recolhida. Pretende-se com este 

procedimento criar as condições necessárias para a reflexão e planificação de linhas de ação 

coesas, durante o desenvolvimento do projeto. 

A metodologia da investigação-ação participativa apresenta-se, no quadro das 

metodologias académicas de investigação e de produção de conhecimento, como a melhor 

forma de avançar no conhecimento respeitando e valorizando a ação humana, uma vez que, a 

forma de investigar dá maior relevo ao social, colocando o investigador e o público-alvo no 

mesmo plano de intervenção. A investigação-ação participativa assume-se, assim, como parte 

fundamental no campo educacional, dado que contribui para a melhoria das práticas educativas. 

O ciclo de ação-reflexão, que leva à resolução de uma problemática, só atinge bons resultados 

através de um trabalho colaborativo dos intervenientes de todo o processo. 
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3.3. Métodos /Técnicas  

A metodologia apresentada, assente num quadro descritivo-interpretativo, é composta por 

dois planos de ação: o plano operacional (métodos) e o plano instrumental (técnicas). O primeiro 

indica os procedimentos gerais de recolha e análise das informações, o modo como a 

abordagem é feita no terreno e os objetivos da investigação. Segundo Almeida & Pinto (1995), os 

métodos tem como finalidade “organizar criticamente as práticas de investigação, sendo o seu 

campo de incidência constituído pelas operações propriamente técnicas (…)” (p. 88). Já o 

segundo plano designa o conjunto de meios e/ou instrumentos que permitem concretizar o 

método e melhorar a sua eficácia, ou seja, “são conjuntos de procedimentos bem definidos e 

transmissíveis, destinados a produzir certos resultados na recolha e tratamento da informação 

requerida pela actividade de pesquisa” (Almeida & Pinto, 1995, p. 85). 

Neste sentido, os métodos e as técnicas de investigação, utilizadas ao longo da nossa 

intervenção, procuraram dar resposta às várias necessidades metodológicas sentidas, que numa 

primeira fase, foram fundamentais para a integração no contexto a intervir e, ao mesmo tempo, 

fazer um levantamento diagnóstico dos interesses e motivações do público-alvo, para se criar as 

condições necessárias para a reflexão e planificação de linhas de ação coesas. 

Na fase de implementação, o desenvolvimento das atividades teve por base um conjunto 

de métodos e técnicas de intervenção com o intuito de cumprir com a realização das atividades; 

fazer um acompanhamento das atividades e do desempenho dos adultos, numa perspetiva 

reguladora que visava otimizar a ação educativa e, ainda, conhecer melhor os adultos. Numa 

fase final do projeto, os métodos e as técnicas utilizadas na avaliação ajudaram a compreender a 

eficácia da intervenção junto do público-alvo, bem como a opinião acerca do seu grau de 

satisfação e motivação face ao trabalho desenvolvido, ao longo de toda a intervenção. 

Apesar da metodologia escolhida ser fundamentalmente de natureza qualitativa, houve, 

porém, o recurso à análise quantitativa, nomeadamente, a realização de gráficos e tabelas para 

o estudo estatístico dos dados recolhidos, através da aplicação dos inquéritos por questionário. A 

junção destas duas abordagens metodológicas permitiu uma análise mais concisa e completa da 

informação recolhida. 

Neste sentido, são apresentados, de seguida, os métodos e as técnicas (investigação e 

educação/formação) usadas ao longo da nossa intervenção, tendo por base o fim último do 

projeto educativo que é a transformação e emancipação dos sujeitos envolvidos. 
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3.3.1. Métodos e técnicas de investigação 

 Observação Direta e Participante 

A observação direta e participante foi um método transversal a todo o projeto de 

intervenção, uma vez que foi fundamental para conhecer o grupo de adultos e conquistar, de 

forma gradual, a sua confiança. Segundo Fortin (1999) a observação é um processo que 

consiste em registar e codificar um conjunto de comportamentos que estão associados ao objeto 

que se pretende estudar. Através deste método foi possível observar alguns aspetos relacionados 

com os idosos, tais como, a sua mobilidade, agilidade na execução de determinadas tarefas e, 

ainda, a capacidade de integração e sociabilização de cada elemento dentro do próprio grupo. 

De acordo com Quivy & Campenhoudt (1992), “[a] observação directa é aquela em que o 

próprio investigador procede directamente à recolha das informações, sem se dirigir aos sujeitos 

interessados. Apela directamente ao seu sentido de observação” (p.165). Deste modo, existe 

contacto direto entre o investigador e o fenómeno observado, de forma a recolher as ações dos 

intervenientes no seu contexto natural, a partir do seu ponto de vista. Por outro lado, esta 

observação implica a necessidade de um trabalho cuidadoso, pois o investigador deve integrar-se 

no grupo de estudo e desempenhar as rotinas desse grupo, ao mesmo tempo que recolhe os 

dados necessários para a sua investigação. Neste caso estamos perante a observação 

participante que é “(…) adequada ao investigador que deseja compreender um meio social que, 

à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas 

atividades das pessoas que nele vivem” (Lessard-Hélbert, Goyette & Boutin, 2010, p155). Assim, 

o investigador é um ator social, na medida em que participa nas mesmas situações e problemas 

dos outros atores com quem interage. 

Para além das características associadas a este método, pode-se elencar outros aspetos 

igualmente importantes, como por exemplo, o facto de este método estar adequado à análise 

não-verbal, ou seja, à autenticidade dos acontecimentos, que através da escrita e/ou fala não 

são observáveis e, ainda, ser útil para complementar a informação recolhida através de outros 

métodos de análise (Quivy & Campenhoudt, 1992). 

 Pesquisa e Análise Documental 

No início da intervenção, mais concretamente na fase de diagnóstico e identificação da 

problemática, foi necessário fazer uma pesquisa e análise documental de informações sobre a 
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instituição e a população-alvo para, deste modo, se definir a linha de ação. De acordo com 

Albarello, et al (1997), a pesquisa documental “(…) apresenta-se como um método de recolha e 

de verificação de dados: visa o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não, e, a esse título, faz 

parte integrante da heurística da investigação” (p. 30). Assim, este método permite não só 

completar a informação recolhida por outras técnicas, como também permite recolher 

informação nova acerca de uma temática ou problema. 

O primeiro momento da pesquisa consistiu em fazer um levantamento e organização dos 

materiais disponíveis nos arquivos da instituição, onde foi possível encontrar um significativo 

número de fontes documentais relacionadas com o historial, os regulamentos de funcionamento 

e o plano de atividades do corrente ano. Inicialmente foi realizada a leitura de todos os 

documentos para que fosse possível selecionar aqueles que apresentavam dados importantes 

para a investigação, seguida da transcrição de alguns trechos. O terceiro passo foi fazer um 

levantamento de referências bibliográficas sobre o contexto sociodemográfico abordado. 

 Conversas Informais 

Com o intuito de conhecer melhor os idosos, as conversas informais surgem como 

complemento à observação participante. Para além de permitir recolher informações 

importantes acerca do idoso, esta técnica permitiu colmatar a necessidade que as pessoas 

sentem de conversar e conviver, já que passam a maior parte do seu tempo sozinhas. 

As conversas informais ajudaram sobretudo a desenvolver algumas das competências e 

atitudes que o educador deve ter perante o público com quem vai interagir, como por exemplo: 

ser bom ouvinte, ter disponibilidade para o outro, ser humilde e estar recetivo a aprender, ter 

empatia com as pessoas e perceber quais as necessidades sentidas por elas, bem como as 

rotinas do seu quotidiano. 

Para além do público-alvo, foram realizadas conversas informais com algumas 

funcionárias da instituição acerca de alguns utentes mais autónomos. 

 Inquérito por Questionário 

Os inquéritos por questionário são usados para recolha de informação que, dependendo 

do seu objetivo, pode incidir sobre opiniões ou informação factual. A sua característica geral 

recai na realização de perguntas a indivíduos, tal como afirmam Quivy & Campenhoudt 

(1992),“[c]onsiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 
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população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às 

suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou questões humanas e sociais, às suas 

expectativas (…)” (p.190). 

Deste modo, podemos afirmar que o inquérito por questionário se traduz numa espécie de 

interrogação particular acerca de uma determinada situação, englobando indivíduos, com o 

objetivo de ter como produto final a generalização. “Toda a acção de pesquisa se traduz no acto 

de perguntar” (Silva & Pinto, 1986, p.165).  

Segundo Ghiglione & Matalon (1992), o ato de inquirir visa uma generalização, visto que 

não são as falas individuais que interessam, mas sim, a possibilidade de retirar dessas falas 

conclusões mais vastas, ou seja, “um inquérito consiste, portanto, em suscitar um conjunto de 

discursos individuais, em interpretá-los e generalizá-los” (p. 2). 

Relativamente às vantagens deste método podemos enumerar algumas, nomeadamente, 

a possibilidade de recolha de informação sobre um número alargado de sujeitos (Lima, 1995); 

permitir uma rápida recolha da informação; oportunidade de quantificar uma diversidade de 

dados e posteriormente executar uma quantidade de análises de correlação (Quivy & 

Campenhoudt, 1992); maior facilidade de análise e sistematização dos resultados obtidos. 

Ao longo da nossa intervenção, foram aplicados inquéritos por questionário em três 

momentos distintos, com o objetivo de, numa primeira fase, fazer o levantamento diagnóstico de 

necessidades e interesses dos idosos em relação às atividades a desenvolver ao longo do 

projeto; de seguida fazer a avaliação contínua da intervenção, através do recurso a dois 

inquéritos intermédios e, por fim, a aplicação do inquérito de avaliação final do projeto. Após a 

aplicação dos inquéritos, procedeu-se ao tratamento dos dados que constam, não só na 

caracterização do público-alvo e no diagnóstico de necessidades/interesses, como também na 

aferição dos resultados obtidos com a implementação e desenvolvimento das atividades. 

 Análise de Conteúdo 

A análise temática de conteúdo foi uma das técnicas utilizadas no quadro metodológico da 

nossa intervenção. De acordo com Quivy & Campenhoudt (1992), esta técnica “incide sobre 

mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de jornais, documentos oficiais (…)” 

(p.224), entre outros. É, segundo Bogdan & Biklen (1994),“o processo de busca e de 

organização sistemático de […] materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de 
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aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos 

outros aquilo que encontrou” (p. 205). 

Com a aplicação dos inquéritos por questionário foi possível fazer uma análise cuidada 

dos dados, através da categorização das informações recolhidas, tendo por base os objetivos 

definidos para a nossa intervenção, isto porque, “[a] análise envolve o trabalho com os dados, a 

sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta 

dos aspectos importantes e do que deve ser apreendido e a decisão sobre o que vai ser 

transmitido aos outros” (Bogdan & Biklen, 1994, p.205). 

De uma forma sucinta, a análise de conteúdo percorre um conjunto de etapas, 

nomeadamente, a determinação de categorias, a classificação e quantificação dos elementos 

observáveis; identificação das unidades de análise; selecção das unidades de texto que serão 

categorizadas e, por fim, o tratamento dos resultados obtidos (Almeida & Pinto, 1995). 

 Grelha de Planificação das Atividades 

Com o intuito de melhor preparar as atividades, foi elaborada uma grelha de planificação 

para cada atividade desenvolvida, no decorrer de cada atelier. No Anexo II, é possível constatar 

que a grelha é composta por alguns itens, nomeadamente, a descrição, os recursos materiais 

usados, o número de participantes, a data, o local, a avaliação da atividade e, por fim, as 

observações. Estes itens tinham como objetivo não só ajudar a preparar as atividades como 

também permitir fazer a anotação de algumas informações recolhidas com base nas 

observações feitas e no contacto com os idosos.  

Num sentido mais amplo, as anotações efetuadas pretendiam ser uma espécie de diário 

de bordo com a finalidade de transmitir para o papel o que foi sendo vivenciado. 

 Registo Fotográfico 

A técnica do registo fotográfico foi utilizada durante toda a intervenção, principalmente no 

decorrer das atividades, com o intuito de registar, não só os momentos de convívio, como 

também o trabalho desenvolvido para, posteriormente, servir de objeto de análise e possibilitar 

aos idosos recordar momentos dos quais foram intervenientes, assim como, dar a conhecer aos 

seus familiares os resultados alcançados.  

Para Bogdan & Biklen (1994) as fotografias “dão-nos fortes dados descritivos, [sendo] 

muitas vezes utilizadas para compreender o subjetivo e são frequentemente analisadas 
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indutivamente” (p.183), porque há histórias, acontecimentos, momentos que não seriam 

possíveis de conhecer e/ou compreender se não fossem capturados através de imagens. Estes 

autores referem, precisamente, que a fotografia é utilizada como complemento à observação 

participante porque possibilita “estudar detalhes que poderiam ser descurados se uma imagem 

fotográfica não estivesse disponível para os reflectir” (1994, p. 189). 

 

3.3.2. Métodos e técnicas de educação/formação 

As técnicas de educação/formação utilizadas, no decorrer das atividades, foram técnicas 

de animação sociocultural. Segundo Ander-Egg (2000), estas podem agrupar-se em quatro tipos, 

no entanto, a nossa intervenção apenas recorreu a três tipos, nomeadamente, técnicas grupais, 

técnicas de informação/comunicação e técnicas para a realização de atividades lúdicas.  

 Técnicas Grupais 

As técnicas grupais apresentadas por Ander-Egg (2000) dividem-se nas seguintes 

categorias: iniciação (tem como finalidade criar condições para introduzir as pessoas no início de 

uma vida em grupo, através de um conhecimento mútuo); coesão (propicia a coesão do grupo 

em diferentes etapas de desenvolvimento); produção grupal (facilitam o cumprimento das tarefas 

em grupo) e mediação (permitem conhecer as formas de interação do grupo e da posição dos 

seus membros). À exceção das técnicas de medição, as restantes foram utilizadas em diferentes 

fases da implementação das atividades. 

Uma vez que se tratava de um grupo de desconhecidos e com um número considerável 

de elementos, era importante propiciar dinâmicas que fomentassem, não só a participação dos 

idosos e as relações interpessoais, como também despertar o sentido de responsabilidade do 

trabalho em equipa, já que passavam parte do seu tempo a conviver com outras pessoas e a 

partilhar o mesmo espaço. 

 Técnicas de Informação/Comunicação 

As técnicas de informação/comunicação foram utilizadas, sobretudo, no sentido de 

explicar as atividades aos idosos e esclarecer dúvidas, não só em relação às tarefas a 

desempenhar, como também em relação ao contexto em que a atividade se desenvolvia, já que 

a dinâmica das sessões passava por intercalar as atividades dos diferentes ateliers. Por outro 

lado, estas técnicas ajudaram na compreensão de informações e conteúdos relativos às sessões 
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do atelier de Saúde Preventiva. Uma das necessidades sentidas foi trabalhar alguns temas 

ligados à saúde e também trabalhar algumas situações e/ou comportamentos de risco que 

normalmente estão associados à rotina diária dos diosos, como por exemplo, a prevenção de 

quedas. 

Importa realçar que pretendeu criar-se uma dinâmica simples de aprendizagem, uma vez 

que era importante suscitar no idoso a vontade de participar e, ao mesmo tempo, facilitar a 

assimilação das novas aprendizagens, como por exemplo, através da visualização de pequenos 

vídeos e imagens. 

 Técnicas para a realização de Atividades Lúdicas 

Para a realização de atividades lúdicas, o mesmo autor refere que existe um conjunto 

alargado de técnicas para aplicar e que devem reunir três condições básicas, ou seja, devem ser 

formativas (procuram promover o desenvolvimento das pessoas); ser participativas (possibilitam 

a tomada de iniciativa tanto nível individual, como de grupo) e, por fim, ser festivas (procuram 

promover alegria e felicidade às pessoas que nelas participam) (Ander-Egg, 2000). 

Neste sentido, os jogos foram uma das técnicas utilizadas com o propósito de: apelar à 

participação dos idosos; promover o convívio e as tradições (jogos tradicionais, como por 

exemplo, o jogo do peão e o jogo dos feijões); estimular a criatividade; ativar a memória (jogo do 

bingo saudável); exercitar a mobilidade e destreza (jogo do bowling) e, ainda, divertir os idosos. 

Conforme afirma Martins (2013), “[o] lúdico provoca e desperta a expressão artística 

adormecida em cada pessoa, na medida que o jogo é divertido e dinâmico e restabelece o 

sentido do prazer e da alegria nos idosos” (p. 322). 

Por outro lado, as técnicas de animação musical foram importantes para a dinamização 

das atividades do atelier de Expressão Musical, que tinham como intenção promover o convívio; 

estimular a fala/linguagem (através do canto); despertar sensações e emoções, estimular a 

memória (utilização de músicas populares e tradicionais da cultura portuguesa) e promover a 

mobilidade através de coreografias simples. A música esteve sempre presente ao longo da 

intervenção, não só por ser promotora do convívio e das relações interpessoais, como também, 

por influenciar o bem-estar físico e psicológico das pessoas. 

As técnicas de animação plástica tinham, por sua vez, o objetivo de melhorar a 

motricidade manual dos idosos, através da prática de trabalhos manuais, como por exemplo, a 

colagem (cortar e colar papéis), a moldagem (plasticina) e a pintura (madeira, cerâmica, 
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desenhos, materiais recicláveis). Este tipo de atividades, ligadas às artes, possibilitou aos idosos 

expressar a sua criatividade, imaginação e emoções, através dos vários materiais que, na maior 

parte dos casos, eram desconhecidos mas que tinham o propósito de criar novas sensações e 

novas aprendizagens. 

 Brainstorming 

O brainstorming, também conhecido por ‘chuva de ideias’, é considerado uma das 

técnicas de criatividade em grupo e tem como objetivo reduzir a inibição no grupo e propiciar a 

produção máxima possível de ideias para solucionar um determinado problema. Para Vallicrosa 

(1998) existem alguns princípios fundamentais a esta técnica, nomeadamente, a capacidade 

criativa que todas as pessoas têm; a procura de combinações e aperfeiçoamento entre as ideias 

que são lançadas; o facto de não haver lugar para a crítica e, ainda, a aceitação do tipo de 

respostas que são apresentadas, que podem ser de carácter simples ou mais extravagante. 

Esta técnica foi utilizada durante a intervenção, numa fase inicial, para recolher a opinião 

dos idosos sobre alguns conceitos/temas, gostos e preferências, com o intuito de usar essa 

mesma informação na preparação de atividades mais práticas, como por exemplo, a escolha de 

músicas para o atelier de Expressão Musical; o tipo de materiais a usar nos trabalhos manuais, 

etc. Numa fase mais avançada, esta técnica serviu de complemento a outras técnicas usadas 

nas sessões do atelier de Saúde Preventiva, ou seja, depois de lançada a temática da sessão, os 

idosos partilhavam os seus conhecimentos que, posteriormente, eram trabalhados no sentido de 

desconstruir ideias erradas ou então proporcionar novas aprendizagens. 

 

3.4. Identificação dos recursos mobilizados 

A implementação de qualquer projeto educativo só é possível se forem reunidas 

condições, através da definição prévia de um conjunto de recursos. No caso específico da nossa 

intervenção, houve, desde o primeiro momento, a necessidade de estudar os recursos que a 

instituição dispunha (já que não eram muitos) e assegurar o que estava em falta, para que nada 

comprometesse o desenvolvimento de toda a ação educativa. 

Tendo em consideração o desenvolvimento da nossa intervenção, são apresentados, de 

seguida, os recursos humanos, físicos, materias e financeiros que foram mobilizados. 

No que se refere aos recursos humanos deste projeto, podemos afirmar que foram, 

fundamentalmente, os idosos, a estagiária responsável pelo projeto e o motorista, que a título 
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voluntário, efetuava o transporte dos idosos, caso contrário, não seria possível a deslocação dos 

mesmos. Há que ressalvar que para a dinamização de algumas atividades foi imprescindível a 

colaboração de uma pasteleira, do presidente da instituição e alguns músicos (tocadores de 

guitarra e concertinas), que através das suas profissões e/ou habilidades deram um precioso 

contributo. 

No que se refere aos recursos físicos, foi utilizada uma das salas disponíveis na 

instituição, embora, para algumas atividades mais festivas e ligadas ao exercício físico, fosse 

utilizado o polivalente, devido à sua dimensão. Para as atividades do atelier de jardinagem, 

recorreu-se ao espaço exterior devido às condições que eram necessárias. 

Relativamente aos recursos materiais foi necessário a definição e organização de 

diferentes tipos de materiais, tendo em consideração o tipo de atividades a serem desenvolvidas. 

Importa referir, que apesar de haver a preocupação em reutilizar materiais, a instituição não 

dispunha de qualquer material, para além do existente no escritório, o que, dado ao elevado 

número de idosos, não era suficiente para dar resposta a todas as necessidades sentidas. 

Assim, para a realização das atividades foram utilizados os seguintes materiais: mesas; cadeiras; 

computador; projetor; impressora; sistema de som; placar; vários tipos de papéis (cartolinas, 

jornais, cartão, seda, crepe, folhas brancas, goma eva); pincéis; tintas; tesouras; cola; fios; 

agrafadores; furador; lápis; lápis de cor; marcadores; esferográficas; utensílios de cozinha 

(formas, bacias, balança, tabuleiros); ingredientes alimentares (farinha, açúcar, ovos, chocolate); 

material de jardinagem (ferramentas e plantas), tecidos; velas; livros de orações; bolas; aros e, 

por fim, alguns instrumentos musicais. 

Quanto aos recursos financeiros, apesar de se fazer um esforço para reaproveitar e/ou 

reutilizar recursos já existentes, houve a necessidade de fazer algum investimento por parte da 

instituição na compra de materiais relacionados com os trabalhos manuais, conforme referido 

anteriormente. A atividade que envolveu mais custos foi a realização do canteiro de jardim, no 

exterior da instituição. Para esta atividade, foi elaborado um orçamento prévio que teve a 

aprovação da direção, uma vez que se tratava de um melhoramento estético a usufruir por toda 

a instituição. Todos os restantes materiais foram angariados pela estagiária e os equipamentos 

utilizados foram disponibilizados quer pela instituição, quer pelas pessoas convidadas que 

colaboraram nas atividades, das quais participaram. 
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3.5. Identificação das limitações do processo 

Quando se projeta algo de novo há sempre dificuldades e barreiras inerentes e que é 

necessário ultrapassar, ou seja, partir para o desconhecido é sinónimo de inseguranças e 

incertezas. A ideia de novidade foi uma das dificuldades sentidas logo na criação/formação do 

grupo, porque não havia qualquer contacto e conhecimento do público-alvo, uma vez que os 

idosos não frequentavam a instituição. Neste sentido, teve que haver um grande trabalho de 

conquista da confiança dos idosos e, ao mesmo tempo, quebrar resistências manifestadas por 

alguns deles, em relação à sua participação no projeto. 

Uma das limitações sentidas, no início, foi a dificuldade de planificação e definição dos 

dias de implementação das atividades, por não haver transporte ao serviço da instituição, o que 

obrigou, de acordo com a disponibilidade da Junta de Freguesia local e do motorista, agendar as 

atividades, apenas, duas vezes por semana. 

A falta de recursos humanos disponíveis para ajudar na logística das atividades, também 

foi outra das limitações sentidas, já que se tratava de um grupo considerável de idosos. Mesmo 

sendo divididos em grupos, os idosos tinham um acompanhamento mais limitado durante o 

desempenho de determinadas atividades, sobretudo nas que se destinavam à realização de 

trabalhos manuais.  

Por último, podemos referir que dada a falta de material necessário, quer para as 

atividades quer para o lanche, e a falta de disponibilidade por parte das colaboradoras, toda a 

gestão e compra dos materiais e dos produtos ficou à responsabilidade da estagiária que, 

sempre que se justificasse, ficava incumbida de tratar dessa tarefa. 

Perante este cenário de algumas dificuldades e limitações, esteve sempre presente a ideia 

de persistência e de superação, ou não fosse esse o espírito necessário a um bom educador de 

adultos que intervém junto das comunidades, com o propósito de resolver problemas e superar 

o constante desafio que o papel da Educação coloca. 
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Capítulo IV 

Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção 

No presente capítulo são apresentadas, num primeiro momento, as atividades 

desenvolvidas ao longo das diferentes fases de intervenção, os objetivos específicos definidos 

para cada atelier, a descrição das atividades previstas e extraplano e, por fim, a respetiva 

avaliação contínua, resultante da aplicação de dois questionários intermédios. 

Num segundo momento, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

implementação das atividades, através da aplicação de um questionário final. 

 

4.1. Apresentação do trabalho de investigação/intervenção desenvolvido em articulação com os 

objetivos definidos 

O trabalho de intervenção, que se apresenta, desenvolveu-se em quatro fases, sendo elas: 

a fase de integração no contexto de estágio; a fase de diagnóstico/sensibilização; a fase de 

implementação e, por fim, a fase de avaliação (Anexo III). 

1ª Fase – Integração no contexto de estágio 

Atividades Objetivos Avaliação 

 

 

Reuniões com a Direção da 

Instituição 

_ Clarificar o trabalho a desenvolver pela 

estagiária na instituição; 

_ Conhecer o acompanhante de estágio; 

_ Definir o horário de trabalho; 

_ Conhecer as instalações da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Diagnóstica 

Observação Participante _ Compreender o funcionamento da instituição. 

 

Conversas Informais 

_ Estabelecer contacto com as funcionárias; 

_ Recolher informações acerca dos utentes 

mais autónomos da valência de SAD. 

 

Contacto com as Juntas de 

Freguesia 

_ Divulgar o projeto junto das autarquias locais; 

_ Solicitar a colaboração das autarquias na 

sinalização de idosos; na divulgação do projeto 

e no transporte dos idosos para a instituição. 

Pesquisa Documental _ Recolher informação acerca da instituição. 

Revisão de Literatura _ Consultar referenciais teóricos relativos à 

problemática da intervenção. 

 

Quadro 1 – Atividades desenvolvidas na fase de integração do contexto de estágio. 
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2ª Fase – Diagnóstico/Sensibilização 

Atividades Objetivos Avaliação 

 

 

Três encontros iniciais com os 

Idosos 

_ Divulgar o projeto; 

_ Dinamizar a instituição; 

_ Promover a participação dos idosos para a 

formação do grupo; 

_ Proporcionar momentos de convívio. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Diagnóstica 

Divulgação - Cartazes e 

Eucaristias (Anexo IV) 

_ Divulgar o projeto; 

_ Incentivar a participação dos idosos. 

Inquérito por Questionário 

 

_ Fazer o diagnóstico de necessidades, 

motivações e expetativas dos idosos. 

Conversas Informais _ Estabelecer contacto com os idosos; 

_ Recolher informação acerca dos idosos. 

Observação Participante _ Observar os comportamentos dos idosos. 

Revisão de Literatura _ Consultar referenciais teóricos relativos à 

problemática da intervenção. 

 

Quadro 2 – Atividades desenvolvidas na fase de diagnóstico/sensibilização. 

 

3ª Fase – Implementação 

Atividades Objetivos Avaliação 

Ateliers de (Artes Manuais e 

Decorativas; Saúde 

Preventiva; Jardinagem; 

Culinária; Expressão Musical; 

Ginástica; Atividades 

Religiosas; Atividades 

Extraplano 

 

 

_ Cumprir com os objetivos definidos na 

problemática de investigação/intervenção. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Contínua 
 

Conversas Informais 

_ Perceber o grau de satisfação dos idosos face 

às tarefas desenvolvidas; 

_ Escutar as opiniões e sugestões dos idosos. 

Observação Participante _ Observar os comportamentos dos idosos. 

Revisão de Literatura _ Consultar referenciais teóricos relativos à 

implementação das atividades. 

Diário de Bordo _ Recolher e analisar as opiniões e comentários 

feitos pelos idosos, no decorrer das atividades. 

 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na fase de implementação. 
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4ª Fase – Avaliação 

Atividades Objetivos Avaliação 

 

Inquérito por Questionário 

_ Avaliar o impacto do projeto da vida dos 

idosos e o seu grau de satisfação face ao 

trabalho desenvolvido. 

 

 

 

Avaliação Final Conversas Informais _ Escutar as opiniões e sugestões dos idosos. 

Observação Participante _ Observar os comportamentos dos idosos. 

Revisão de Literatura _ Consultar referenciais teóricos relativos à fase 

de avaliação. 

 

Quadro 4 – Atividades desenvolvidas na fase de avaliação. 

 

4.1.1. Descrição das atividades desenvolvidas 

Como é possível observar, os quadros apresentados contemplam as atividades, os 

objetivos e o processo de avaliação desenvolvido ao longo de cada fase. Pode-se constatar que a 

observação participante; as conversas informais, a revisão de literatura e a avaliação 

acompanham todo o processo de intervenção, com o intuito de melhorar e reajustar o trabalho 

desenvolvido. Assim, as atividades implementadas encontram-se divididas em sete ateliers, 

nomeadamente, o Atelier de Artes Manuais e Decorativas, Atelier de Saúde Preventiva, Atelier de 

Jardinagem, Atelier de Expressão Musical, Atelier de Culinária, Atelier de Ginástica e ainda 

Atividades Religiosas. 

Na fase de implementação, as sessões de cada atelier decorreram de forma alternada 

duas tardes por semana, ou seja, quartas-feiras e sextas-feiras, das 14h30 às 17h00. Uma vez 

que existia um espaço temporal entre as sessões, houve sempre o cuidado de relembrar os 

idosos acerca dos trabalhos realizados na sessão anterior de cada atelier e, ao mesmo tempo, 

fazer uma apresentação das tarefas preparadas para a sessão do dia, com o intuito de manter a 

memória ativa dos idosos e um trabalho contínuo. Cada sessão tinha a duração de uma hora, 

intercalada com uma pausa para o lanche-convívio.  

Pelo motivo da instituição não possuir transporte para os idosos, o horário de 

funcionamento esteve condicionado à disponibilidade do transporte da Junta de Freguesia local, 

o que implicou desenvolver as atividades nos dias e horários disponíveis.  

A criação dos ateliers e todas as atividades desenvolvidas foram pensadas com os idosos 

e delineadas a partir dos dados recolhidos no questionário diagnóstico e nas conversas 
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informais, de acordo com os seus interesses e necessidades. A planificação de cada atividade foi 

realizada segundo uma grelha, conforme é possível observar nos exemplos apresentados em 

anexo (Anexo V). 

A nossa intervenção procurou promover, deste modo, uma participação ativa dos idosos 

através de experiências diferentes e diversificadas. Para além das atividades planeadas, foram 

realizadas atividades extraplano que, mais à frente, são descritas. 

 Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

Objetivos específicos 

_ Estimular a imaginação e criatividade dos idosos; 

_ Proporcionar aos idosos a possibilidade de se exprimirem através dos trabalhos manuais; 

_ Desenvolver a motricidade manual dos idosos; 

_ Desenvolver o gosto estético e a sensibilidade pelas coisas; 

_ Fomentar a participação ativa dos idosos; 

_ Permitir aos idosos o contacto com novos materiais; 

_ Decorar o espaço envolvente às atividades. 

 

Descrição 

Tendo por base os objetivos mencionados, o atelier de Artes Manuais e Decorativas surge 

em sequência da vontade manifestada pelos idosos em aprender coisas novas através da 

realização de trabalhos manuais. Alguns dos idosos, quando inquiridos, referiram que, no seu 

dia-a-dia, têm por hábito ocupar o seu tempo com pequenos trabalhos manuais, como por 

exemplo, a realização de quadros com fósforos queimados; panos em croché e ainda pequenas 

tarefas de bricolagem em suas casas. 

 Por outro lado, uma das dificuldades sentidas, quando chegamos à instituição, foi 

encontrar a sala de atividades desprovida de qualquer tipo de decoração e conforto. Era um 

espaço cinzento que precisava de ganhar cor para que os idosos se sentissem bem no seu novo 

espaço. Neste sentido, surge a necessidade de desenvolver atividades que pudessem suscitar 

novas aprendizagens nos idosos e ao mesmo tempo decorar o espaço de forma a torná-lo mais 

agradável. A estimulação da criatividade surge como principal estratégia de desenvolvimento, 
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tanto a nível pessoal como institucional, ou seja, as atividades propostas permitiram colmatar, ao 

mesmo tempo, duas necessidades sentidas. 

Uma vez que o grupo de trabalho apresentava um número considerável de elementos, foi 

necessário dividir os idosos em pequenos grupos para que pudessem trabalhar mais à vontade e 

também pudessem ter um melhor acompanhamento na execução das tarefas que lhes eram 

propostas. Para muitos dos idosos, foi a primeira vez que tiveram contacto com alguns 

materiais, como por exemplo, os pincéis, as tintas, vários tipos de papéis, entre outros. No início, 

sentiam-se apreensivos e incapazes de realizar determinada tarefa, mas, à medida que se iam 

familiarizando com os materiais e as técnicas usadas, notava-se uma maior fluidez na execução 

do trabalho proposto.  

No decorrer das sessões, foi dada aos idosos a possibilidade de levaram para suas casas 

alguns dos trabalhos por eles desenvolvidos (por exemplo, caixa das amêndoas; o vaso para a 

Mãe), com o intuito de mostrarem aos seus familiares os resultados do seu desempenho, o que 

para eles se revelava motivo de grande orgulho e satisfação. Para além disto, notava-se um 

saudável espírito competitivo entre eles, já que gostavam de fazer o melhor trabalho para 

puderem comparar com o dos colegas e, ao mesmo tempo, um espírito de entre-ajuda que 

fomentava as relações interpessoais. 

Relativamente à decoração da sala, procurou-se desenvolver atividades que 

acompanhassem algumas épocas do ano mais festivas, assim como a realização de alguns 

painéis temáticos, em zonas de destaque da sala. De entre as atividades enumeradas, 

destacamos o painel de andorinhas com poemas de Primavera que suscitou, nos idosos, a ideia 

de dinamismo, uma vez que a forma como as andorinhas tinham sido executadas e colocadas 

na parede, criava a ilusão de movimento. Nesta atividade, procurou-se aliar a componente 

decorativa da sala à celebração da chegada da Primavera e do Dia da Poesia, através da 

realização de pequenos cartazes com poemas de autores portugueses. 

Outra das atividades que os idosos mais gostaram foi a construção de uma dezena (por 

outras palavras um “mini terço”), não só pela simbologia que tem, como também pela 

satisfação de puderem ser eles próprios a construir algo que estão habituados a comprar.  

A atividade do painel dos retratos, por sua vez, suscitou nos idosos um enorme interesse e 

satisfação, não só pelos materiais usados na realização das molduras (massas), como também 

pela oportunidade de fazerem uma sessão fotográfica, já que gostavam muito de tirar fotografias. 
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Com este propósito de suscitar nos idosos a vontade de aprender mais, de uma forma 

criativa e o mais diversificada possível, as atividades desenvolvidas neste atelier foram as 

seguintes: 

_ Decoração de Natal (enfeites de papel e cartão; arranjos florais) 

_ Construção da Árvore da Paz (mensagens alusivas ao Dia Mundial da Paz) 

_ Mural de Aniversários 

_ Os puzzles – Imagens da nossa cidade 

_ Pagela e painel – Dia Mundial do Doente 

_ Painel e arranjo da Caminhada Quaresmal 

_ Painel de andorinhas com poemas de Primavera 

_ Caixas das amêndoas 

_ Decoração de Páscoa 

_ Um vaso para a Mãe 

_ Painel – O galo de Barcelos 

_ Construção de uma dezena  

_ Painel – Os retratos 

_ Figuras em Tangram 

_ Decoração alusiva aos Santos Populares 

 

Avaliação 

 

Quadro 5 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Artes Manuais e Decorativas – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

8 21  

Média de Participantes 16,5 (17 idosos) _ 2,3 (2 idosos) 15,6 (16 idosos) 

Percentagem 78,6 % _ 10,9 % 74,3 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

7 21  

Média de Participantes 19,3 (19 idosos) _ 1,5 (2 idosos) 18,8 (19 idosos) 

Percentagem 91,9 % _ 7,1 % 89,5 % 
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Com base no quadro 1, podemos constatar que no primeiro trimestre, ao longo de 8 

atividades realizadas, participaram em média 16 idosos (78,6 %), num total de 21 participantes 

(idosos). Importa referir que a ausência de alguns idosos deveu-se a motivos de doença e ainda 

ao facto de só puderem frequentar as atividades apenas num dos dias da semana. 

No que se refere à avaliação, verificamos que uma pequena parte dos inquiridos, ou seja, 

em média 2 idosos (10,9 %) dizem gostar mais ou menos das atividades desenvolvidas, isto 

porque no início não se sentiam à-vontade para executar as tarefas propostas, o que lhes 

causava algum desânimo. No decorrer das atividades, verificamos que este sentimento se foi 

dissipando, devido a uma maior agilidade adquirida pelos idosos. Os restantes utentes, 16 

idosos (74,3 %), manifestaram estar satisfeitos com as atividades desenvolvidas, não havendo, 

por isso, nenhum utente insatisfeito. 

Relativamente ao segundo trimestre, pode-se verificar um aumento substancial do número 

de participantes nas atividades. Em 7 atividades realizadas, com um número total de 21 utentes, 

participaram em média 19 idosos (91,9%), ou seja, uma diferença de 2 idosos em relação ao 

trimestre anterior. Quanto à avaliação, esta mostra que, em média, 2 dos inquiridos (7,1 %) 

manifestaram descontentamento face às atividades. Segundo os mesmos, o resultado do 

trabalho final não correspondeu às expectativas depositadas na sua realização. Os restantes 

utentes (89,5 %), ou seja, 19 idosos, manifestaram satisfação face às atividades realizadas. 

Apesar de se constatar uma diferença do número de participantes nas atividades, de um 

trimestre para o outro, podemos aferir que houve uma grande evolução e satisfação por parte 

dos idosos, de acordo com o trabalho desenvolvido. 

 

 Atelier de Saúde Preventiva 

Objetivos específicos 

_ Sensibilizar os idosos para a importância de hábitos de vida saudáveis; 

_ Permitir aos idosos um conhecimento mais alargado acerca das patologias mais comuns; 

_ Fomentar o diálogo e a partilha de experiências pessoais ligadas à saúde; 

_ Consciencializar os idosos para a mudança de comportamentos que permitam melhorar o seu 

bem-estar e a sua qualidade de vida. 
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Descrição 

A educação e promoção da saúde é, atualmente, uma área cada vez mais importante face 

às doenças que vão surgindo e que afetam grande parte da população, tendo como principal 

finalidade contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. 

Neste sentido, e com base no diagnóstico de necessidades, é criado o atelier de Saúde 

Preventiva para possibilitar momentos de partilha, reflexão e consciencialização sobre temáticas 

ligadas à saúde, ou seja, informar melhor os idosos acerca dos problemas ligados à sua saúde, 

com o intuito de mudar alguns comportamentos menos adequados. Embora nem todos os 

idosos fossem portadores de determinadas patologias abordadas ao longo das sessões, a nossa 

intervenção procurou assumir também um sentido preventivo, ou seja, alertar para a 

possibilidade de novas doenças que surgem. 

Através dos momentos de partilha e de diálogo, pode-se constatar que, na sua maioria, os 

idosos têm um acompanhamento médico regular, no entanto, apresentavam poucos 

conhecimentos acerca dos seus problemas. É importante referir que durante as sessões houve 

sempre a preocupação de esclarecer os idosos que os conteúdos abordados eram meramente 

informativos e de conhecimento geral, pelo que alguma questão mais técnica teria de ser 

esclarecida com os próprios médicos e/ou enfermeiros.  

A escolha das temáticas recaiu sobretudo nos problemas mais comuns e que estão 

diretamente ligados a esta franja da população, como por exemplo o envelhecimento ativo, 

abordado no quadro teórico da nossa intervenção. Deste modo, uma vez por mês, era feita uma 

sessão, numa vertente teórica e numa vertente mais prática, de forma a permitir uma melhor 

consolidação das novas aprendizagens. Assim, numa primeira parte era exposta a informação, 

através de pequenas apresentações e a visualização de alguns vídeos e, posteriormente, era 

aberto o espaço para o diálogo e partilha de experiências e, ainda, a realização de pequenos 

jogos. Um dos jogos comuns nas atividades era o bingo da saúde que consistia em completar 

pequenos cartazes através da visualização de imagens projetadas, a fim de se estabelecer uma 

ligação com os conteúdos abordados. 

Uma das sessões que despertou grande interesse, por parte dos idosos, foi a sessão 

sobre a diabetes e o colesterol, porque tiveram a possibilidade de visualizar pequenos vídeos de 

animação que ilustravam de forma simples e clara como estas patologias atuam no nosso 

organismo. Nos momentos de partilha, pudemos constatar que havia um conhecimento muito 
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vago por parte dos idosos, sendo referido que os seus médicos abordavam estas temáticas de 

forma muito superficial. 

A sessão sobre a prevenção de quedas revelou-se fundamental e bastante útil, porque 

possibilitou alertar para alguns perigos existentes nas casas dos idosos. Para além do diálogo, foi 

dada a possibilidade, aos idosos, de visualizarem, num desenho 3D de uma habitação, locais e 

comportamentos de risco que podem propiciar as quedas. Este tipo de interação possibilitou 

criar uma imagem mais elucidativa e eficaz acerca da temática. 

De um modo geral, este atelier foi acolhido de forma bastante positiva, dado o interesse 

que os idosos sempre demonstraram e a recetividade que tinham em dialogar e partilhar as 

suas próprias experiências. Assim, as atividades, desenvolvidas neste atelier, abordaram os 

seguintes temas: 

_ Envelhecimento Ativo 

_ Prevenção de Quedas 

_ Alimentação Saudável 

_ Diabetes e Colesterol 

_ Hipertensão Arterial 

_ Higiene Oral 

 

Avaliação 

 

Quadro 6 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Saúde Preventiva – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

Atelier de Saúde Preventiva 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

3 20  

Média de Participantes 18,3 (18 idosos) _ _ 18,3 (18 idosos) 

Percentagem 91,5 % _ _ 91,5 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

3 20  

Média de Participantes 18,7 (19 idosos) _ _ 18,7 (19 idosos) 

Percentagem 93,5 % _ _ 93,5 % 
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Em análise ao quadro 2, pode-se observar que, ao longo do atelier, houve uma 

participação dos idosos bastante significativa, ou seja, num conjunto de seis atividades 

participaram um total de 20 idosos. Tanto no primeiro trimestre como no segundo, em média 

participaram, respectivamente 18 (91,5%) e 19 (93,5%) dos idosos. 

Relativamente à avaliação pode-se constatar que todos os idosos manifestaram gostar das 

atividades desenvolvidas neste atelier, facto esse que foi notório ao longo das sessões, porque 

sempre demonstraram interesse e motivação em aprender mais e interagir sobre as temáticas 

abordadas.  

Assim, a média dos participantes, 19 idosos (93,5 %), afirma ter gostado das atividades, 

não havendo, por isso, nenhum idoso que não tenha gostado das atividades desenvolvidas. Ao 

longo das atividades, procurou-se envolver os idosos de uma forma bastante participativa o que 

facilitou o cumprimento dos objetivos definidos para este atelier. 

 

 Atelier de Jardinagem 

Objetivos específicos 

_ Manter o contacto com a natureza; 

_ Desenvolver trabalhos básicos de jardinagem; 

_ Permitir aos idosos a partilha de conhecimentos e experiências; 

_ Promover a mobilidade dos idosos; 

_ Estimular o interesse pelos espaços envolventes; 

_ Criar novas zonas verdes no exterior da instituição. 

 

Descrição 

O atelier de Jardinagem foi criado no sentido de dar resposta a dois tipos de necessidades 

detetadas no início da nossa intervenção. Por um lado, ir de encontro ao gosto manifestado 

pelos idosos na realização de atividades ao ar livre e, por outro, o facto de nas visitas iniciais à 

instituição constatarmos a existência de um pequeno canteiro pouco cuidado. Uma possível 

intervenção daquele espaço iria tornar a zona de entrada da instituição mais agradável e mais 

bonita, através da colocação de novas plantas. 
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Embora para este atelier não tenham sido pensadas muitas atividades, procurou-se 

cumprir de forma satisfatória com os objetivos estabelecidos e ao mesmo tempo fazer algo 

numa dimensão mais alargada e que exigisse uma boa planificação e execução, ou seja, o 

envolvimento de uma logística mais elaborada na remodelação do canteiro existente. Desde a 

elaboração de um croqui, ao contacto com profissionais de jardim e a aquisição dos materiais, 

tudo foi pensado em sintonia com a instituição e com os idosos.  

Assim, todas as etapas de remodelação do canteiro, desde a colocação da terra, aos 

tubos de rega e as próprias plantas, foram realizadas pelos idosos. Importa referir que esta 

atividade teve uma continuidade, ao longo da nossa intervenção, uma vez que era necessário 

fazer a manutenção das plantas, sobretudo ao nível da rega e das ervas que íam aparecendo. 

Era notória a alegria e satisfação dos idosos em puderem transformar o canteiro e ver as novas 

plantas a crescer e a dar mais cor aquele local.  

A par disto foi realizada uma outra atividade, inserida na comemoração do dia da árvore, 

que consistiu na plantação de alguns vasos e floreiras existentes na instituição que, de certo 

modo, ajudaram a embelezar ainda mais o exterior e também a própria sala de atividades. É de 

salientar que para esta atividade os idosos tiveram um papel ativo, não só na plantação, como 

também na aquisição das plantas, já que se prontificaram, desde logo, dispor de algumas 

plantas dos seus jardins/quintais e levar para o seu novo espaço. 

A atividade dos tapetes de flores teve de igual modo grande adesão por parte dos idosos. 

Inserida nas festividades da Páscoa, esta atividade pretendia acolher a visita do compasso 

pascal à instituição, mantendo, assim, viva a tradição minhota. Desde a apanha das pétalas à 

realização do tapete, no exterior da instituição, os idosos mostraram uma enorme satisfação. O 

gosto pelo contacto com a natureza foi visível, ou não estivessem inseridos num meio rural, onde 

os montes e as paisagens verdejantes predominam. 

Neste sentido, ao longo do atelier, desenvolveram-se as seguintes atividades: 

_ Ação de sensibilização sobre o Meio Ambiente 

_ Dia Mundial da Árvore – Plantação de flores em floreiras 

_ Tapetes de lores 

_ O canteiro de jardim 

_ Manutenção do canteiro de jardim 
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Avaliação 

 

Quadro 7 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Jardinagem – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

Segundo o quadro 3, no primeiro trimestre, foram desenvolvidas três atividades com a 

participação da totalidade dos idosos que frequentaram o Centro de Convívio, ou seja, em média 

participaram 21 (96,8 %) dos idosos. 

No período decorrido ao longo do segundo trimestre, foram realizadas duas atividades 

com a participação total de 20 idosos, ou seja, em média participaram 18 idosos (87,5 %). O 

decréscimo do número de participantes prende-se com o facto de alguns idosos passarem a 

frequentar sessões de fisioterapia, o que impossibilitava a sua participação em algumas 

atividades, não só neste atelier como também nos restantes.  

No que se refere à avaliação, mais uma vez, podemos verificar que os idosos mostraram-

se satisfeitos com o trabalho desenvolvido, sendo que no primeiro trimestre responderam 21 

idosos (96, 8 %) e, no segundo trimestre, a percentagem foi de 87,5 %, ou seja, 18 idosos. As 

restantes categorias de resposta não obtiveram nenhuma percentagem, o que demonstra o 

levado grau de satisfação dos idosos.  

Como anteriormente referimos, os resultados aferidos neste atelier comprovam a 

necessidade de desenvolver este tipo de atividades, tendo por base os gostos e expectativas 

manifestados pelos idosos na avaliação diagnóstica realizada no início da nossa intervenção. 

 

 

Atelier de Jardinagem 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

3 22  

Média de Participantes 21,3 (21 idosos) _ _ 21,3 (21 idosos) 

Percentagem 96,8 % _ _ 96,8 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

2 20  

Média de Participantes 17,5 (18 idosos) _ _ 17,5 (18 idosos) 

Percentagem 87,5 % _ _ 87,5 % 
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 Atelier de Culinária 

Objetivos específicos 

_ Relembrar tradições através de novas receitas; 

_ Promover a interação dos idosos na preparação e confeção das receitas; 

_ Estimular a criatividade na execução das receitas; 

_ Possibilitar o contacto com novos materiais e utensílios de cozinha; 

_ Degustar novos sabores e texturas. 

 

Descrição 

Relembrar tradições antigas de uma forma criativa foi o ponto de partida para a criação do 

atelier de Culinária, cuja finalidade passava pela elaboração de algumas receitas que 

possibilitassem aos idosos colocar literalmente a mão na massa e, assim, reviver o processo de 

preparar, amassar e cozer o pão.  

Na fase de diagnóstico, quando inquiridos sobre a temática da culinária, os idosos 

manifestaram, não só o gosto pela comida tradicional, embora nesta fase das suas vidas tenham 

que ter uma alimentação mais cuidada e mais saudável (por motivos de saúde), como também 

manifestaram as saudades que tinham de cozer o pão. 

É de salientar que a nossa intervenção, não procurou desenvolver atividades que 

implicassem a confeção de iguarias ou pratos mais elaborados, pelo contrário, procurou-se 

realizar atividades simples, nas quais os idosos pudessem ter um papel ativo e ao mesmo tempo 

se identificassem com as tarefas que eram propostas. Embora existisse uma cozinha equipada 

na instituição, as atividades foram realizadas na sala, uma vez que havia mais espaço e não era 

necessário uma grande logística. 

Assim sendo, foram realizadas receitas doces e salgadas. O destaque vai para a receita do 

doce húngaro que suscitou uma enorme animação durante a atividade, já que os idosos 

puderam dar largas à imaginação e experimentar o uso de novos materiais, como por exemplo, 

as formas de diversos feitios e tamanhos e o chocolate usado na decoração das bolachas. Desde 

estrelas, a corações e outros formatos, o resultado não podia ser mais diversificado. Os idosos 

confecionaram as bolachas para o seu próprio lanche.  

Por outro lado, a atividade das espetadas e flores com gomas surge através de uma 

conversa informal com alguns idosos que disseram que nunca tinham experimentado, daí a 
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oportunidade dada aos idosos, de uma forma criativa, terem contacto com novos sabores e 

texturas. A criação do livro de receitas serviu para que os idosos pudessem ficar com um registo 

das receitas e, ao mesmo tempo, partilhá-las com os seus familiares, de forma a se criarem 

novos momentos de confeção das receitas, em suas casas. 

Em suma, foram pensadas e desenvolvidas, neste atelier, as seguintes atividades: 

_ Criação de um livro de receitas 

_ Mão na massa 1 - Receita do Doce Húngaro 

_ Confeção de espetadas e flores com gomas 

_ Mão na massa 2 – Receita da Massa Folhada 

_ Mão na massa 3 - Receita da Bola de Carne 

 

Avaliação 

 

Quadro 8 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Culinária – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

Os resultados aferidos no quadro 4, mostram-se bastante positivos, em relação ao dois 

trimestres, tanto a nível da participação dos idosos, como a nível o grau de satisfação por eles 

referido. No primeiro trimestre, num total de três atividades, participaram em média 20 dos 

idosos, ou seja, uma percentagem de 89 %. No segundo trimestre, podemos observar que, num 

total de duas atividades desenvolvidas, participaram em média 21 dos idosos, ou seja, uma 

percentagem de 97,6 %.  

Atelier de Culinária 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

3 22  

Média de Participantes 19,6 (20 idosos) _ 1 19,3 (19 idosos) 

Percentagem 89 % _ 4,5 % 87,7 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

2 21  

Média de Participantes 20,5 (21 idosos) _ _ 20,5 (21 idosos) 

Percentagem 97,6 % _ _ 97,6 % 
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No que concerne à avaliação, no primeiro trimestre, 19 (87,7%) dos idosos afirmam ter 

gostado das atividades em que participaram. Já 1 dos idosos afirma ter gostado mais ou menos 

da primeira atividade em que participou, o que corresponde a uma percentagem de 4,5 % do 

número total de idosos que frequentaram o atelier.  

Tendo em consideração que a primeira atividade realizada corresponde à criação de um 

livro de receitas, esta idosa refere que não ficou muito contente, por achar que não lhe ía dar 

utilidade, uma vez que não tinha o hábito de cozinhar. No entanto, com o decorrer das sessões, 

a sua opinião foi-se modificando, passou a interagir mais nas atividades e mostrou-se recetiva a 

repetir a experiência, pois gostava de ver e saborear o resultado final do trabalho desenvolvido.  

Relativamente ao segundo trimestre, podemos concluir que o número de participantes 

aumentou, ou seja, houve em média 21 (97,6 %) dos idosos a participar nas atividades, assim 

como, o seu grau de satisfação foi bastante positivo. 

 

 Atelier de Expressão Musical 

Objetivos específicos 

_ Trabalhar a interação e comunicação entre os idosos; 

_ Relembrar cânticos tradicionais da cultura portuguesa; 

_ Proporcionar momentos de diversão e alegria; 

_ Aprender novas músicas; 

_ Estimular a memória visual e auditiva. 

 

Descrição 

A música, desde sempre, faz parte da nossa cultura e pode ser usada como uma 

importante estratégia de interação com as pessoas, e neste caso particular, com os idosos. 

Segundo Miranda & Godeli (2003) a música é um estímulo que promove um conjunto de 

benefícios, tais como: respostas físicas, através das suas qualidades tranquilizantes ou 

estimulantes (respostas ao nível fisiológico, como por exemplo, a frequência cardíaca, 

respiração); respostas emocionais (alterações de estados de ânimo e afetos); a integração social, 

através da oportunidade de experiências que possibilitem novos relacionamentos; a 

comunicação, sobretudo nos idosos que apresentam problemas de comunicação e vêem na 
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música uma forma de interagirem e de exprimirem as suas emoções, através da linguagem não-

verbal e ainda, o afastamento da inatividade, através da participação em atividades que 

envolvam a música, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida. 

Nos encontros iniciais desenvolvidos para a formação do grupo, a música foi um elemento 

fundamental, não só para proporcionar momentos de animação e convívio, mas sobretudo 

promover a interação entre as pessoas. Facilmente se pode constatar o gosto pelo canto e pela 

dança, manifestado pelos idosos, o que levou à criação deste atelier de Expressão Musical, 

precisamente para dar oportunidade de se exprimirem ao som da música. 

Apesar de algumas atividades terem como objetivo relembrar cânticos tradicionais, como 

por exemplo a atividade “Passa a bola a cantar” ou a atividade “Diz-me a palavra, eu digo que 

música é…”, houve a intenção de possibilitar a aprendizagem de novos cânticos, como por 

exemplo, as atividades “Ao ritmo da música” e “Eu sou um artista”, onde foi proposto o canto de 

músicas alegres acompanhadas com gestos. É de salientar que estas atividades foram repetidas 

algumas vezes, porque os idosos mostravam interesse em repeti-las, já que eram alegres e 

proporcionavam momentos de diversão entre eles. 

Por outro lado, a nossa intervenção pretendeu possibilitar experiências diferentes com a 

música através da visão e da audição, como foi o caso das atividades do “Bingo dos sons” e 

“Pinta ao som da música”.  

Para além das atividades desenvolvidas ao longo deste atelier, a música esteve presente 

noutras atividades, uma vez que os idosos gostavam muito de cantar e ouvir música e quando 

havia essa possibilidade, eram proporcionados momentos musicais. De um modo geral, neste 

atelier, podemos enumerar as seguintes atividades em que os idosos participaram: 

_ O cantar dos Reis 

_ Ao ritmo da música 

_ Eu sou um artista 

_ Diz-me a palavra, eu digo que música é… 

_ Passa a bola a cantar 

_ Pinta ao som da música 

_ Bingo dos sons 
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Avaliação 

 

Quadro 9 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Expressão Musical – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

O quadro 5, relativo aos resultados apurados da avaliação contínua do atelier de 

Expressão Musical, evidência que, ao longo do primeiro trimestre, num total de 4 atividades, 

participaram em média 19 idosos, 95 % do número total de participantes. Por outro lado, no 

segundo trimestre, decorreram três atividades com a participação total de 21 idosos, sendo que, 

em média, participaram 19 idosos (91,9 %).  

No que se refere à avaliação, 95 % dos idosos (19) que frequentaram as atividades, 

afirmam ter gostado. Já no segundo trimestre, houve um elemento que afirmou não estar 

satisfeito, em relação a uma das atividades que participou, não evidenciando nenhum motivo 

específico, ou seja, 89 % (19 idosos) afirmaram terem gostado e 4,8 % (1 idoso) afirmou ter 

gostado mais ou menos.  

De um modo geral, este atelier foi bastante dinâmico e divertido, havendo uma boa 

interação e participação por parte dos idosos. Notava-se, em algumas sessões, que os idosos 

não manifestavam tanta vontade de participar mas, logo que começávamos a interagir com eles, 

o seu estado de espírito alterava-se, porque ficavam mais alegres e conversadores. A música só 

por si tem um efeito positivo nas pessoas, o que ajudava muito os idosos a descontrair e a 

estarem mais predispostos a conviver e a realizar todas as tarefas propostas para aquele dia. 

 

 

Atelier de Expressão Musical 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

4 20  

Média de Participantes 19 _ _ 19 

Percentagem 95 % _ _ 95 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

3 21  

Média de Participantes 19,3 (19 idosos) _ 1 18,7 (19 idosos) 

Percentagem 91,9 % _ 4,8 % 89 % 
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 Atelier de Ginástica 

Objetivos específicos 

_ Promover a mobilidade dos idosos; 

_ Melhorar a capacidade física geral dos idosos; 

_ Ocupar os idosos de forma alegre e saudável; 

_ Diminuir a degeneração progressiva dos idosos. 

 

Descrição 

A prática de exercício físico, por parte dos idosos, traz benefícios para o seu organismo, 

porque ajuda a retardar o declínio físico e funcional associado ao envelhecimento. Muitos dos 

comportamentos dos idosos estão associados à pouca mobilidade, ou seja, tem uma atividade 

física muito reduzida.  

Durante as conversas com idosos, pudemos perceber que a maior parte não tinha o 

hábito de fazer exercício físico, embora tivessem conscientes da necessidade e da importância 

da prática de atividade física. Alguns afirmaram que ainda vão executando pequenas tarefas 

domésticas, como por exemplo, cuidar das plantas e da roupa, outros com mais mobilidade, 

referiram que têm por hábito fazer caminhadas. Era necessário consciencializá-los para a ideia 

de que mesmo as pequenas tarefas ajudavam a exercer a sua mobilidade e manter o seu bem-

estar físico, tal como afirma Martins, quando refere que “todas as atividades físico-motoras, 

incluindo as que se realizam ao nível doméstico melhoram o desempenho das atividades diárias, 

a autoestima, autoconfiança, prevenção de doenças e ajuda-as na iniciativa, autoestima e 

motivação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida” (2013, p.321). 

O atelier de ginástica vem precisamente tentar colmatar alguma da inatividade 

manifestada pelos idosos, tendo em conta sempre as suas capacidades e condições de saúde 

para realizar determinado exercício. “A valorização positiva da atividade física enfatiza os 

sentimentos, a satisfação, a alegria e a felicidade para a vida. Todos os exercícios físicos são 

bons coadjuvantes no processo de envelhecimento, já que produzem potencialidades no domínio 

social e biológico” (Martins, 2013, p. 318). Manter o idoso ativo, permite, deste modo, retirá-lo 

do sedentarismo comum na sua idade, este na grande maioria das vezes está associado ao 

aparecimento de determinadas doenças. 
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Neste sentido, procurou-se de uma forma regular (duas vezes por mês) promover a 

atividade física através de alguns exercícios práticos e simples, nomeadamente, exercícios com 

bolas de vários tamanhos (para trabalhar a coordenação motora e equilíbrio); exercícios de 

superação de obstáculos (para incutir um pouco o espírito competitivo entre os idosos), como 

por exemplo, derrubar o maior número de latas ou pinos (jogo do bowling), acertar com o maior 

número de aros em garrafas; exercícios para mexer braços, mãos e pernas; exercícios de 

coordenação do movimento, como por exemplo, jogos a pares de atirar e apanhar o maior 

número de bolas possível com um cesto; exercícios acompanhados com música, tal como foi 

referido no atelier de Expressão Musical. Aliar o exercício físico com a música, provocava nos 

idosos uma satisfação e bem-estar maior, fazendo com que se sentissem motivados e 

participativos. 

Devido ao número alargado de idosos, as atividades foram realizadas no polivalente, dado 

ser um espaço amplo e ao mesmo tempo diferente. Apesar de haver espaço no exterior, devido 

à irregularidade do pavimento, optou-se por desenvolver os exercícios no interior, por oferecer 

melhores condições de segurança para os idosos. De forma a sintetizar os vários exercícios 

realizados, ao longo deste atelier, enumeramos duas categorias, sendo elas: 

_ Exercícios com bolas (de vários tamanhos) e aros 

_ Exercícios com música 

 

Avaliação 

 

Quadro 10 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Ginástica – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

Atelier de Ginástica 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

2 22  

Média de Participantes 22 _ _ 22 

Percentagem 100 % _ _ 100 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

2 22  

Média de Participantes 22 _ _ 22 

Percentagem 100 % _ _ 100 % 
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Tendo em consideração as duas categorias de exercícios apresentadas, a avaliação deste 

atelier engloba essas duas categorias. 

Com base no quadro 6, pode-se observar que tanto no primeiro como segundo trimestre 

houve a participação de todos os idosos embora, numa ou outra sessão faltasse um elemento 

pelos motivos que já foram sendo evidenciados. 

Como se pode constatar, tanto a participação como a satisfação dos idosos superou as 

expetativas já que todos, ou seja, 100 % dos idosos afirmaram terem gostado das atividades 

desenvolvidas.  

Podemos afirmar que para os idosos foi uma experiência diferente, pois tiveram a 

possibilidade de vivenciar algo que não era comum acontecer, ou seja, a prática de exercício 

físico. Desde a primeira sessão mostraram-se bastante recetivos e não ofereceram qualquer tipo 

de resistência, porque também houve sempre o cuidado de fazer exercícios simples, adequados 

às suas capacidades. Na opinião de muitos idosos, os exercícios eram vistos como brincadeiras 

que lhes causava momentos de alegria e de diversão sendo, muitas vezes, os próprios a pedir 

para repetir determinado exercício.  

Assim, concluímos que, de uma forma simples e divertida, o objetivo de colocar os idosos 

a mexer foi cumprido, não só através da sua mobilidade, como também da sua vontade em 

querer participar em atividades deste tipo. 

 

 Atividades Religiosas 

Objetivos específicos 

_ Promover momentos de oração com os idosos; 

_ Comemorar datas festivas do calendário litúrgico; 

_ Valorizar o lado espiritual e religioso dos idosos. 

 

Descrição 

No início da nossa intervenção, os idosos quando confrontados com a possibilidade de 

participar em celebrações religiosas, manifestaram grande vontade, isto porque a vertente 

espiritual e a religião está presente nas suas vidas. Desde rezar, participar na eucaristia, os 

idosos gostam de manter viva a sua fé e a sua devoção. Estamos a falar de um público ligado à 
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religião católica que desde sempre teve uma prática religiosa ativa nas suas comunidades, como 

por exemplo, a participação nas tradicionais festas e romarias das suas paróquias e arredores, 

cujas tradições ainda se mantem vivas. Na impossibilidade de, hoje em dia, se deslocarem à 

eucarístia, normalmente devido à falta de transporte, alguns deles afirmaram que tem por hábito 

acompanhar as celebrações pela televisão ou pelo rádio. 

Neste sentido, foram desenvolvidas atividades que procurassem valorizar o lado espiritual 

e religioso dos idosos. A espiritualidade, segundo Petersen (2007) 

“(…)puede entenderse como un conjunto de sentimentos, creencias y acciones que 
(…)contribuyen a dar un sentido y propósito en la vida, y orientan la conducta de las 
personas, sus relaciones interpersonales y su forma de sentir y de pensar, tanto a 
la realidade como a si mismos” (p. 111). 
 
A principal intenção da realização deste tipo de atividades não era aprofundar questões 

acerca da religião e da espiritualidade, mas sim, promover a participação dos idosos em 

pequenos momentos de oração. 

Para além dos aspetos referidos, a dimensão da espiritualidade é importante uma vez que 

exerce uma influência na saúde e no bem-estar das pessoas, através da participação de 

atividades religiosas, ou seja, 

 “ (…)la participación en actividades religiosas públicas, (…) beneficia la salud ya 
que se promueven conductas y estilos de vida más saludables, y también, porque 
brindan un apoyo que amortigua los afectos del estrés y el aislamiento. Del mismo 
modo, los adultos mayores más involucradas en sus comunidades religiosas, 
también reportaron menor temor a la muerte” (Petersen, 2007, p. 117) 
 
Outra das dimensões apontadas pela autora é a relação entre o envelhecimento e a 

espiritualidade, ou seja, a espiritualidade não tende a aumentar na velhice, pelo contrário as 

pessoas idosas procuram manter os hábitos que sempre tiveram ao longo da sua vida. As 

pessoas acabam por estar mais predispostas a viver esta dimensão porque o próprio processo 

de envelhecimento leva as pessoas a terem mais tempo para viverem a sua vida de uma forma 

mais tranquila e livre de preocupações, tal como Petersen refere, “el envejecer disminuye los 

ritmos y deja tiempo y espacio para disfrutar de cosas simples. Simplifica la rutina diária. Facilita 

la aceptación de las cosas que no se pueden cambiar. Envejecer disminuve ias pasiones y 

aumenta la capacidade de estar calmado interiormente” (2007, p.119). 

Deste modo, pode-se dizer que a espiritualidade é vista como mais uma dimensão 

humana que deve ser tida em consideração e que o envelhecimento é um processo da vida que 

deve ser bem vivido. 
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Neste sentido, foram desenvolvidas algumas atividades com particular importância para a 

Caminhada Quaresmal que decorreu durante cinco semanas, onde foi proposto aos idosos uma 

dinâmica de reflexão e oração sobre uma determinada palavra, ao longo da Quaresma, uma das 

épocas do calendário litúrgico mais celebrada pelos católicos. Outra das atividades desenvolvidas 

foi a celebração do Dia Mundial dos Doentes, através da participação dos idosos na eucarística 

realizada para assinalar a data e para possibilitar receber o Sacramento da Santa Unção. 

Importa referir que, à exceção desta última atividade mencionada, todas foram realizadas na 

sala de atividades. 

_ Dia Mundial do Doente – Eucaristia e convívio 

_ Caminhada Quaresmal 

_ Celebração de S. José (Dia do Pai) 

_ Via Sacra 

_ Celebração mariana 

 

Avaliação 

 

Quadro 11 – Resultados da Questão nº 1 para as Atividades Religiosas– 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

À semelhança dos outros ateliers, as atividades religiosas, como podemos observar, no 

quadro 7, tiveram bastante adesão por parte dos idosos, sendo que no primeiro trimestre 

participaram um total de 22 idosos (95,4 %) e, no segundo trimestre, participaram um total de 

20 idosos (97,5 %), com uma média de 21 e 20 idosos, respetivamente.  

Atividades Religiosas 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

3 22  

Média de Participantes 21 _ _ 21 

Percentagem 95,4 % _ _ 95,4 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

2 20  

Média de Participantes 19,5 (20 idosos) _ _ 19,5 (20 idosos) 

Percentagem 97,5 % _ _ 97,5 % 
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Quanto ao grau de satisfação, os números mantêm-se já que, tanto no primeiro trimestre 

como no segundo, todos os inquiridos afirmaram gostar das atividades em que participaram. 

Este tipo de atividades foi bastante acolhido pelos idosos, uma vez que sempre tiveram uma 

forte relação com a religião. 

As atividades procuram, deste modo, corresponder às expectativas e aos desejos 

manifestados pelos idosos, comprovando o grau de satisfação por eles referido.  

 

 Atividades Extraplano 

Para além das atividades previstas no plano de atividades, ao longo da nossa intervenção, 

foram desenvolvidas outras atividades que pretenderam não só assinalar algumas datas festivas 

do calendário, como também proporcionar momentos mais lúdicos. Algumas das atividades 

surgiram por vontade e iniciativa dos idosos que foram manifestando o desejo de assinalar 

determinada data de uma forma diferente, como por exemplo, o Dia dos Namorados e o Dia 

Internacional da Mulher. As três primeiras atividades correspondem aos encontros iniciais 

desenvolvidos para a formação do grupo de trabalho, sendo as restantes já planeadas com uma 

intervenção mais ativa dos idosos. 

Importa referir que, de todas as atividades mencionadas, apenas o almoço e convívio de 

Natal foi promovido pela instituição, como vem sendo hábito em anos transatos, mas que 

contou, este ano, pela primeira vez, com a nossa colaboração. 

_ Desfolhada à Moda Antiga 

_ Memórias da Nossa Terra 

_ Magusto Sénior 

_ Almoço e Convívio de Natal 

_ Visita ao Presépio de Priscos 

_ Jogos de Mesa 

_ Dia dos Namorados – O amor acontece… 

_ Dia Internacional da Mulher 

_ Almoço de Páscoa e visita do Compasso Pascal 

_ Visualização de excertos de filmes 

_ Comemoração dos Santos Populares 
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Avaliação 

 

 

Quadro 12 – Resultados da Questão nº 1 para as Atividades Extraplano – 1º e 2º Trimestres  

(Consultar Anexo VI) 

 

Apesar das atividades enumeradas, a avaliação contínua recaiu apenas nas que foram 

realizadas a partir de Janeiro aquando o início dos ateliers, uma vez que as restantes atividades 

foram, por um lado, desenvolvidas no contexto inicial da nossa intervenção para a formação do 

grupo e, por outro lado, uma das atividades foi promovida pela instituição. 

Assim sendo, com base nos dados obtidos no quadro 8, pode-se aferir que a participação 

dos idosos foi semelhante em ambos os trimestres, num total de sete atividades desenvolvidas. 

Logo, no primeiro trimestre participaram, em média, 20 (92,8 %) dos idosos, enquanto que, no 

segundo trimestre participaram, em média, 21 (94 %) dos idosos. 

Relativamente ao grau de satisfação, em ambos os trimestres os idosos afirmaram que 

gostaram das atividades, ou seja, 92,8 % (20 idosos) no primeiro trimestre e 94 % (21 idosos), 

no segundo trimestre. 

 

 

 

Atividades Extraplano 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

4 21  

Média de Participantes 19,5 (20 idosos) _ _ 19,5 (20 idosos) 

Percentagem 92,8 % _ _ 92,8 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

3 22  

Média de Participantes 20,7 (21 idosos) _ _ 20,7 (21 idosos) 

Percentagem 94 % _ _ 94 % 
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4.2. Evidenciação dos resultados obtidos 

A avaliação é um processo fundamental em qualquer projeto de intervenção, pois, para 

além de estar presente em todas as suas fases, possibilita averiguar se a finalidade e os 

objetivos do projeto, inicialmente previstos, estão a ser cumpridos ou não e de que forma se 

pode reformular a prática no terreno. Conforme refere Boutinet (1990) “[a] avaliação 

acompanha qualquer prática. Ela não se apresenta, simplesmente, na fase terminal, mas 

através de diferentes avaliações pontuais, que constituem outras tantas avaliações intermédias, 

[ou seja] a prática toma melhor consciência daquilo que faz” (p. 267). 

Deste modo, a nossa intervenção foi acompanhada por uma contínua e sistemática 

avaliação, ou seja, pela avaliação diagnóstica, a avaliação contínua e a avaliação final, o que 

permitiu uma melhor compreensão de todo o trabalho desenvolvido. 

Inicialmente foi realizada a avaliação diagnóstica com o propósito de conhecer melhor o 

contexto e o público-alvo da nossa intervenção. Para o efeito, foi elaborado um inquérito por 

questionário aos idosos e ao mesmo tempo foram recolhidas informações através da observação 

participante e das conversas informais, a fim de se criar uma maior proximidade com os idosos 

e compreender o próprio funcionamento da instituição.  

Posteriormente, e já na fase da implementação das atividades, decorreu a avaliação 

contínua, também denominada de avaliação do processo. Segundo Martinez, “[a] avaliação do 

processo consiste em comprovar que a aplicação do programa de intervenção está a realizar-se 

da forma prevista na planificação prévia” (1998, p. 200). Para o efeito, foi aplicado 

trimestralmente um inquérito por questionário (Anexo VII) que possibilitou avaliar as opiniões dos 

idosos acerca das atividades desenvolvidas em cada atelier e perceber se a linha de ação 

deveria ou não ser melhorada e de que forma os métodos, as técnicas e as estratégias utilizadas 

eram as mais adequadas. Segundo o mesmo autor, este tipo de avaliação é fundamental para se 

detetar possíveis erros e resultados que não estão previstos no decorrer da ação, assim como, a 

possível falta de ajustamento entre as várias componentes da intervenção (Martinez, 1998). 

Aliado a esta componente, deu-se continuidade à observação participante, às conversas 

informais e ainda aos registos no diário de bordo que, nesta etapa, foram fundamentais para 

aperfeiçoar a prática educativa. 

No que diz respeito à avaliação final ou de impacto, esta esteve apoiada, de igual forma, 

no método do inquérito por questionário (Anexo VIII). Este tipo de avaliação “pretende avaliar e 

valorar os efeitos ou a repercussão que uma determinada acção, processo ou programa teve 
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sobre o meio (social, cultural, educativo; em geral, ecológico) onde foram implementados” 

(Martinez, 1998, p. 202). Neste sentido, a fim de se proceder à avaliação de impacto do projeto 

junto da população-alvo, foi elaborado um inquérito por questionário com questões fechadas 

(objetivas e de fácil compreensão por parte dos idosos); com opções de escolha múltipla e, 

ainda, questões abertas para criar a oportunidade de os idosos expressarem livremente a sua 

opinião. Todos os dados analisados e apresentados, neste documento, apresentam de forma 

satisfatória a realidade da intervenção. 

 

5.2.1 Resultados dos inquéritos por questionário aplicados aos idosos (avaliação final) 

De seguida, são apresentados os resultados obtidos através da aplicação dos inquéritos por 

questionário aos idosos, a fim de aferir o seu grau de satisfação em relação à sua participação 

no projeto. Assim, de forma a facilitar a leitura e compreensão dos dados, é feita uma análise 

descritiva de cada uma das questões. 

1. Gostou das atividades desenvolvidas, ao longo do projeto? 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 22 100 % 

Mais ou menos 0 0 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 
 

Quadro 13 – Resultados da Questão nº 1 (Consultar Anexo IX) 

Relativamente à primeira questão, podemos observar, no quadro 9, que a totalidade dos 

idosos responderam de modo afirmativo, ou seja, 22 idosos (100 %) afirmaram ter gostado das 

atividades desenvolvidas em cada um dos ateliers em que participaram. 

2. As atividades desenvolvidas corresponderam aquilo que estava à espera? 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 22 100 % 

Mais ou menos 0 0 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 
 

Quadro 14 – Resultados da Questão nº 2 (Consultar Anexo IX) 
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Na segunda questão, todos os idosos responderam igualmente de forma afirmativa, 

quando inquiridos acerca das suas expectativas face às atividades em que participaram, como é 

possível verificar no quadro 10. 

3. Considera que aprendeu alguma coisa nova com as atividades desenvolvidas? 

 

 

 

 

 

3.1 Se sim, o que aprendeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadros 15 e 16 – Resultados da Questão nº 3 e nº 3.1(Consultar Anexo IX) 

A presente questão pretendia apurar se os idosos tinham aprendido alguma coisa de novo 

com as atividades desenvolvidas. Os resultados obtidos, no quadro 11, mostram que a grande 

maioria dos idosos, ou seja, 20 (91 %) dos inquiridos, afirmam ter aprendido algo de novo. Uma 

minoria dos inquiridos, 2 idosos (9 %), afirma que aprendeu mais ou menos. Segundo os 

mesmos, não sabiam dizer o que tinham aprendido, mas gostaram de participar nas atividades. 

Ao mesmo tempo, quisemos aprofundar a questão e perguntar aos idosos o que 

realmente tinham aprendido no decorrer dos ateliers, e obtivemos diversas respostas, que foram 

agrupadas em oito categorias. No quadro 12, como é possível observar, os trabalhos manuais 

assumem particular destaque assinalados por 13 idosos, ou seja, 35 % dos idosos referiram, 

entre outras coisas, que aprenderam a cortar papel (inquéritos 7 e 19); a fazer o terço 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 20 91 % 

Mais ou menos 2 9 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Conviver com outras pessoas 4 11 % 

Trabalhos manuais 13 35 % 

Músicas novas e divertidas 5 14 % 

Informações sobre a saúde 4 11 % 

Culinária 3 8 % 

Jardinagem 2 5 % 

Não sei responder 2 5 % 

Outros 4 11 % 

Número total de respostas dadas 37 100 % 
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(inquéritos 8 e 9); a fazer flores, manjericos de papel (inquéritos 10, 15 e 17) e também a pintar 

(inquérito 11). 

Para 5 dos idosos (14 %) é unânime que as atividades ligadas à música suscitaram neles 

novas aprendizagens. De acordo com as suas respostas, estes afirmaram que aprenderam 

músicas diferentes (inquérito 19) e que as músicas ajudavam a passar o tempo com alegria 

(inquérito 22). Por outro lado, três das categorias enumeradas surgem em terceiro lugar com o 

maior número de respostas dadas, ou seja, em cada uma das categorias, 4 idosos (11 %) 

manifestaram a sua opinião. Relativamente à primeira categoria, relacionada com o convívio, foi 

referido, pelos idosos, que aprenderam a conviver com outras pessoas (inquéritos 1 e 13) e a 

conhecer novas pessoas que não imaginavam conhecer (inquéritos 2 e 13). O atelier da Saúde 

Preventiva, por sua vez, revelou-se fundamental porque possibilitou aos idosos aprender “muitas 

coisas importantes relacionadas com a saúde” (inquéritos 5 e 21); e, ainda, “a ganhar novos 

conhecimentos e mais informação sobre a saúde” (inquérito 15). 

A categoria “Outros” engloba diferentes afirmações que sintetizam o objetivo da 

intervenção, ou seja, consciencializar os idosos para a ideia de que nunca é tarde para aprender, 

tal como se pode constatar nas seguintes afirmações: “aprendi muitas coisas que de pequena 

não tinha tido oportunidade” (inquérito 3); “aprendi muitas coisas novas que não pensava fazer” 

(inquérito 6) e a “ver coisas que nunca vi” (inquérito 10). 

As restantes categorias surgem com percentagens mais baixas, nomeadamente, a 

Culinária com 3 idosos (8 %); a Jardinagem com 2 idosos (5 %) e, por fim, 2 idosos que afirmam 

não saber responder à questão, não evidenciando, por isso, nenhuma aprendizagem específica. 

As questões que se seguem pretendiam apurar a opinião acerca da vontade em dar 

continuidade ao projeto e avaliar quais as atividades/ateliers que gostaram e aprenderam mais. 

Os dados recolhidos, evidenciam as seguintes conclusões: 

4. Gostaria de continuar a frequentar as atividades? 

 

 

 

 

Quadro 17 – Resultados da Questão nº 4 (Consultar Anexo IX) 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 22 100 % 

Mais ou menos 0 0 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 
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A totalidade dos inquiridos, 22 idosos (100 %), afirma que gostaria de continuar a 

frequentar as atividades, o que leva a crer no seu grau de satisfação e na necessidade de dar 

continuidade a esta intervenção. 

5. Que tipo de atividades gostou mais? 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 – Resultados da Questão nº 5 (Consultar Anexo IX) 

Com base no quadro 14, podemos constatar que as respostas foram equilibradas, não 

havendo nenhuma discrepância na opinião dos idosos. No entanto, as atividades/ateliers que 

assumem maior destaque na preferência dos idosos foram as atividades de Artes Manuais e 

Decorativas, com um total de 22 respostas, o que equivale a 20 % do número total de respostas 

dadas. De seguida, surgem as atividades de Saúde Preventiva, com 18 respostas (16 %) e as 

Atividades Religiosas com 17 respostas (15 %). 

As atividades ligadas à Jardinagem e à Culinária são, na opinião dos idosos, as que 

menos se destacam. Porém, em comparação com as restantes categorias, houve um número 

significativo de idosos, ou seja, 12 idosos (11 %) que afirmaram gostar das atividades 

desenvolvidas. De acordo com o diagnóstico de necessidades e com o decorrer da intervenção, 

verifica-se que estes resultados comprovam as necessidades e expectativas demonstrados pelos 

idosos. 

6. Em qual das atividades sente que aprendeu mais? 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Artes Manuais e Decorativas 22 20 % 

Saúde Preventiva 18 16 % 

Jardinagem 12 11 % 

Culinária 15 13 % 

Expressão Musical 16 14 % 

Ginástica 12 11 % 

Atividades Religiosas 17 15 % 

Número total de respostas dadas 112 100 % 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Artes Manuais e Decorativas 20 22 % 

Saúde Preventiva 20 22 % 

Jardinagem 10 11 % 
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Quadro 19 – Resultados da Questão nº 6 (Consultar Anexo IX) 

Em relação às aprendizagens, os dados apresentados são notórios Com uma 

percentagem de 22 %, equivalente a 20 dos idosos, surgem as categorias das Artes Manuais e 

Decorativas e da Saúde Preventiva, como sendo as atividades que proporcionaram mais 

aprendizagens. Por outro lado, com uma percentagem mais baixa de 9 %, surgem as categorias 

de Ginástica e de Atividades Religiosas com o número total de 9 e 8 respostas, respetivamente. 

A análise que se segue corresponde à questão 7 e pretende averiguar a opinião dos 

idosos acerca do impacto que o projeto teve nas suas vidas, ou seja, pretende compreender 

quais os aspetos que melhoraram na vida dos idosos, ao que se apurou as seguintes 

conclusões: 

7. Considera que este projeto mudou a sua vida? 

 

 

 

 

 

7.1 Se sim, o que mudou? 

 

 

 

 

 

 

 

Quadros 20 e 21 – Resultados da Questão nº 7 e nº 7.1(Consultar Anexo IX) 

Culinária 12 13 % 

Expressão Musical 13 14 % 

Ginástica 9 9 % 

Atividades Religiosas 8 9 % 

Número total de respostas dadas 92 100 % 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 22 100 % 

Mais ou menos 0 0 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Ocupar os tempos livres 6 15 % 

Ser uma pessoa mais feliz e ativa 8 19 % 

Não estar sozinho/a em casa 9 22 % 

Conviver com outras pessoas 12 29 % 

Aprender coisas novas 6 15 % 

Número total de respostas dadas 41 100 % 
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Quando inquiridos sobre a possibilidade de o projeto ter ou não mudado as suas vidas, os 

22 idosos, ou seja, a totalidade dos participantes (100 %) responderam afirmativamente, 

conforme mostram os dados apresentados, no quadro 16. A participação dos idosos nas 

atividades revela, deste modo, a importância que a intervenção assumiu nas suas vidas, 

sobretudo pelo facto de passarem a conviver mais com outras pessoas, tal como se observa no 

quadro 17, onde 12 dos idosos (29 %) afirmaram que: “faz muita falta este convívio” (inquérito 

6); o projeto “mudou bastante a minha vida, pois convivo com outras pessoas” (inquérito 12); 

“gosto muito de conversar, de conviver e de partilhar experiências” (inquérito 16); “sinto falta de 

sair de casa” (inquérito 17). 

Nove dos participantes (22 %) afirmaram que a frequência nas atividades permitiu não 

ficarem tanto tempo sozinhos em suas casas: “não fico tanto tempo em casa” (inquérito 7); 

“distraio-me muito com as pessoas que me fazem companhia” (inquérito 10); “tenho companhia 

de outras pessoas, em casa ficava sozinha” (inquérito 11); “saio mais vezes de casa, converso 

mais” (inquérito 15). 

O facto de se sentirem pessoas mais felizes e ativas é outro dos motivos apontados por 8 

dos inquiridos (19 %), como se pode constatar nas seguintes opiniões: “considero-me mais feliz, 

mais alegre por conviver, rir, cantar, tomar um ar, que na minha idade preciso disso” (inquérito 

2); “estou mais ativa e gosto muito destas atividades” (inquérito 3); “sinto-me melhor e mais 

feliz” (inquérito 13); “vivo mais alegre” (inquérito 14); “sinto-me mais alegre porque posso 

conversar com as pessoas e fazer coisas diferentes” (inquérito 20). 

Para seis dos idosos (15 %), as atividades ajudaram não só a ocupar os tempos livres, 

como também a aprender coisas novas, ou seja, consideram que: “a ocupação de horas livres é 

fundamental para a minha idade” (inquérito 1); “mudou a minha vida porque estou mais 

ocupada” (inquérito 7); “gosto muito de conviver e aprender coisas novas nas atividades que 

fazemos” (inquérito 19); “aprendo muito nas atividades que fazemos” (inquérito 20). 

Ainda, na opinião de alguns idosos, os ateliers foram fundamentais porque possibilitaram 

novas experiências que, até então, não tiveram a oportunidade de vivenciar. Uma das idosas 

referiu mesmo que “com a idade que tenho, é a primeira vez que participo nestas atividades e 

estou muito satisfeita” (inquérito 4). Já outro referiu que “estou sempre à espera do dia para ir 

para as atividades” (inquérito 17). 

A seguinte questão pretende compreender se após a participação dos idosos nas 

atividades, estes se sentiam pessoas mais ativas. 
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8. Neste momento, sente-se uma pessoa mais ativa? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quadros 22 – Resultados da Questão nº 8 (Consultar Anexo IX) 
 

Com base no quadro 18, concluímos que os 22 idosos (100 %) consideram que, após a 

sua participação nas atividades, sentem-se pessoas mais ativas. De facto, é notória a sua 

evolução tanto a nível de aprendizagens como na sua vontade de querer e saber mais, o que se 

revela motivo de grande satisfação e de dever cumprido.  

Finalmente surge a última questão onde se pretendia que os idosos evidenciassem, na 

sua opinião, o que para eles consideram ter sido importante com a criação deste projeto. 

 

9. Na sua opinião, a criação deste projeto foi importante? Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadros 23 – Resultados da Questão nº 9 (Consultar Anexo IX) 
 

Face aos resultados obtidos, os idosos referem que a criação deste projeto foi importante 

por diversas razões que, de seguida, se apresentam. Como é possível comprovar no quadro 19, 

os idosos afirmam que a sua participação nas atividades permitiu ter mais convivência com 

outras pessoas, como o demonstram 12 dos idosos (37 %), enquanto que 6 (18 %) afirmaram 

que possibilitou sair mais vezes de casa. Segundo os seus testemunhos, a frequência nas 

atividades “ajuda a sair de casa e conviver com as pessoas. Se não fosse assim, não tinha 

oportunidade de sair de casa” (inquérito 8). Por outro lado, afirmam que “este projeto é muito 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Sim 22 100 % 

Mais ou menos 0 0 % 

Não 0 0 % 

Número total de respostas dadas 22 100 % 

Categorização das Respostas Dados Percentagem 

Novas aprendizagens 4 12 % 

Mais convívio com outras pessoas 12 37 % 

Sair mais vezes de casa 6 18 % 

Ocupar melhor os tempos livres 4 12 % 

Conhecer novas pessoas 3 9 % 

Outros 4 12 % 

Número total de respostas dadas 33 100 % 
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importante e faz muita falta para as pessoas idosas não passarem o tempo em casa sozinhos.” 

(inquérito 13); que “é bom sair de casa e estar com outras pessoas” (inquérito 22).  

As novas aprendizagens e a ocupação dos tempos livres surgem, logo de seguida, como 

os principais motivos apontados por 4 idosos, ou seja, 12 % das respostas dadas. A sua opinião 

é de que o projeto “é muito importante, é um passatempo muito bom e útil para a nossa idade” 

(inquérito 10) e “é uma boa maneira de ocupar os tempos livres e conviver com outras pessoas” 

(inquérito 12). “As atividades que fizemos foram muito importantes porque aprendemos muito e 

passamos bons momentos de convívio” (inquérito 20). 

Por fim, surge a categoria “Outros” que corresponde igualmente a 4 utentes (12 %), entre 

os quais se pode enumerar algumas das expressões enunciadas: “ganhamos uma nova família” 

(inquérito 1); “em casa só temos a televisão para nos distrairmos” (inquérito 2); “faz-me bem à 

saúde” (inquérito 9); “é bom que este projeto continue” (inquérito 17). 

 

4.3. Discussão dos resultados à luz dos objetivos delineados 

Tendo em consideração os resultados anteriormente apresentados que evidenciam as 

opiniões dos idosos que participaram no desenvolvimento deste projeto, importa averiguar se os 

objetivos delineados, na fase inicial, foram ou não alcançados. Para o efeito, é apresentada, de 

seguida, uma análise a cada objetivo (geral e específico), segundo o critério de eficácia para 

compreender se os objetivos foram ou não alcançados. 

O primeiro objetivo geral, que pretendia promover o desenvolvimento integral e 

harmonioso dos idosos, para uma melhor qualidade de vida, orientou toda a nossa intervenção, 

concretizando-se através da criação dos ateliers que procuraram desenvolver as diferentes 

dimensões dos idosos, tanto a nível físico, cognitivo, social, como espiritual. No quadro teórico 

deste projeto, o conceito de qualidade de vida surge associado à interação do indivíduo com o 

seu ambiente, através de uma postura consciente e ativa, ou seja, manter os idosos ativos 

permite a criação de respostas satisfatórias perante o processo de envelhecimento. Como relata 

um testemunho, “as atividades que fizemos foram muito importantes porque aprendemos muito 

e passamos bons momentos de convívio” (inquérito 20). 

O segundo objetivo geral, por sua vez, tinha a intenção de consciencializar os idosos para 

a importância de um envelhecimento ativo, como parte integrante do processo de educação ao 

longo da vida. As temáticas do envelhecimento ativo e da educação surgem, no desenvolvimento 

do projeto, como questões centrais, tendo em consideração o contínuo envelhecimento 
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populacional e o papel que a educação assume. Conforme referido, a educação é vista como um 

meio de consciencialização das pessoas através, não só da adoção de estilos de vida saudáveis, 

como também através de uma participação ativa, no contexto onde está inserido. 

Possibilitar aos idosos sair de suas casas para participar em diferentes atividades e 

aprender coisas novas, só por si realça a importância da intervenção comunitária e, 

consequentemente, da ação educativa que visa a mudança. O conjunto dos ateliers contribuíram 

para a tomada de consciência da importância de um envelhecimento ativo, como é possível 

constatar na opinião da utente mais velha: “com a idade que tenho, é a primeira vez que 

participo nestas atividades e estou muito satisfeita” (inquérito 4). 

A implementação deste projeto definiu, como terceiro objetivo geral, proporcionar aos 

idosos novas experiências e aprendizagens, para ocupação dos tempos livres, dado que, na fase 

inicial, foi diagnosticado que os idosos passavam muito tempo sozinhos e sentiam a necessidade 

de estar com outras pessoas para conversar e, ao mesmo tempo, fazer alguma tarefa que lhes 

desse um sentido de utilidade e que lhes possibilitasse novas aprendizagens. Neste sentido, e 

tendo em consideração os gostos e aptidões manifestados pelos idosos, procurou-se 

proporcionar novas experiências, nomeadamente, através dos ateliers de Artes Manuais e 

Decorativas; de Culinária; de Ginástica e de Expressão Musical. A animação sociocultural 

revelou-se uma importante estratégia de intervenção junto dos idosos, devido à sua versatilidade 

em se adaptar a diferentes áreas. 

Segundo a perspetiva apresentada por Barbosa (2006), de que a animação surge como 

sinónimo de vida; contribui para o desenvolvimento pessoal e social e é vista como uma 

dimensão integral e global da educação, é possível constatar que esta estratégia de intervenção 

permite estabelecer uma ligação entre os três objetivos definidos, tendo em consideração os 

conceitos-chaves presentes em cado um deles, ou seja, o desenvolvimento integral e 

harmonioso; o envelhecimento ativo e as novas experiências e aprendizagens. 

No que se refere ao objetivos específicos, o primeiro, exercitar as capacidades físicas e 

cognitivas dos idosos, através do exercício físico e de atividades lúdicas e cognitivas, foi 

alcançado, fundamentalmente, através dos ateliers de Ginástica e de Artes Manuais e 

Decorativas. O desenvolvimento de atividades ligadas ao desporto pretendiam possibilitar ao 

idoso contrariar a inatividade manifestada e, ao mesmo tempo, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. Neste sentido, este objetivo vem reforçar a opinião evidenciada, neste 

trabalho, por Martins (2013), de que “[a] valorização positiva da atividade física enfatiza os 
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sentimentos, a satisfação, a alegria e a felicidade para a vida. Todos os exercícios físicos são 

bons coadjuvantes no processo de envelhecimento, já que produzem potencialidades no domínio 

social e biológico” (p. 318).  

Por outro lado, a diversidade de trabalhos manuais realizados, com o recurso a diferentes 

materiais e técnicas possibilitaram aos idosos estimular a imaginação e criatividade e 

desenvolver a sua motricidade manual. Importa referir que, para o cumprimento deste objetivo, 

foram fundamentais as atividades extraplano, que apesar de não estarem previstas, procuraram 

trabalhar a dimensão lúdica, como por exemplo, a comemoração de dias temáticos. Como 

defende Ander-Egg (2000), as atividades lúdicas assumem um carácter festivo que procura 

promover a alegria e felicidade às pessoas. 

Para a concretização do segundo objetivo específico, ajudar os idosos a ultrapassar a 

barreira das inibições e resistências, através do incentivo a uma participação mais ativa nas 

atividades, foram vários os elementos-chave, desde a música, a dança, como por exemplo, as 

atividades “Ao ritmo da música”; “Passa a bola a cantar" e, ainda, a realização dos trabalhos 

manuais para fomentar a participação ativa dos idosos. Em cada sessão, eram realizadas 

pequenas dinâmicas que pretendiam, não só, favorecer as relações interpessoais, como 

também, dar resposta à necessidade de se criar uma maior intrusão dos idosos na vida do 

grupo, já que não se conheciam. Por ser comum a ideia de incapacidade, manifestada por 

muitos idosos, face a determinada tarefa que desconheciam, este objetivo tinha a intenção de 

desconstruir essa forma de pensar. No início da implementação das atividades, era frequente 

ouvir-se, por parte dos idosos, que não eram capazes de fazer determinada tarefa, ou então, 

sentiam vergonha de se exprimirem. No final da intervenção, foi notório que este objetivo foi 

conseguido, tal como afirma um dos idosos: “ganhamos uma nova família” (inquérito 1). 

Relativamente ao terceiro objetivo específico, prevenir situações de dependência e 

promover a autonomia dos idosos através de sessões informativas foi criado o atelier de Saúde 

Preventiva, uma vez que era importante criar um espaço que possibilitasse aos idosos 

momentos de reflexão e de partilha, em relação às questões de saúde e do seu meio envolvente. 

Segundo algumas opiniões, este objetivo foi cumprido porque tiveram a oportunidade de 

consolidar informações que já possuíam e aprender outras novas, “ganhei novos conhecimentos 

e mais informação sobre a saúde” (inquérito 15). 

O quarto objetivo específico, que visava promover atividades que valorizem a cultua, as 

competências e os saberes dos idosos, pretendia valorizar o papel do idoso, como alguém 
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detentor de ricas experiências de vida. Segundo a perspetiva abordada por Calado (2004), na 

temática sobre Solidão e o Isolamento Social dos Idosos, o idoso não precisa, apenas, de se 

desenvolver e aprender coisas novas, ele também quer dar o que tem de melhor, numa partilha 

mútua. Assim, as atividades desenvolvidas nos ateliers de Culinária, Jardinagem e Atividades 

Religiosas foram fundamentais para a concretização deste objetivo. 

A culinária surge como um forma de possibilitar aos idosos relembrar tradições antigas a 

partir da realização de novas receitas, como por exemplo, o processo de confeção do pão, 

através da preparação da massa de bolachas que requer o uso das mãos. A jardinagem, por sua 

vez, surge associada à possibilidade dos idosos manterem contacto com a natureza, tendo em 

consideração o seu meio envolvente, e permitir o desenvolvimento de trabalhos básicos de 

jardinagem. Em relação às atividades religiosas, estas pretendiam, não só comemorar datas 

festivas do calendário litúrgico (por exemplo a Páscoa), como também valorizar o lado espiritual 

e religioso dos idosos, por serem duas dimensões muito presentes nas suas vidas. 

O objetivo específico fomentar o convívio e as relações interpessoais através de atividades 

ligadas à música, surge em sequência do gosto manifestado pelos idosos em relação à música. 

Desde as atividades iniciais que a música esteve presente por ser considerada um estímulo que 

promove um conjunto de benefícios ao nível físico, da comunicação e da integração social, como 

afirmam Miranda & Godeli (2003). Através da música foi possível proporcionar aos idosos 

momentos de diversão e alegria e relembrar cânticos tradicionais da cultura portuguesa, como 

por exemplo, as atividades “O cantar dos Reis” e “Diz-me a palavra, eu digo que música é…”. 

Por último, o sexto objetivo específico tinha como intenção proporcionar o contacto com 

novas técnicas, ferramentas e novos materiais. Para o efeito, contribuíram as atividades dos 

Ateliers de Artes Manuais e Decorativas e da Culinária, devido à diversidade de materiais que os 

idosos tiveram a oportunidade de trabalhar, como são exemplo as tintas, papéis de diferentes 

texturas, as gomas, o chocolate e também devido a diferentes ferramentas, como é o caso do 

agrafador, o furador, os pincéis, as formas das bolachas. 

Em suma, é possível concluir, com base nesta análise, que todos os objetivos propostos 

foram cumpridos, assim como, a finalidade desta intervenção. 
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Capítulo V 

Considerações Finais 

No último capítulo, relativo às considerações finais, é feita uma análise crítica dos 

resultados e das suas implicações, assim como, a evidenciação do impacto que a realização do 

estágio teve a nível pessoal, institucional e, ainda, a nível de conhecimento na área de 

especialização de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

 

5.1. Análise crítica dos resultados e das implicações 

Ao longo do desenvolvimento do projeto foi possível compreender a pertinência de 

trabalhar as questões em torno da população idosa, devido ao aumento desta faixa etária. Os 

últimos estudos efetuados pelo INE dão conta, precisamente, que o progressivo envelhecimento 

da população idosa, no nosso país, duplicou nos últimos 50 anos. 

Sabe-se à partida que o ser humano, desde que nasce, passa por um contínuo processo 

de construção e desenvolvimento pessoal, em função do meio onde está inserido. O idoso, ao 

longo da sua vida, também vai aprendendo e descobrindo novas capacidades dentro de si, ao 

mesmo tempo que amplia as suas experiências que definem a sua história de vida. Este 

processo é sinónimo de educação ao longo da vida. Se o idoso viver constantemente do passado 

e não tiver, ao seu dispor, projetos que lhes criem oportunidades de encarar o futuro com 

otimismo, ou seja, ter oportunidades de viver novas experiências e continuar a formar-se como 

pessoa, certamente acabará por viver uma vida de isolamento, de inatividade, como era o caso 

de alguns idosos com quem trabalhamos.  

Com o aparecimento do conceito de educação ao longo da vida, que pretende fomentar as 

aprendizagens das pessoas em todas as etapas da sua vida, surge a necessidade de propiciar 

ofertas educativas capazes de darem essa resposta, reconhecendo, deste modo, que o contínuo 

envelhecimento da população implica a criação de medidas e/ou políticas que defendam os 

direitos dos idosos, com vista a uma melhor qualidade de vida dentro dos seus ambientes 

naturais, ou seja, os seus domicílios e a própria comunidade.  

Neste sentido, e tendo em conta a atualidade, em que grande parte da população idosa 

vive em meios rurais, partiu-se para o desenvolvimento de um projeto num contexto rural, que 

tinha falta de respostas para esta franja da população. Se havia a existência de espaços físicos 

capazes de acolher este tipo de respostas, como o caso da instituição onde desenvolvemos o 
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projeto, e pessoas a precisar de ajuda, então, foi necessário partir para o terreno e criar as tais 

oportunidades que viriam a mudar a vida dos idosos.  

Face a esta realidade, este trabalho procurou orientar-se segundo alguns princípios, 

nomeadamente, ir ao encontro do idoso; saber programar a intervenção, segundo o papel que o 

idoso tinha dentro da sua comunidade e, ainda, por ao dispor todos os conhecimentos, técnicas 

e estratégias necessárias para o bom desempenho de toda a intervenção. Conhecer bem os 

idosos, foi fundamental, isto porque toda a ação se gerou em torno deles. Ao partir para o 

terreno com a ideia de que os idosos necessitavam de enriquecer os seus saberes e desejavam 

partilhar as suas experiências, todo o processo foi construído numa relação mútua de confiança, 

ensinamentos e aprendizagens. 

A animação constituiu uma importante “ferramenta” durante a fase de implementação e 

assumiu um papel preponderante, já que foi possível enquadrar os idosos num programa 

variado de atividades manuais, lúdicas, desportivas, domésticas, que permitiram estimular as 

suas capacidades cognitivas e motoras e, ao mesmo tempo, promover um espaço de lazer e 

convívio, onde pudessem intervir, participar e manter uma vida social ativa. 

A criação do centro de convívio surge como um espaço vocacionado para a animação e 

lazer dos idosos, onde os resultados alcançados vêm reforçar, precisamente, a importância de 

intervir junto da população mais velha. Através da ação educativa e da intervenção, facilmente 

chegamos à compreensão que profundas mudanças são necessárias no sistema educativo, pois 

só se aprende através da participação, da vivência de experiências, de atitudes e da escolha de 

condutas para alcançar os objetivos desejados. 

Valorizar e cuidar dos idosos é uma necessidade, por isso, continuemos a estar atentos e 

a desenvolver condições para que a sua presença e sabedoria possam ser uma inspiração para 

as camadas mais novas, pois estas serão os adultos do amanhã. 

 

5.2. Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e de conhecimento na área 

de especialização. 

A título pessoal, o estágio foi uma experiência bastante gratificante, enquanto pessoa e 

enquanto profissional, pois possibilitou, não só, desenvolver e melhorar as competências 

trabalhadas durante o percurso académico, como também, desenvolver novas competências, 

uma vez que a aprendizagem, durante a intervenção, foi mútua, para não falar dos laços criados 

com cada um dos idosos. As suas histórias e experiências de vida, que tivemos o prazer de 
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conhecer, foram transformadoras e ao mesmo tempo inspiradoras, tendo em conta o nosso 

pequeno percurso de vida e o início de uma nova carreira profissional. 

Para quem teve a honra e o privilégio de ter a avó materna perto de si, durante muitos 

anos, foi com grande carinho que abraçamos este projeto. Olhei para esta oportunidade como 

uma forma de fazer com outras pessoas idosas, aquilo que não tive a oportunidade de fazer com 

a minha avó, mesmo sabendo que esteve sempre rodeada de afetos e todos os cuidados de que 

necessitava. Este contato possibilitou despertar uma maior sensibilidade para as causas ligadas 

aos seniores e o respeito que devemos ter por cada um deles. Embora, anteriormente, não 

tenha tido contato institucional com este público, esta experiência familiar facilitou toda a 

envolvência no projeto. 

Por último, e o mais importante, a experiência do estágio abriu portas para continuar a 

trabalhar na instituição, através da medida estágio profissional, promovida pelo IEFP, cuja 

candidatura foi aprovada. Como é possível constatar, não houve espaço para o descanso, mas 

ficou a esperança num futuro promissor, já que estavam criadas condições para desenvolver um 

trabalho, não só pela questão de ser remunerado, mas fundamentalmente, pela possibilidade de 

dar continuidade ao projeto que iniciamos 

Em termos institucionais, consideramos que esta experiência trouxe um novo dinamismo 

à instituição, visto que, até então, não eram dinamizados quaisquer tipos de projetos educativos, 

para além, de uma valência que trabalha, na sua grande maioria, em contexto externo, ou seja, 

presta cuidados nos domicílios. O reconhecimento da pertinência e importância deste projeto, 

por parte da direção, leva-nos a crer na possibilidade de surgirem novas mudanças, tanto a nível 

de recursos humanos, como a nível de recursos físicos e materiais, uma vez que foram aspetos 

negativos detetados e reconhecidos ao longo da intervenção. É fundamental, desde o início, criar 

bases que sustentem o futuro e progresso dos projetos. Se olharmos nesta perspetiva, 

indiretamente, estaremos a contribuir, não só para o desenvolvimento da instituição e dos 

utentes, como também para a vida de outras pessoas, como por exemplo, a criação de novos 

postos de trabalho.  

O facto de haver poucos recursos, como referimos, criou dificuldades na parte prática do 

projeto, mas ao mesmo tempo criou um sentimento de “sobrevivência”, já que tivemos de ser 

polivalentes e dar saída a todas as questões que tinham que ser resolvidas. 

Em relação aos conhecimentos resultantes do percurso académico, mais concretamente 

da especialização do mestrado, consideramos que valeu a pena todo o esforço e dedicação 
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empregados. Há que realçar que não foram apenas dois anos, este percurso foi o culminar de 

cinco anos dedicados há concretização de mais um objetivo de vida, a formação académica. 

O ano de estágio é sempre o mais esperado e desejado, porque temos a possibilidade de 

consolidar os conhecimentos teóricos com a prática de campo, no entanto, as bases teóricas 

foram sem dúvida imprescindíveis. Estamos a falar de uma especialização no campo das 

ciências sociais em que o objeto de estudo é o ser humano e o meio que o rodeia, e por isso, é 

de salientar a relação de proximidade e cumplicidade que houve por parte da maior parte dos 

docentes. Estudar as correntes teóricas é importante sim, mas as relações interpessoais que se 

criam dizem muito de nós mesmos, dão-nos aprendizagens que, por muitos livros consultados, 

nunca iriamos encontrar. Tendo em consideração o papel da educação e o que rege a prática de 

um bom técnico superior de educação, considero que a vertente humana da licenciatura e do 

mestrado foram essenciais para mim, e consequentemente, para a minha prática profissional. 

É importante referir que esta especialização engloba dois conceitos fundamentais, a 

educação e a intervenção, o adulto e a comunidade. Se estabelecermos uma relação entre eles, 

chegamos à conclusão de que o processo de transformação ocorre da teoria para a prática e do 

individual para o coletivo. Logo, esta vertente do mestrado é muito abrangente, daí a quantidade 

de possibilidades de contextos educativos onde é possível atuar e fazer a educação acontecer, 

ou seja, é um campo em aberto e em expansão. 

Para finalizar esta nossa análise reflexiva, gostaríamos de evidenciar uma pequena 

expressão muito conhecida na linguagem comum, que diz “nada acontece por acaso”, e eu 

considero que a vontade que tive há cinco anos atrás em ingressar nesta área de formação, 

mesmo sem saber muito bem para o que ía tinha um propósito muito simples, realizar-me 

profissionalmente. Hoje, passados esses cinco anos, com a pouca experiência que tenho, 

considero que é neste contexto da educação de adultos e intervenção comunitária que me sinto 

bem e realizada. Independentemente de trabalhar com os idosos, ou não, sinto-me confiante em 

puder dar às pessoas aquilo que recebi e receber das pessoas aquilo que tiverem para me dar. 

 Isto é a Educação! 
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ANEXO I 
(Questionário Diagnóstico) 
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Questionário de Avaliação de Necessidades/Interesses 

 

 

 

Idade: ______ Sexo: F           M                 Estado civil: ____________________ 

 

Sabe ler            Sabe escrever                 

 

Grau de Escolaridade: 

 

Ensino primário (4ª Classe) 

Ensino Básico (9º ano) 

Ensino Secundário (12º ano) 

Ensino Superior    Curso: _____________ 

Outro     Qual?______________ 

 

Tem algum problema de saúde? 

 

Não 

Sim        Qual?______________ 

 

1. Com quem vive diariamente? 

Com o marido/esposa 

Com o(s) filho(s) 

Sozinho 

Outros     Quem?______________ 

 

O seguinte questionário foi realizado no âmbito do Mestrado de Educação, na área de 

especialização Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

Este questionário é destinado aos futuros utentes do centro de convívio e tem como objetivo 

proceder a uma análise de necessidades, interesses e expetativas do público-alvo. 

Os dados recolhidos neste questionário serão analisados para a elaboração do plano de 

atividades. Informa-se que o questionário é anónimo e confidencial. 
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2. Ainda exerce algum tipo de atividade? 

Reformado 

Trabalhos agrícolas 

Outros     Qual?________________ 

 

3. Qual a profissão que exerceu?________________________ 

 

4. Na sua opinião, considera importante a criação do centro de convívio? 
 

Sim 

Não 
 

 

 

4.1 Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Gostaria de frequentar o centro de convívio? 

Sim 

Não 
 

 

 

6. Na sua opinião, o centro de convívio é importante para: 

Conversar 

Conviver com outras pessoas 

Fazer diferentes atividades 

Jogar (cartas, xadrez…)    

Distrair 

Aprender coisas novas 

Não ficar sozinho(a) em casa 

Outros     Quais?_____________________ 
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7. O que mais gosta de fazer nos seus tempos livres? 

 

Conversar 

Cantar 

Dançar 

Fazer caminhadas ao ar livre   

Fazer trabalhos manuais (pintar, colar…) 

Fazer teatro 

Fazer passeios/excursões 

Fazer ginástica   

Fazer bordados (croché) 

Jogar (cartas, xadrez…) 

Jardinagem   

Cozinhar 

Participar em celebrações religiosas   

Ver filmes 

Mexer no computador  

Estar com os amigos   

Estar com a família 

Estar com crianças/jovens 

Outros     Quais?_____________________ 

 
 

8. Que atividades gostaria de desenvolver no centro de convívio? 

 

Conversar 

Cantar 

Dançar 

Fazer caminhadas ao ar livre   

Fazer trabalhos manuais (pintar, colar…) 

Fazer teatro 

Fazer passeios/excursões 

Fazer ginástica   
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Fazer bordados (croché) 

Jogar  

Jardinagem   

Cozinhar 

Participar em celebrações religiosas   

Ver filmes 

Mexer no computador  

Aprender sobre algo                                          O quê?_____________________ 

Aprender a fazer algo            O quê?_____________________ 

Atividades com crianças/jovens 

Outros      Quais?_____________________ 

 
 
 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO II 
(Grelha de Planificação das Atividades) 
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 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Avaliação 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Observações 
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ANEXO III 
(Cronograma) 
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Calendarização das Atividades/ Fases de Intervenção 

Fases de 
Intervenção 

 
Atividades 

2014 2015 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 

1ª. Fase 

Integração no 

contexto de 

estágio 

Reuniões com a direção da instituição          

Observação participante          

Conversas informais          

Contato com as Juntas de Freguesia          

Pesquisa documental          

Revisão de literatura          

 

 

2ª Fase 

Diagnóstico/ 

Sensibilização 

Três encontros iniciais com os idosos          

Divulgação (cartazes e eucaristias)          

Inquérito por questionário          

Conversas informais          

Observação participante          

Revisão de literatura          

 

3ª Fase 

Implementação 

Atelier de Artes Manuais e Decorativas          

Atelier de Saúde Preventiva           

Atelier de Jardinagem          

Atelier de Culinária          
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3ª Fase 

Implementação 

Atelier de Expressão Musical          

Atelier de Ginástica          

Atividades Religiosas          

Atividades Extraplano          

Conversas informais          

Observação participante          

Revisão de literatura          

Diário de Bordo          

 

4ª Fase 

Avaliação 

Inquérito por questionário          

Conversas informais          

Observação participante          

Revisão de literatura          
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ANEXO IV 
(Cartazes) 
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ANEXO V 
(Exemplos da Planificação das Atividades) 
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Exemplo 1 

Atividade do Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Artes Manuais e 

Decorativas 

Painel de andorinhas 

com poemas de 

Primavera 

20/03/2015 

Sala da 

Instituição 

 

21 Idosos e 

Estagiária 

 
 
 
 
 

Descrição 

A atividade inicia-se com a pesquisa de moldes de andorinhas e a recolha de 

poemas relacionados com a Primavera. Os autores escolhidos são: Eugénio 

de Andrade; Sophia de Mello Breyner; Miguel Torga e Fernando Pessoa. Após 

o desenho e recorte dos moldes em cartão, procede-se à pintura das 

andorinhas. Enquanto decorre o processo de secagem, são impressos os 

poemas em cartolina, recortados e posteriormente colocados nas andorinhas 

com uma fita de cetim. Terminado todo o processo de construção das 

andorinhas, realiza-se o painel na parede. 

 

Recursos 

Materiais 

Cartão; tintas; pincéis; cartolinas; lápis; tesouras; fita de cetim; moldes de 

andorinhas; cola; cartolinas; computador; impressora. 

 

 
Avaliação 

Os idosos mostraram-se bastante participativos e empenhados. Não tiveram 

grande dificuldade em trabalhar com o cartão, apesar da sua rigidez. 

 

 
Observações 

Anotação: «Que painel giro! As andorinhas parecem que estão mesmo a voar. 

As mensagens são muito bonitas. Já cheira a Primavera, na nossa sala». 
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Exemplo 2 

Atividade do Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Artes Manuais e 

Decorativas 

 

Painel - Os retratos 

27/05/2015 

Sala da 

Instituição 

 

20 Idosos e 

Estagiária 

 
 
 
 
 

Descrição 

A atividade inicia-se com o recorte de molduras em cartão (20cmx15cm) e a 

decoração das mesmas. Os materiais escolhidos são massas comestíveis (de 

vários tipos), colados com cola branca. A decoração fica ao critério de cada 

idoso. Enquanto se aguarda a secagem da massa, procede-se à sessão 

fotográfica dos idosos e posteriormente à impressão e recorte das fotografias. 

Terminado o processo de secagem, as molduras são pintadas com tinta 

acrílica dourada, para transmitir a ideia de antiguidade. Depois das molduras 

secas, colocam-se as fotografias e constrói-se o painel na parede de uma 

forma dinâmica. 

 

Recursos 

Materiais 

Cartão; tintas; pincéis; tesouras; xizatos; cola; cola branca; papel; máquina 

fotográfica; computador; impressora. 

 

 
 

Avaliação 

Os idosos mostraram-se interessados em trabalhar com as massas. 

Revelaram criatividade na decoração das molduras. À exceção da utilização 

dos xizatos, executaram todas as tarefas propostas. 

 

 
 

Observações 

Anotação: «Não imaginava que a massa que usamos para cozinhar pudesse 

fazer trabalhos bonitos.» «Ficamos mesmo bem nas fotografias. Estamos 

todos “janotas”». 
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Exemplo 3 

Atividade do Atelier de Saúde Preventiva 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Saúde 

Preventiva 

 

Sessão sobre Diabetes e 

Colesterol 

15/04/2015 

Sala da 

Instituição 

 

17 Idosos e 

Estagiária 

 
 
 

 
Descrição 

Para a realização desta sessão é necessário a pesquisa de alguma 

informação e vídeos sobre o tema proposto. Após a recolha de informação é 

feita uma pequena apresentação em PowerPoint, seguida de um momento de 

partilha. Na parte prática são feitos alguns cartazes com imagens 

relacionadas com os vídeos apresentados, com o intuito de testar a sua 

memória visual e identificarem a patologia que se relaciona com a imagem 

que tem nas suas mãos. 

 

Recursos 

Materiais 

Computador; projetor; colunas; cartazes com imagens. 

Avaliação Os idosos mostraram-se atentos e participativos nos momentos de interação. 

 

 
Observações 

Anotação: «O meu médico nunca me tinha explicado o que era a diabetes, 

apenas dizia-me aquilo que tinha que fazer». 
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Exemplo 4 

Atividade do Atelier de Jardinagem 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades  
Centro de Convívio 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Jardinagem 

 

O canteiro de jardim 

20, 21 e 

22/04/2015 

Exterior da 

Instituição 

 

21 Idosos e 

Estagiária 

 
 

 
 

Descrição 

A realização da atividade comtempla as seguintes fases: a elaboração de um 

croqui para apresentar na instituição e a profissionais na área de jardinagem, 

com o intuito de se fazer uma estimativa dos materiais necessários e custos 

envolvidos; a compra dos materiais; a preparação do terreno, para a 

colocação de guias em cimento, da terra e do sistema de rega (conta-gotas) 

e, por fim, a colocação das plantas e casca de carvalho em alternativa à 

relva, para evitar muita manutenção. 

 

Recursos 

Materiais 

Computador; papel; guias de cimento; ferramentas de jardim; terra; plantas, 

tubos de rega e plásticos. 

 

 
 

Avaliação 

Apesar dos idosos participarem todos na plantação do canteiro, através da 

divisão tarefas, a preparação prévia do terreno esteve a cargo de três pessoas 

que se prontificaram a colaborar na atividade. 

 

 
Observações 

Anotação: «O canteiro ficou bonito…as plantas também são muito bonitas». 

«É bom tornar este espaço mais bonito». 
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Exemplo 5 

Atividade do Atelier de Culinária 

 
 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Culinária 

 

Mão na massa 1 -

Receita do doce húngaro 

 

20/02/2015 

Sala da Instituição 

18 Idosos; 

Estagiária e 

Pasteleira 

 
 

 
Descrição 

 
 

A atividade inicia-se com a presentação dos ingredientes e alguns utensílios e 

só depois começa a preparação da massa. Terminado este processo, e após 

a massa descansar um pouco, procede-se ao corte das bolachas e respetiva 

cozedura. No final, é dar largas à imaginação e decorar a gosto com 

chocolate ou doce de morango. 

 

Recursos 

Materiais 

Ingredientes (farinha, ovos, manteiga; chocolate…); utensílios (formas das 

bolachas; balança; rolo da massa…); forno; tabuleiros; folhas com a receita. 

 

 
 

Avaliação 

Os idosos mostraram agilidade na preparação da massa e no uso dar formas 

para fazer as bolachas. O resultado final estava de acordo com a receita 

proposta. 

 

 
Observações 

Anotação: «Nunca tinha visto estas forminhas, fazem coisas engraçadas». 

«Ainda me lembro de amassar o pão, assim como estamos a fazer». 
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Exemplo 6 

Atividade do Atelier de Expressão Musical 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Expressão 

Musical 

 

Diz-me a palavra, eu 

digo que música é… 

 

11/03/2015 

Sala da Instituição 

 

20 Idosos; 

Estagiária  

 
 

 
 
 
 
 

Descrição 
 
 

Após a recolha de cânticos tradicionais, são selecionadas palavras-chave que 

fazem parte das letras da música. As palavras são escritas em pequenos 

cartões e posteriormente colocados num saco. O grupo é dividido em pares e 

é feita a explicação da atividade. De seguida, é pedido a cada par que retire 

um cartão e que identifique uma música relacionada com aquela palavra. 

Caso o par não consiga identificar, é dada a oportunidade a outro par. Após a 

música ser desvendada, todos têm a oportunidade de cantar. No entanto, se 

identificarem um outro cântico que contenha a palavra, a opção é validada e 

cantada por todos. Alguns exemplos: palavra: mar – música: “O mar enrola 

na areia”; palavra: comboio – música: “Apita o comboio”; palavra: passarinho 

– música: “Eu ouvi um passarinho”. 

 

Recursos 

Materiais 

Cartão; marcadores; saco de pano; computador e colunas. 

 
 

Avaliação 

Os idosos mostraram-se bastante participativos e bastante animados. 

Conseguiram identificar a maior parte dos cânticos escolhidos, apesar de 

terem feito outras sugestões. 

 

 
Observações 

Anotação: «Isto é divertido. Gosto muito destas músicas». 
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Exemplo 7 

Atividade do Atelier de Ginástica 

 
 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

 

Ginástica 

 

Exercidos com bolas 

13/03/2015 

Polivalente 

20 Idosos e 

Estagiária  

 
 

 
 
 

Descrição 
 
 

Prepara-se o espaço para a realização dos exercícios físicos, com a 

disposição de cadeiras em círculo. É proposto aos idosos trabalhar a sua 

coordenação motora através exercícios com bolas de diferentes tamanhos. 

Pretende-se que os exercícios sejam acessíveis a todos, tendo em 

consideração os diferentes graus de mobilidade. 

Exemplos: passar a bola ao colega com a mão esquerda; atirar a bola para o 

colega da frente, passando primeiro pelo aro que se encontra no chão. 

 

Recursos 

Materiais 

Cadeiras; bolas (diferentes tamanhos); aro. 

 
 

Avaliação 

Apesar de alguns idosos sentirem mais dificuldades do que outros, na 

realização dos exercícios, mostravam vontade em conseguir fazer o melhor 

possível, sendo dada a oportunidade de repetirem o exercício. 

 

Observações Anotação: «Isto parece uma brincadeira. Nunca tinha feito nada disto». 
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Exemplo 8 

Atividade Religiosa 

 

 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
Atelier 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

Atividades 

Religiosas 

 

Caminhada Quaresmal 

Março de 2015 

Sala 

20 Idosos 

Estagiária 

 
 

 
 

 
Descrição 

 
 

Para a realização da atividade é necessário a construção de um pequeno 

arranjo litúrgico com alguns símbolos e palavras que possibilitem o momento 

de reflexão e oração. A ideia para o arranjo litúrgico consiste na realização de 

um pequeno caminho com ervas e pedras e algumas palavras negativas 

como por exemplo: tentações; egoísmo; indiferença. A cada semana é 

proposto limpar o caminho retirando um palavra negativa e acender uma 

pequena vela à medida que é lida uma reflexão e uma oração, existente num 

pequeno livro distribuído por todos. 

 

Recursos 

Materiais 

Livro de orações –“Rezar na Quaresma – ano b); velas; tecidos; papel; ervas; 

pedras; canetas; areia. 

 

 
 

Avaliação 

Os idosos mostraram sempre vontade em participar. Como esta atividade 

decorreu ao longo de algumas semanas, os próprios tinham a preocupação 

de relembrar que era necessário fazer o momento de oração relativo àquela 

semana. 

 

Observações Anotação: «As orações do livrinho são muito bonitas». 
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Exemplo 9 

Atividade Extraplano 

 
 

 Grelha de Planificação das Atividades 

 
 

 
Atividade 

 
Data e Local 

 
Participantes 

Atividades 

Extra Plano 

Dia dos namorados 

“O Amor acontece” 

13/02/2015 

Sala da Instituição 

17 Idosos 

Estagiária 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição 
 
 

A atividade inicia-se com a leitura da lenda de S. Valentim, sendo 

posteriormente aberto espaço para diálogo sobre o tempo de namoro dos 

idosos e como ele atualmente é vivido pelos jovens. De seguida procede-se à 

elaboração de dois painéis através da técnica de brainstorming : “Amar é…”/ 

“Amar não é…” e ainda à visualização de um vídeo sobre o tema do amor. 

Num segundo momento constrói-se a árvore dos afetos com palavras, através 

da observação de algumas imagens, como por exemplo: amizade; união; 

solidariedade; namoro; carinho. 

Para finalizar, é proposto aos idosos observarem alguns lenços dos 

namorados e falar um pouco sobre esta tradição. O encontro termina com 

um bolo em forma de coração, servido para o lanche. 

 

Recursos 

Materiais 

Computador; projetor; cartolinas; papel; galhos de uma árvore; vaso; papel; 

marcadores; fitas; cartões com imagens. 

 

 
Avaliação 

Os idosos gostaram bastante desta temática, sobretudo da mensagem 

passada no vídeo (um texto declamado pela actriz Eunice Munhoz). 

 

 
 

Observações 

Anotação: «É bom recordar coisas antigas e ao mesmo tempo pensar nestas 

questões. Todos nós gostamos de carinho e atenção, sobretudo agora que 

estamos velhos». 
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ANEXO VI 
(Avaliação Contínua das Atividades) 
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1. Gostou das atividades que foram realizadas? 

 

 

Quadro 24 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

 (1º e 2º Trimestres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 15 _ 2 13 

2ª 13 _ _ 13 

3ª 13 _ _ 13 

4ª 13 _ 3 10 

5ª 17 _ _ 17 

6ª 20 _ _ 20 

7ª 21 _ _ 21 

8ª 20 _ 2 18 

Média de Participantes 16,5 (17 idosos) _ 2,3 (2 idosos) 15,6 (16 idosos) 

Percentagem 78,6 % _ 10,9 % 74,3 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

9ª 18 _ 1 17 

10ª 17 _ _ 17 

11ª 20 _ _ 20 

12ª 20 _ _ 20 

13ª 20 _ _ 20 

14ª 19 _ 2 17 

15ª 21 _ _ 21 

Média de Participantes 19,3 (19 idosos) _ 1,5 (2 idosos) 18,8 (19 idosos) 

Percentagem 91,9 % _ 7,1 % 89,5 % 
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Atelier de Saúde Preventiva 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 17 _ _ 17 

2ª 20 _ _ 20 

3ª 18 _ _ 18 

Média de Participantes 18,3 (18 idosos) _ _ 18,3 (18 idosos) 

Percentagem 91,5 % _ _ 91,5 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

4ª 17 _ _ 17 

5ª 19 _ _ 19 

6ª 20 _ _ 20 

Média de Participantes 18,7 (19 idosos) _ _ 18,7 (19 idosos) 

Percentagem 93,5 % _ _ 93,5 % 

 

Quadro 25 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Saúde Preventiva (1º e 2º Trimestres) 

 

 

Atelier de Jardinagem 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 21 _ _ 21 

2ª 21 _ _ 21 

3ª 22 _ _ 22 

Média de Participantes 21,3 (21 idosos) _ _ 21,3 (21 idosos) 

Percentagem 96,8 % _ _ 96,8 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

4ª 20 _ _ 20 

5ª 15 _ _ 15 

Média de Participantes 17,5 (18 idosos) _ _ 17,5 (18 idosos) 

Percentagem 87,5 % _ _ 87,5 % 

 

Quadro 26 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Jardinagem (1º e 2º Trimestres) 
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Atelier de Culinária 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 16 _ 1 15 

2ª 21 _ _ 21 

3ª 22 _ _ 22 

Média de Participantes 19,6 (20 idosos) _ 1 19,3 (19 idosos) 

Percentagem 89 % _ 4,5 % 87,7 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

4ª 20 _ _ 20 

5ª 21 _ _ 21 

Média de Participantes 20,5 (21 idosos) _ _ 20,5 (21 idosos) 

Percentagem 97,6 % _ _ 97,6 % 
 

Quadro 27 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Culinária (1º e 2º Trimestres) 

 

 

Atelier de Expressão Musical 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 17 _ _ 17 

2ª 19 _ _ 19 

3ª 20 _ _ 20 

4ª 20 _ _ 20 

Média de Participantes 19 _ _ 19 

Percentagem 95 % _ _ 95 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

5ª 21 _ _ 21 

6ª 17 _ 1 16 

7ª 20 _ 1 19 

Média de Participantes 19,3 (19 idosos) _ 1 18,7 (19 idosos) 

Percentagem 91,9 % _ 4,8 % 89 % 

 

Quadro 28 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Expressão Musical (1º e 2º Trimestres) 

 



132 
 

Atelier de Ginástica 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 22 _ _ 22 

2ª 22 _ _ 22 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

4ª 22 _ _ 22 

5ª 22 _ _ 22 

Média de Participantes 22 _ _ 22 

Percentagem 100 % _ _ 100 % 
 

Quadro 29 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier de Ginástica (1º e 2º Trimestres) 

 

 

 

Atividades Religiosas 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número Total de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 21 _ _ 21 

2º 22 _ _ 22 

3ª 20 _ _ 20 

Média de Participantes 21 _ _ 21 

Percentagem 95,4 % _ _ 95,4 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

4ª 19 _ _ 19 

5ª 20 _ _ 20 

Média de Participantes 19,5 (20 idosos) _ _ 19,5 (20 idosos) 

Percentagem 97,5 % _ _ 97,5 % 

 
Quadro 30 – Resultados da Questão nº 1 para as Atividades Religiosas (1º e 2º Trimestres) 
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0% 

14% 

86% 

Não

Mais ou menos

Sim

 

Atividades Extraplano 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

Número de Atividades 

 

Número de 

Participantes (idosos) 

Avaliação 

Não Mais ou menos 

 

Sim 

1ª 17 _ _ 17 

2º 19 _ _ 19 

3ª 21 _ _ 21 

4ª 21 _ _ 21 

Média de Participantes 19,5 (20 idosos) _ _ 19,5 (20 idosos) 

Percentagem 92,8 % _ _ 92,8 % 

2º Trimestre (Abril a 2ª Quinzena de Junho) 

5ª 22 _ _ 22 

6º 18 _ _ 18 

7ª 22 _ _ 22 

Média de Participantes 20,7 (20 idosos) _ _ 20,7 (21 idosos) 

Percentagem 94 % _ _ 94 % 
 

Quadro 31 – Resultados da Questão nº 1 para o Atelier Extraplano (1º e 2º Trimestres) 

 

2. Gostou da forma como as atividades foram realizadas? 

 

 

Gráficos 13 e 14 – Resultados da Questão nº 2 (1º Trimestre) – Dados e Percentagem 
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0% 0% 
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Gráficos 15 e 16 – Resultados da Questão nº 2 (2º Trimestre) – Dados e Percentagem 

 

3. Acha que as atividades realizadas permitiram a interação entre os utentes? 

 

 

Gráficos 17 e 18 – Resultados da Questão nº 3 (1º Trimestre) – Dados e Percentagem 

 

Gráficos 19 e 20 – Resultados da Questão nº 3 (2º Trimestre) – Dados e Percentagem 
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ANEXO VII 
(Questionários de Avaliação Intermédia) 
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Questionário de Avaliação Intermédia 

1º Trimestre (Janeiro a Março) 

 

 

 

1. Gostou das atividades que foram realizadas? 

Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

 
Atelier de Saúde Preventiva 

 

 

 
 
 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Decoração de Natal”    

“Construção da Árvore da Paz”    

“Mural de Aniversários”    

“Os puzzles - Imagens da nossa cidade”    

“Pagela e painel – Dia Mundial do Doente”    

“Painel e arranjo da Caminhada Quaresmal”    

“Painel de andorinhas com poemas de Primavera”    

“Caixas das amêndoas”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Sessão1 – Envelhecimento Ativo”    

“Sessão 2 – Prevenção de Quedas”    

“Sessão 3 – Alimentação Saudável”    

O presente questionário destina-se aos utentes do Centro de Convívio e tem como objetivo 

proceder à avaliação do seu grau de satisfação em relação às atividades realizadas.  

Informa-se que o questionário é anónimo e confidencial. 
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Atelier de Jardinagem 
 

 
Atelier de Culinária 

 

 

Atelier de Expressão Musical 
 

 
Atelier de Ginástica 

 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Ação de Sensibilização sobre o Meio Ambiente”    

“Dia Mundial da Árvore – Plantação de flores em 

floreiras” 

   

“Tapete de flores”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Criação de um livro de receitas”    

“Mão na massa 1 - Receita do Doce Húngaro”    

“Confeção de espetadas e flores com gomas”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“O cantar dos Reis”    

“Ao ritmo da música”    

“Eu sou um artista”    

“Diz-me a palavra, eu digo que música é…”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Exercícios com bolas (de vários tamanhos) e aros”    

“Exercícios com música”    
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Atividades Religiosas 
 

 

Atividades Extraplano 
 

 
 

2. Gostou da forma como as atividades foram realizadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Acha que atividades realizadas permitiram a interação entre os utentes? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Dia Mundial do Doente – Eucaristia e Convívio”    

“Caminhada Quaresmal”    

“Celebração de S. José (Dia do Pai) ”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Visita ao Presépio de Priscos”    

“Jogos de Mesa”    

“Dia dos Namorados – O amor acontece…”    

“Dia Internacional da Mulher”    

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 
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Questionário de Avaliação Intermédia 

2º Trimestre (Abril- 2ª Quinzena de Junho) 

 

 

 

1. Gostou das atividades que foram realizadas? 

Atelier de Artes Manuais e Decorativas 

 

 
Atelier de Saúde Preventiva 

 

 
 
 
 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Decoração da Páscoa”    

“Um vaso para a Mãe”    

“Painel – O galo de Barcelos”    

“Construção de uma dezena”    

“Painel – Os retratos”    

“Figuras em Tangram”    

“Decoração Santos Populares”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Sessão 4 – Diabetes e Colesterol”    

“Sessão 5 – Hipertensão Arterial”    

“Sessão 6 – Higiene Oral”    

O presente questionário destina-se aos utentes do Centro de Convívio e tem como objetivo 

proceder à avaliação do seu grau de satisfação em relação às atividades realizadas.  

Informa-se que o questionário é anónimo e confidencial. 
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Atelier de Jardinagem 
 

 

 
Atelier de Culinária 

 

 

Atelier de Expressão Musical 
 

 
Atelier de Ginástica 

 

 
 
 
 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“O canteiro de jardim”    

“Manutenção do canteiro de jardim”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Mão na massa 2 – Receita da Massa Folhada”    

“Mão na massa 3 - Receita da Bola de Carne”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Passa a bola a cantar”    

“Pinta ao som da música”    

“Bingo dos sons”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Exercícios com bolas (de vários tamanhos) e aros”    

“Exercícios com música”    
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Atividades Religiosas 
 

 

 
Atividades Extraplano 

 

 
 

2. Gostou da forma como as atividades foram realizadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Acha que atividades realizadas permitiram a interação entre os utentes? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Via Sacra”    

“Celebração mariana”    

 
 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

“Jogos de Mesa”    

“Almoço de Páscoa e visita do Compasso Pascal”    

“Visualização de excertos de filmes”    

“Comemoração dos Santos Populares”    

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 
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ANEXO VIII 
(Questionário de Avaliação Final) 
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Questionário de Avaliação Final 

 

 

 

1. Gostou das atividades desenvolvidas, ao longo do projeto? 

 

 

 

 

 

2. As atividades desenvolvidas corresponderam aquilo que estava à espera? 

 

 

 

 

 

 
3. Considera que aprendeu alguma coisa nova com as atividades desenvolvidas? 

 

 

 

 

 

 
3.1 Se Sim, o que aprendeu? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

O presente questionário destina-se aos utentes do Centro de Convívio e tem como objetivo 

proceder à avaliação do seu grau de satisfação em relação à sua participação no projeto 

“Con(Viver) na Terceira Idade: Contributos para um envelhecimento ativo no meio rural”. 

Informa-se que o questionário é anónimo e confidencial. 
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4. Gostaria de continuar a frequentar as atividades? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Que tipo de atividades gostou mais? 
 

Artes Manuais e Decorativas 

Saúde Preventiva 

Jardinagem 

Culinária 

Expressão Musical 

Ginástica 

Atividades Religiosas 

 

6. Em qual das atividades sente que aprendeu mais? 
 
 

Artes Manuais e Decorativas 

Saúde Preventiva 

Jardinagem 

Culinária 

Expressão Musical 

Ginástica 

Atividades Religiosas 

 

7. Considera que este projeto mudou a sua vida? 
 

 

 

 

 

 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 

   

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 
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7.1 Se Sim, o que mudou? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Neste momento, sente-se uma pessoa mais ativa? 
 

 

 

 

 

 

9. Na sua opinião, a criação deste projeto foi importante? Porquê? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Mais ou menos 
 
 

Sim 
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ANEXO IX 
(Avaliação Final) 
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0% 0% 

100% 

Não

Mais ou menos

Sim

0% 0% 

100% 

Não

Mais ou menos

Sim

1. Gostou das atividades desenvolvidas, ao longo do projeto? 

 

 

Gráficos 21 e 22 – Resultados da Questão nº 1 (Avaliação Final) - Dados e Percentagem 

 

 

2. As atividades desenvolvidas corresponderam aquilo que estava à espera? 

 

 

Gráficos 23 e 24 – Resultados da Questão nº 2 (Avaliação Final) – Dados e Percentagem 
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0% 

9% 

91% 

Não

Mais ou menos

Sim

 

3. Considera que aprendeu alguma coisa nova com as atividades desenvolvidas? 

 

 

Gráficos 25 e 26 – Resultados da Questão nº 3 (Avaliação Final) – Dados e Percentagem 

 

 

3.1  Se sim, o que aprendeu? 

 

Nº de Inquérito Respostas 

1 “A conviver com outras pessoas.” 

2 “Conhecer novas pessoas que não imaginava conhecer.” 

3 “Aprendi muitas coisas que de pequena não tinha tido oportunidade, 

como por exemplo, trabalhos manuais, pinturas…” 

4 “Aprendi a ocupar o tempo de uma forma mais divertida.” 

5 “Aprendi muitas coisas importantes relacionadas com a saúde.” 

6 “Aprendi muitas coisas novas que não pensava fazer, como por 

exemplo, os trabalhos em papel.” 

7 “Aprendi a cortar papel, a fazer trabalhos manuais; cantar e dançar; 

fazer bolachas.” 

8 “Aprendi a fazer o terço e a fazer um pouco de tudo.” 

9 “Aprendi a fazer trabalhos de jardinagem.” 

10 “Aprendi a fazer o terço; a conversar mais; ver coisas que nunca vi; 

fazer flores em papel.” 

11 “Aprendi a pintar; a fazer trabalhos manuais e muitas coisas que não 

sabia.” 

12 “Aprendi a fazer trabalhos manuais e músicas novas.” 

13 “Aprendi a conviver mais e a conhecer pessoas.” 
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0% 0% 

100% 

Não

Mais ou menos

Sim

14 “Não sei responder.” 

15 “Aprendi a fazer flores; a ganhar novos conhecimentos e mais 

informação sobre a saúde.” 

16 “Aprendi a fazer docinhos, trabalhos manuais e jardinagem.” 

17 “Aprendi a fazer flores e manjericos de papel; coisas sobre a nossa 

saúde.” 

18 “Aprendi a pintar e novas músicas que não conhecia.” 

19 “Aprendi músicas diferentes; a cortar papel e usar o agrafador.” 

20 Não respondeu. 

21 “Aprendi coisas sobre a nossa saúde, que são muito importantes e a 

fazer trabalhos manuais.” 

22 “Coisas sobre a culinária que não sabia e também músicas divertidas 

que ajudam a passar o tempo com alegria.” 
 

Quadro 32 – Resultados da Questão nº 3.1 (Avaliação final) 

 

 

4. Gostaria de continuar a frequentar as atividades? 

 

 

Gráficos 27 e 28 – Resultados da Questão nº 4 (Avaliação Final) – Dados e Percentagem 
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5. Que tipo de atividades gostou mais?  

 

 

 
Gráfico 29 – Resultados da Questão nº 5 (Avaliação Final) – Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 30 – Resultados da Questão nº 5 (Avaliação Final) – Percentagem 

 

6. Em qual das atividades sente que aprendeu mais? 

 

 

Gráficos 31 – Resultados da Questão nº 6 (Avaliação Final) – Dados 
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Gráficos 32 – Resultados da Questão nº 6 (Avaliação Final) – Percentagem 

 

7. Considera que este projeto mudou a sua vida? 

 

 

Gráficos 33 e 34 – Resultados da Questão nº 7 (Avaliação Final) – Dados e Percentagem 

 

7.1  Se sim, o que mudou? 

 

Nº de Inquérito Respostas 

1 “A ocupação de horas livres é fundamental para a minha idade; 

conviver com outras pessoas. Bom em todo os sentidos, 

maravilhoso!” 

2 “Considero-me mais feliz, mais alegre por conviver, rir, cantar, 

tomar um ar, que na minha idade preciso disso.” 

3 “Estou mais ativa e gosto muito destas atividades.” 

4 “Com a idade que tenho, é a primeira vez que participo nestas 

atividades e estou muito satisfeita.” 
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5 “Passo o tempo muito bem passado com estas pessoas.” 

6 “Mudei muito na minha vida, convivo com pessoas, faço muitas 

atividades. Faz muita falta este convívio.” 

7 “Mudou a minha vida porque estou mais ocupada, não fico tanto 

tempo em casa e fico mais feliz quando estou a conviver.” 

8 “Não estou sozinha; convivo mais.” 

9 “Não estou sozinha; convivo mais.” 

10 “Distraio-me muito com as pessoas que me fazem companhia.” 

11 “Tenho companhia de outras pessoas, em casa ficava sozinha.” 

12 “Mudou bastante a minha vida pois convivo com outras pessoas.” 

13 “Sinto-me melhor e mais feliz. Gosto de participar e de sair de casa 

para me distrair.” 

14 “Vivo mais alegre. Este convívio é bom para não estar sozinha. 

Ajuda a conviver mais.” 

15 “Saio mais vezes de casa, converso mais. Estou mais tempo com 

outras pessoas.” 

16 “Sinto-me mais contente. Gosto muito de conversar, de conviver e 

de partilhar experiências.” 

17 “Estou sempre à espera do dia para ir para as atividades. Gosto de 

conviver e sinto falta de sair de casa.” 

18 “Faz-me bem sair de casa e estar com pessoas diferentes.” 

19 “Gosto muito de conviver e aprender coisas novas nas atividades 

que fazemos.” 

20 “Sinto-me mais alegre porque posso conversar com as pessoas e 

fazer coisas diferentes.” 

21 “Não estou muito tempo sozinha em casa.” 

22 “Aprendo muito nas atividades que fazemos.” 
 

Quadro 33 – Resultados da Questão nº 7.1 (Avaliação final) 
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8. Neste momento, sente-se uma pessoa mais ativa? 

 

 

Gráficos 35 e 36 – Resultados da Questão nº 8 (Avaliação Final) – Dados e Percentagem 

 

 

9. Na sua opinião, a criação deste projeto foi importante? Porquê? 

 

Nº de Inquérito Respostas 

1 “Sim, ajuda a conviver, ter um passatempo. Ganhamos uma nova 

família.” 

2 “Sim, ajuda a conviver. Em casa só temos a televisão para nos 

distrairmos.” 

3 “Sim, permite conhecer novas pessoas, conviver mais e partilhar 

conhecimentos e experiências.” 

4 e 5 “Ajuda a ter conhecimento com outras pessoas; a conviver e fazer 

com que as pessoas saiam de casa para aprender coisas novas.” 

6 e 7 “Sim, porque não estamos sozinhos. Foi muito bom fazer coisas 

diferentes.” 

8 “Sim, ajuda a sair de casa e conviver com as pessoas. Se não fosse 

assim, não tinha oportunidade de sair de casa.” 

9 “Sim aprendi muito e faz-me bem à saúde-“ 

10 “É muito importante. É um passatempo muito bom e útil para a nossa 

idade.” 

11 “Ajuda as pessoas a distraírem-se, a conviver mais; conhecer pessoas 

diferentes.” 

12 “ Sim, é uma boa maneira de ocupar os tempos livres e conviver com 

outras pessoas.” 
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13 “Este projeto é muito importante e faz muita falta para as pessoas 

idosas não passarem o tempo em casa sozinhos.” 

14 “Sim, acima de tudo pelo convívio, pelas coisas que fazemos e pelo 

bom tempo que passamos, quando vimos para aqui.” 

15 “Sim, conversamos muito, trocamos opiniões e passamos um tempo 

muito alegre. Estou muito satisfeita.” 

16 “Sim é muito importante porque são horas alegres e bem passadas 

com outras pessoas.” 

17 “Sim, acima de tudo pelo convívio, a partilha das conversas, 

pensamentos. Foi muito importante em todos os sentidos. Já não 

estou tão fechado, só. É bom que este projeto continue.” 

18 “Sim, porque me sinto com mais alegria e com mais coragem para 

continuar a participar nas atividades.” 

19 “Sim, porque sinto que estou mais feliz por conviver com pessoas que 

não conhecia.” 

20 “As atividades que fizemos foram muito importantes porque 

aprendemos muito e passamos bons momentos de convívio.” 

21 “Sim, sinto que o centro de convívio ajuda as pessoas a sentirem-se 

mais alegres e com mais companhia para conversar.” 

22 “Sim, é bom sair de casa e estar com outras pessoas e fazer 

trabalhos manuais”. 
 

Quadro 34 – Resultados da Questão nº 9 (Avaliação final) 
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