
Outubro de 2016U
m

in
h
o
 |

 2
0
1
6

 J
o
a
n
a
 R

ib
e
ir
o
 d

e
 S

o
u
sa

 
 C

u
id

a
r 

d
a

 p
e

s
s
o

a
 n

o
 s

e
u

 t
o

d
o

: 
A

n
im

a
ç
ã

o
 n

o
 â

m
b

it
o

 d
o

 S
A

D
. 

Universidade do Minho

Instituto de Educação

Joana Ribeiro de Sousa 

Cuidar da pessoa no seu todo:

Animação no âmbito do SAD. 





Joana Ribeiro de Sousa 

Cuidar da pessoa no seu todo:

Animação no âmbito do SAD. 

Outubro de 2016

 Relatório de Estágio 
Mestrado em Educação 
Área de Especialização em Educação de Adultos 
e Intervenção Comunitária  

Trabalho Efetuado sob a orientação do
Doutor José Carlos de Oliveira Casulo 

Universidade do Minho

Instituto de Educação



 

iii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar ao Doutor José Carlos de Oliveira Casulo pelo seu acompanhamento 

e orientação, pois foi quem mais me ajudou a esclarecer as minhas principais dúvidas e me incentivou 

a melhorar sempre o meu trabalho. 

 

Agradeço também à responsável da instituição que me acolheu, bem como à técnica de serviço 

social e às técnicas do SAD, por toda a disponibilidade, pela ajuda na integração na instituição e por me 

terem permitido pôr em prática os meus conhecimentos. 

 

Aos “meus” utentes, por todo o carinho, amizade, amabilidade, por me terem recebido de braços 

abertos e por terem cooperado neste projeto de uma forma tão especial.  

 

À Inês, por ter sido uma excelente companheira e por mostrar que os amigos se ajudam entre 

si (a qualquer hora do dia), bem como pela cooperação dos nossos projetos que permitiu um resultado 

magnifico.   

 

Aos meus primos, Mariana e Filipe pelas ajudas preciosas. Sem eles, ainda estaria “ás voltas” 

com o relatório. 

 

Aos meus pais, por serem quem são, por sempre me terem permitido seguir os meus sonhos e 

por me apoiarem seja qual for a minha decisão.  

 

Aos meus irmãos, Catarina e Daniel e ao meu namorado Hugo, por estarem sempre presentes, 

e por essa presença me dar força para conseguir fazer tudo o que quiser. 

 

 À minha família, pois são sem dúvida uma mais valia em qualquer que seja a situação. 

 

Obrigada!  





 

v 

 

Cuidar da pessoa no seu todo: Animação no âmbito do SAD 

Joana Ribeiro de Sousa 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Educação – Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Universidade do Minho 

2016 

 

 

RESUMO 

 

Cada vez há mais idosos, é um facto, e cada vez há mais serviços a pensar nos idosos mais 

debilitados, menos autónomos ou mais dependentes. Contudo, muitos destes serviços só contemplam 

as necessidades visíveis do idoso, e não observam o que está mais encoberto. Os Serviços de Apoio 

Domiciliário (SAD) são um ótimo auxílio para os idosos menos ativos, pois oferecem um serviço que vai 

desde a distribuição de refeições à higiene pessoal e habitacional. Mas será que basta isto para satisfazer 

todas as necessidades dos utentes? Será que se dá a mesma primazia às necessidades interiores do 

utente, como se dá às exteriores? Creio que não, e que talvez faça falta algo mais.  

   É que, tal como as necessidades físicas dos utentes, também as emotivas devem ser 

privilegiadas. Assim sendo, o presente relatório, realizado na Arca de Noé – Braga e referente ao estágio 

do Mestrado em Educação, área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, 

dá conta do trabalho desenvolvida para trazer esse “algo mais” ao SAD, no caso vertente ao SAD da Arca 

de Noé. 

 O relatório apresenta a seguinte estrutura: Introdução; Enquadramento Contextual do Estágio 

(capítulo I); Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio (capitulo II); Enquadramento 

Metodológico do Estágio (capítulo III); Apresentação e Discussão do Processo de 

Intervenção/Investigação (capitulo IV). Seguem-se as Considerações finais, a Bibliografia (incluindo 

webgrafia) e os Apêndices e Anexos. 

 

Palavras-chave: Serviço de Apoio Domiciliário; Terceira Idade; Isolamento; Envelhecimento ativo;  

Animação. 
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ABSTRACT 

 

We have more Elderly’s, it’s a fact, and we have more services thinking about the elderly and 

debilitated, less autonomous or more dependent. However, a lot of this services only feature the visible 

needs of the Elderly’s, and they don’t observe what’s hidden. The Home support services (HSS) are a 

great support for the elderly less active, as it offers a service that goes from the meals distribution, to the 

personal hygiene and housing. But is this enough for all the needs of or users? Could it be possible that 

we give the same primacy to the interior as the exterior? I believe we can do a little more. 

Because, like the physical needs of the user, also the emotional must be privileged. Therefore, the 

following report, produced in Arca de Noe – Braga and relative to the internship for the Master’s Degree 

in Education, field specialized in Adults education and community intervention, brings the work developed 

to create “something more” to HSS, in this case HSS of Arca de Noe. 

This report, presents the following structure: Introduction; Contextual internship Framework 

(Chapter I); Theorization of problematic of the internship Framework (Chapter II); Methodology of the 

internship Framework (Chapter III); Presentation and discussion of the process of 

intervention/investigation (Chapter IV); Final considerations; Bibliography (includes webgraphy); 

Appendices and Annexes 

 

KEYWORDS: Home support services (HSS), third Age, Isolation, active aging, animation.
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INTRODUÇÃO 

 

“A maioria dos idosos não vive, existe. E existir sem ser visto, é uma espécie de morte.”     

Josias Gyll 

  Foi com base nesta preocupação, descrita por Josias Gyll, que despertou o meu interesse pela 

área em que fiz o meu estágio, do qual o presente relatório dá conta. Assim, nasceu o projeto “Cuidar 

da pessoa no seu todo” no âmbito do estágio curricular referente ao Mestrado em Educação, área de 

especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, da Universidade do Minho, 

desenvolvido na Arca de Noé, instituição situada na freguesia de S. Vítor, em Braga.    

O estágio curricular iniciou-se numa segunda – feira, dia 25 de setembro de 2015 e teve final 

na quarta-feira, dia 30 de junho de 2016. Durante este estágio fixei como objetivo, potenciar mais vida , 

mais animação ao dia-a-dia de cada utente, e proporcionar-lhes assim, uma maior qualidade de vida. 

Como eram utentes em Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e, na sua maioria, com diversas limitações 

a vários níveis (desde físicas a cognitivas), trabalhei com eles nas suas casas, de modo a aproveitarmos 

o tempo livre de forma educativa e a preservar as suas capacidades emocionais, cognitivas e físicas.  

No capítulo I - Enquadramento Contextual do Estágio, começo por descrever como foi a minha 

integração na instituição onde foi realizado o estágio e como surgiu a escolha do tema e até mesmo a 

escolha do mestrado.  De seguida, faço a apresentação da instituição bem como a caracterização 

completa do público-alvo. Apresentado o público-alvo, é feito o diagnóstico de necessidades e, logo de 

seguida, é apresentada a área/problemática de investigação. Por fim, é mostrado de que forma as 

atividades realizadas foram de encontro ao objetivo da instituição e do mestrado.  

O capítulo II - Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio, está dividido em três partes. A 

primeira que diz respeito à apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre o tema; nela 

apresento resumidamente três relatórios de estágio relativos à mesma problemática, de três estudantes 

do mesmo mestrado da Universidade do Minho, bem como um projeto social brasileiro que promove a 

segurança e a cooperação entre vizinhos. Na segunda parte, relativa à exploração de correntes 

teóricas/autores relevantes para a problemática do estágio, não pretendo trazer nada de novo, mas sim 

dar a minha visão sobre estes temas que se identificam com a problemática do meu estágio e com que 

me deparei ao longo destes nove meses. Optei por começar com a realidade do envelhecimento 

populacional, algo a que não podemos fugir e uma das razões   que me levou a embarcar neste estágio, 

focando a importância e necessidade da promoção de um envelhecimento ativo, passando pelas formas 



 

2 

de combate ao isolamento dos idosos, ao mesmo tempo que se promove a segurança e a saúde.  Segue-

se uma alusão à importância que tem a animação de adultos, e os benefícios que ela pode trazer, no 

âmbito de uma educação de adultos idosos. Termino com a distinção e contraposição dos serviços 

domiciliários com as institucionalizações de idosos.    

O capitulo III, referente ao enquadramento metodológico do estágio, está organizado em  quatro 

partes: a primeira diz respeito aos objetivos – aqui são referidos os objetivos da investigação e da 

intervenção do projeto, e é referida a importância da definição de objetivos; a segunda parte diz respeito 

à metodologia – é apresentado o paradigma utilizado, de seguida é exposto o método do projeto  e, por 

último, são descritas as técnicas de investigação e de intervenção; na terceira parte apresento os 

recursos mobilizados, sejam eles físicos, materiais ou humanos e  exponho, também,  algumas 

limitações que este projeto teve. Por fim, dá-se espaço às questões da avaliação. 

O quarto e último capitulo trata da apresentação e discussão do processo de intervenção/ 

investigação, ou seja, é aqui que são apresentadas as atividades realizadas ao longo de todo o estágio e 

descritas pormenorizadamente.  Dentro delas, podem-se encontrar atividades diversas, desde simples 

conversas para os utentes desabafarem, passando pelos trabalhos manuais para estimular as suas 

capacidades motoras, até à visualização de filmes para estímulo da memória e concentração e, claro, 

visitas e passeios para saírem das quatro paredes e não se isolarem do mundo que os rodeia. Com estas 

atividades tentei, de certa forma, estimular todas as capacidades dos utentes, desde as cognitivas às 

motoras. Por ser um público demasiado frágil, há muitas atividades que não pude realizar com todos, 

havendo até atividades únicas para cada utente especifico. Feita esta apresentação é de seguida, feita a 

discussão dos resultados obtidos através da avaliação intermedia e da avaliação final. É mostrada aqui 

o tipo de avaliação que foi feita bem como os resultados, expostos e problematizados.  

O relatório contempla ainda as considerações finais, onde é feita uma análise crítica dos resultados 

do projeto e das implicações dos mesmos e é evidenciado o impacto do estágio a nível pessoal, a nível 

institucional e a nível de conhecimento na área de especialização. De seguida apresenta-se a bibliografia 

referenciada, os anexos e os apêndices. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTÁGIO 

 
 

1. Procedimentos para a integração na instituição em que foi realizado o estágio 

2. Caracterização da Instituição e meio onde decorrerá o estágio 

2.1.   Caracterização da instituição 

2.2.   Caracterização dos utentes do SAD 

2.3.   Caracterização do público-alvo 

3. Diagnóstico de necessidades e interesses 

4. Apresentação da área/ problema de investigação 

5. Objetivos      
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1. PROCEDIMENTOS PARA A INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO DO ESTÁGIO 

 
Quando se trata de decidirmos algo que vai mudar o nosso futuro, acho que a decisão nunca é muito 

simples e fácil. Apesar de sempre ter tido em mente o que queria realmente, e os três anos de licenciatura 

ajudaram a clarificar muito as coisas, quando chega a hora de escolher a área específica de mestrado 

existe uma panóplia de coisas que nos passam pela cabeça. Será que não me vou arrepender? Será que 

é isto que vou querer fazer o resto da minha vida? Será que é este que terá mais saída?   

Que queria trabalhar com pessoas, isso não tinha dúvidas, mas mais que trabalhar com pessoas, o 

meu sonho sempre foi poder mudar a vida das pessoas, transformar, melhorar. Sempre gostei de ajudar 

o próximo e não há nada mais gratificante para mim do que saber que fui responsável pela melhoria da 

vida de alguém. Deste modo, e entre os três mestrados profissionalizantes existentes no nosso curso - 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária; Formação, Trabalho e Recursos Humanos e Mediação 

Educacional e Supervisão na Formação-, o primeiro sempre foi aquele que mais me atraiu, por ser aquele 

que se prende diretamente com os meus interesses pessoais. Considero que sempre tive uma forte veia 

de intervenção comunitária que me impulsiona para não ser indiferente a situações de carências a vários 

níveis. Inscrevi-me, assim, no Mestrado em Educação, especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. 

 No primeiro ano deste mestrado, que diz respeito à parte teórica do mesmo, tivemos, entre muitas 

outras unidades curriculares, a de Contextos e Práticas de Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, que, além do trabalho em aula, previa também algum tempo de trabalho destinado a 

seminário. Ou seja, nesta unidade curricular tínhamos de escolher uma instituição e, lá, fazer o 

diagnóstico de necessidades e executar duas ou três atividades que fossem dar resposta a essas 

necessidades encontradas. Para isto, contactamos algumas instituições, entre as quais, a Arca de Noé 

– Braga, uma instituição que pertence ao Centro de Solidariedade Social de Valdozende (CSSV). Foi esta 

que nos deu resposta e, logo de seguida, marcamos uma reunião com a chefe de serviços e com a 

diretora técnica, para saber o que lá poderíamos realizar. Ficamos a conhecer melhor a instituição, a 

conhecer as suas valências: creche, jardim-de-infância e serviço de apoio domiciliário, e percebemos 

também que, apesar de esta instituição não ter lar residencial nem centro social, havia um grupo de 

idosos que, com alguma frequência, se juntavam lá para conversarem e passarem algum tempo juntos. 

Um pequeno grupo denominado por “amigos da arca”, frequentava a instituição para conversar e 

conviver, mas era notório que os seus membros queriam mais. Na conversa com a responsável pela 

instituição, esta explicou-nos que estes já não se contentavam apenas com o convívio, queriam 
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atividades, queriam uma ocupação, queriam ter algo que fazer em concreto. Foi assim que surgiu a ideia 

de criar um espaço de atividades e lazer com este público. Todas as semanas nos juntávamos e 

realizamos algumas atividades juntos. Foi uma grande experiencia e deu-me a oportunidade de exercer 

uma total autonomia e ter a verdadeira noção de como se trabalha em educação. Deu-me a oportunidade 

de começar um projeto do zero e de e ver as coisas a iniciarem-se.   

Criamos vários laços e ficou a promessa de eu voltar e dar continuidade àquilo que se tinha 

começado. Terminado o primeiro ciclo de estudos e pensando já no próximo ano, o estágio, claro que 

não me esqueci da promessa de lá voltar. Assim, na altura devida, contactei a Arca de Noé e logo de 

imediato se prontificaram a receber-me, mostrando também todo o seu agrado por lá voltar. Como já 

conhecia bastante bem a instituição, tudo foi muito mais simples. Também os contactos foram bastante 

facilitados, porque havia à vontade suficiente para ir lá a qualquer momento e ser recebida a qualquer 

hora.  

A primeira visita à instituição, enquanto estagiária do mestrado, foi marcada por uma reunião entre 

a chefe de serviços e a diretora técnica. Esta serviu para apresentar toda a documentação relativa ao 

estágio e, é claro, para determinar em que área da instituição iria sediar o meu estágio. Posso dizer que 

esta foi a parte mais complicada. Isto porque, quando regressei à instituição, ia com a ideia de retomar 

aquilo que tinha começado, ou seja, organizar atividades para aquele grupo de ‘amigos da arca’ que 

com alguma regularidade se juntavam lá. Contudo, já há tempos que as auxiliares do SAD, que 

diariamente frequentam a casa dos utentes para a realização dos serviços (higiene pessoal/habitacional 

e alimentação) vinham a dizer que viam neles a necessidade de desabafo, de conversa, de partilha de 

emoções, só que, infelizmente, não havia muito tempo por parte destas para se sentarem a conversar e 

a apoiar estes utentes. Foi no seguimento desta informação que eu, juntamente com o apoio da 

instituição, decidi que havia a necessidade de haver alguém que se destinasse única e exclusivamente a 

este serviço, pois este também está previsto no regulamento interno do SAD como sendo um dos serviços 

prestados. O SAD deveria ser um serviço muito completo, contudo, tal como acontece com outras 

instituições, que nem sempre cumprem os seus objetivos, a Arca de Noé não é exceção. Verificado isto, 

e tendo esta situação despertado o meu interesse, surgiu então a ideia de colmatar esta lacuna sediando 

aqui o meu estágio. 

Assim, para além de ser uma ideia minha, este projeto constituía uma necessidade da instituição. 

Era assim mais fundamental do que a organização de atividades para os ‘amigos da arca’, que são ainda 

pessoas bastante ativas e autónomos e ainda com rotinas definidas, ao contrário dos utentes do serviço 
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domiciliário, que são utentes com muita mais dificuldade a todos os níveis, cuja grande parte deles nem 

de casa pode sair, pois estão muito debilitados.  

Tenho consciência que aos olhos de muita gente, este é um serviço supérfluo pois não faz sentido 

uma instituição contratar alguém só para ir a casa dos utentes visita-los, mas tenho a dizer que é uma 

ideia muito errada e só quem lida com eles percebe isso. A solidão mata. É necessário ter consciência 

disso e ver que as condições de vida não passam só pela existência de um lar e pelo prato de comida, 

mas também por cuidados de saúde, por atos de afeto, de carinho de convivência e atividades que 

promovam um envelhecimento ativo do idoso. 

Assim, no meu primeiro dia oficial de estágio, dirigi-me à instituição e, com a ajuda da técnica de 

serviço social, contactamos todos os utentes de serviço domiciliário para informar que iríamos fazer uma 

visita a cada um deles, pois iriam começar a ter um acompanhamento mais específico e individualizado. 

Depois de todos os contactos feitos, a técnica de serviço social acompanhou-me nas minhas primeiras 

visitas, tendo-me apresentado a cada utente e explicado qual a finalidade do meu trabalho.  

A minha primeira abordagem aos utentes, que seria, à partida, uma abordagem rápida, pois tinha 

que os conhecer a todos num curto período de tempo, foi tudo menos rápida e veio comprovar o que eu 

já esperava. Tinha previsto visitar três utentes por tarde, despendendo uma média de uma hora com 

cada um. Só na primeira utente que visitei despendi quase o tempo todo que tinha para essa tarde. 

Notei, logo ali, uma necessidade de desabafo, de companhia, de apoio. Não só verifiquei isto nos utentes 

que vivem sozinhos, mas também naqueles que vivem acompanhados. A rotina é uma doença, viva-se 

sozinho ou acompanhado.  

Foi assim o ponto de partida para a minha intervenção. Entretanto a técnica já não me podia 

acompanhar porque tinha o trabalho dela para fazer e eu comecei a ir sozinha e a realizar com estes 

atividades variadas, ao gosto de cada um, e a passar com estes dias diferentes, no fundo, a dar mais 

vida aos seus dias.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E MEIO ONDE DECORRERÁ O ESTÁGIO 

 

2.1 Caracterização da Instituição 

O Centro de Solidariedade Social de Valdozende (adiante designado por CSSV) é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), registada na Direção Geral de Segurança Social, sendo 

reconhecido como pessoa coletiva de utilidade pública no respetivo registo, que foi lavrado a 15 de março 

de 2004. Com sede no Lugar do Assento, rua 5, nº12, na freguesia de Valdozende, do Concelho de 

Terras de Bouro, distrito de Braga, dispõe de um polo – designado por Arca de Noé-, situado na Travessa 

Dr. Francisco Machado Owen, nº45, na freguesia de S. Victor, do concelho de Braga, local onde realizo 

o meu estágio curricular.  

O CSSV, designado por IPSS, foi fundado pela Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, em 1975, 

para dar resposta urgente às necessidades sociais na freguesia de Valdozende, estendendo depois a sua 

ação a outras freguesias vizinhas. É, assim, uma instituição de cariz cristão, apoiando utentes de 

qualquer nível social, cor, religião ou país.  

Os objetivos gerais da instituição, além do trabalho de apoio às famílias, infância, juventude e 

terceira idade, passam pela criação de emprego, apoiando a comunidade local, no combate à 

desertificação demográfica.  

Quanto ao polo Arca de Noé, foi construído em 1992. Teve o início de atividade em junho de 

1995, com os serviços de Centro de Atividades de Tempos Lives. Em 1996, a instituição obteve os 

acordos de cooperação com a Segurança Social. 

Em 1999 foi criada a valência de creche e, em 2000, realizaram-se novas adaptações, a fim de 

dar continuidade aos serviços de apoio à família, com a valência de jardim-de-infância. Em 2002 

começou a realizar-se o SAD. 

A instituição está instalada num edifício composto por três pisos. No primeiro situa-se o jardim-

de-infância, a lavandaria e uma casa de banho. No segundo piso, encontra-se a cozinha, o refeitório, 

duas salas para o ATL (Atividades de Tempos Livres) e outra casa de banho. No terceiro temos os 

escritórios, a biblioteca e duas casas de banho.  

Diariamente, na instituição, são atendidas 85 crianças, das quais 70 estão abrangidos pelo 

acordo de cooperação do Instituto da Segurança Social e, fora do edifício, são apoiados 10 utentes, 

maioritariamente idosos, residentes da zona circundante. 
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Quanto aos recursos humanos, esta instituição compõem-se de uma equipa de 17 membros: 1 

chefe/representante; 3 educadoras de infância; 2 educadoras sociais; 1 assistente social; 2 ajudantes 

familiares (SAD); 5 auxiliares educativas; 1 funcionaria serviços gerais e 2 cozinheiras. A intuição 

beneficia ainda de um grupo de 6 voluntários que oferecem os seus serviços em prol da melhoria de 

condições desta.  

A instituição dispõe de duas carrinhas que servem, normalmente, para levar e ir buscar as 

crianças a casa e uma para o serviço de apoio domiciliário. Também podem ser utilizadas, sempre que 

seja necessário, para outros fins, desde que não se comprometam aquelas principais tarefas. 

Quanto às suas valências, e começando pelo Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)1, 

este destina-se a receber crianças entre os 6 e os 12 anos. Esta valência tem lotação para 35 crianças 

e pretende ser um espaço agradável do qual cada criança possa usufruir de forma a promover o seu 

desenvolvimento global. 

Assim, o CATL pretende: 

 Proporcionar um espaço de diálogo e debate que fomente a autonomia e a autoconfiança, 

partilhando saberes e experiências; 

 Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos; 

 Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diversas áreas curriculares; 

 Colmatar as dificuldades ao nível da compreensão oral e escrita; 

 Promover o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho autónomo ou em 

grupo; 

 Fomentar a participação dos alunos na vida escolar através de uma ocupação construtiva dos 

tempos livres; 

 Favorecer o desenvolvimento de técnicas de interpretação, análise, síntese, recolha de 

informação, tratamento de dados, resolução de problemas. 

 

A creche e jardim-de-infância constituem outra valência. A creche2 é dividida por três salas: berçário 

(4 aos 12 meses), sala 2 (1 ano) e sala 3 (2 anos). A sala de jardim-de-infância3 é frequentada por 

                                                 

1 Cfr. Regulamento Interno CATL - http://cssvaldozende.com/sites/default/files/regulamentos/regulamento-

catl.pdf acedido a 14/6/2016 
2 Cfr. Regulamento interno creche - http://cssvaldozende.com/sites/default/files/regulamentos/regulamento-

creche.pdf acedido a 14/6/2016 
3 Cfr. Regulamento interno jardim de infância - 

http://cssvaldozende.com/sites/default/files/regulamentos/regulamento-jardim.pdf acedido a 14/6/2016 
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crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. A creche e o jardim-de-infância têm como 

objetivos: 

 Para além do conforto e segurança, privilegiar a aprendizagem do uso da linguagem oral como 

forma de comunicação, o desenvolvimento psicomotor e percetivo, o desenvolvimento cognitivo, 

emotivo e social da criança; 

 Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança num clima de segurança afetiva 

e física, através de atendimento individualizado; 

 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo 

o processo evolutivo da criança. 

 

Por último, temos o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)4. Esta valência constitui uma resposta social 

que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e 

famílias, quando, por motivo de doença ou outro impedimento, não possam satisfazer as suas 

necessidades básicas. Como objetivos da resposta social do SAD apresentam-se os seguintes serviços: 

1. Cooperar com as famílias no apoio às pessoas idosas ou com debilidades, contribuindo para 

o seu bem-estar e na satisfação das suas necessidades fundamentais; 

2. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, através, designadamente, de: 

 fornecimento de refeições e acompanhamento das mesmas; 

 prestação de cuidados de higiene e conforto pessoal; 

 tratamento de roupa (de uso pessoal e da habitação do utente); 

 zelar pela higiene habitacional (no estritamente necessário à natureza do apoio a prestar); 

 acompanhamento ao exterior, desde que a situação familiar/económica assim o justifique 

(compras, consultas e exames médicos); 

 encaminhamento para outros serviços (Segurança Social, Centros de Apoio Psicossocial, 

entre outros). 

 acompanhamento pessoal nas situações de maior isolamento; 

 animação promotora do desenvolvimento pessoal e social (auto-conhecimento, histórias de 

vida, dinâmica de grupos); 

                                                 

4 Cfr. Regulamento Interno SAD 

http://cssvaldozende.com/sites/default/files/regulamentos/regulamento-sad.pdf acedido a 14/6/2016 
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 animação lúdica (festas, passeios). 

 

O meu estágio decorreu precisamente nesta valência, o SAD. Assim, pois, o meu local habitual de 

estágio não foi na instituição, mas sim na casa de cada utente. Contudo, também ocorreram deslocações 

ao edifício da instituição, para reuniões, para troca de informações para dar conta do trabalho realizado.  

 

2.2 Caracterização dos utentes do SAD 

 

Tendo em conta a variedade de públicos que esta instituição contém, foi-me dada a liberdade 

total para a escolha de um deles. Tentei inserir-me onde senti que faria mais sentido e onde me pareceu 

que houvesse uma maior necessidade de intervenção. Deste modo, como já atrás foi referido, optei pelo 

SAD. Nesta valência, além dos cuidados de higiene e alimentação prestados aos utentes, pretende-se 

levar o centro aos utentes e trabalhar com eles nas suas próprias casas. Esta é uma missão que muitas 

instituições ambicionam, mas poucas tem condições de a realizar e foi neste sentido que pretendi 

organizar o meu estágio. Para isto, foi feita uma caracterização e, posteriormente, um levantamento dos 

desejos, motivações e interesse dos utentes, para assim poder criar atividades que fossem de encontro 

às necessidades encontradas. 

Para obter os seguintes resultados, analisei primeiramente, ao pormenor, as fichas de 

identificação de cada utente existentes na instituição, que já contemplavam a sua caracterização pessoal, 

familiar, sociodemográfica, económica, com quem viviam, os problemas de saúde que tinham, que 

cuidados necessitavam, entre outros aspetos relevantes. Posteriormente fui visitando cada utente na sua 

residência e, através das conversas que tive com cada um, fui percebendo efetivamente como eram 

aquelas pessoas, o que faziam no seu dia-a-dia, e o que gostariam realmente de fazer. A observação foi 

também aqui essencial para obter estes resultados pois é ela que nos ajuda a compreender a realidade 

social onde estão inseridos estes utentes.  

Neste momento, estão ao cuidado da instituição 10 utentes em serviço domiciliário, todos com 

as suas especificidades. Destes 10 utentes, 6 são mulheres e 4 são homens. 
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Gráfico 1- Género dos utentes 

 

Relativamente à idade, podemos dizer que são utentes já com idades bastante avançadas. Com 

a exceção de um utente com 45 anos e outra utente com 69 anos, todos eles apresentam idades 

superiores aos 74 anos e dois deles já passam os 91 anos de idade. Calculando uma média de idades, 

esta localiza-se aproximadamente nos 79 anos de idade.  

 

 

Gráfico 2 – Idade dos utentes 

No que concerne às habilitações escolares, podemos afirmar que a maioria destes utentes são 

alfabetizados, ou seja, sabem ler e escrever. Em 10 utentes, apenas 1 é analfabeta e vemos que a 
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maioria detém o 4º ano ou superior, o que é bastante razoável, tendo em conta a idade avançada da 

maior parte dos idosos.  

 

 

Gráfico 3 - Habilitações escolares 

 

Tendo em conta a idade avançada da maior parte dos utentes, é natural que o mais comum seja 

terem mobilidade reduzida, devido a problemas de ossos, articulares e outros. Contudo, todos os utentes 

englobados neste grupo tentam, tanto quanto possível, integrar-se nas atividades da Arca de Noé, como, 

por exemplo, os passeios e vistas. Três dos utentes estão acamados, sem qualquer possibilidade de sair 

para o exterior ou de mobilidade; 1 utente está numa cadeira de rodas e outro utente é tetraplégico. Há 

ainda uma utente com limitações cognitivas, devido a problemas cerebrais, limitação esta que afeta 

também a sua mobilidade, pelo que podemos dizer que esta utente tem, também, uma mobilidade 

reduzida. Apenas um utente não apresenta quaisquer limitações, faz a sua vida tranquilamente e anda 

quilómetros por dia. Trata-se do utente mais idoso da instituição, com 91 anos.  
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Gráfico 4 - Limitações físicas 

 

Como podemos ver, analisando o gráfico 5, a maior parte destes utentes vive acompanhado, 

seja com o marido ou com a esposa, com os filhos, ou até com os pais (somente no caso do utente com 

45 anos). Contudo, há 3 utentes a viver sozinhos, precisamente os que apresentam idades mais 

avançadas. 

 

 

 

Gráfico 5 - Situação familiar 
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É relevante mostrar qual o serviço prestado pelo SAD a estes utentes para, de uma forma geral, 

traduzir as suas necessidades. Como podemos ver, aqueles a quem só é prestado o serviço alimentar 

são, sobretudo, os utentes que vivem sozinhos e que conseguem tratar da sua higiene pessoal. Todos 

os outros necessitam de apoio para a sua higiene pessoal, ou seja, são utentes mais condicionados. 

Nestes utentes mais debilitados apenas se altera o serviço da alimentação, pois alguns têm quem se 

encarregue disso e outros já não. 

 

 

Gráfico 6 - Serviço prestado pelo SAD 

 

Finalmente, procurei saber o que os utentes mais gostariam de fazer para passarem melhor os 

seus tempos livres. No mesmo registo, ou seja, através das conversas informais, fui questionando quais 

as atividades que haviam feito em tempos passados, se haveria alguma que gostariam de repetir, ou que 

coisas novas gostariam de fazer ou de aprender.  

 

No gráfico abaixo traduzem-se as vontades expressas pelos utentes. São atividades bastante 

variadas e algumas delas sugeridas até pelos cuidadores, no caso dos utentes acamados.  
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Gráfico 7 - Atividades que gostaria de desenvolver 
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Temos, assim, por ordem de quantitativa descendente, os seguintes interesses: 

 

Conversas/apoio/ conselhos  

Trabalhos manuais 

Passeios ao exterior 

Atividades lúdicas 

Aproximação com outros utentes 

Jogos cartas/tabuleiro 

Jardinagem 

Jogos cognitivos 

Trabalhar estímulos 

Renda/crochet 

Dança 

Cantar 

Costura 

Cozinha 
Tabela 1 Interesses dos utentes ordenados 
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2.3 Caracterização do público-alvo 

Inicialmente, tinha como previsão fazer dos utentes do SAD o meu público-alvo. Foi feita uma visita 

individual a todos eles, como já referi, e nessas primeiras visitas fui observando e conhecendo melhor o 

tipo de pessoas que eram. A minha análise será traduzida de uma forma geral na tabela abaixo: 

 

Utente Características  

 Utente A. Utente muito recetivo, motivado com a ideia do projeto e que demonstrou todo 

o interesse em receber visitas frequentes para as mais variadas atividades. 

Vive sozinho, o que reflete também esta necessidade. 

Utente J. Utente pacato, recatado, com hábitos diários bastante definidos e sem grande 

interesse nas visitas domiciliárias pois gosta e tem por hábito frequentar o café 

que fica por baixo de sua casa. Vive acompanhado da esposa e do neto. 

Utente F. Utente que vive sozinha e que demostrou também todo o interesse no projeto, 

para assim ocupar de forma mais ativa os seus tempos livres. 

Utente E. Utente que gosta do seu sossego e que dá prioridade às atividades do lar, 

mas, ainda assim, não apontou entraves às visitas regulares, demonstrando 

também algum interesse. Vive sozinha. 

Utente O. Utente com grandes dificuldades de locomoção, pois está numa cadeira de 

rodas e, por esse motivo, é raro sair de casa. Necessita, assim, de companhia 

e de ocupar melhor os seus dias e aceitou com todo o agrado a minha 

proposta. 

Utente J.G. Utente acamado há mais de 10 anos e sem reação a nível física, mesmo na 

fala, o que impede/dificulta a minha intervenção para com este utente.  

Utente N. Utente também acamada, mas esta ainda com alguma reação, capacidade de 

fala e ainda bastante lúcida. Vive com a filha e ambas mostraram interesse 

nas visitas regulares.  

Utente M.A Utente com grande necessidade de atenção, companhia e comunicação. Sem 

grande capacidade para a elaboração de atividades manuais, mas com todo 

o interesse em receber visitas o mais frequentemente possível.  
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Utente I.  Utente com problemas cognitivos e um pouco complicada. Não me deu a 

sensação de estar muito interessada e referiu que não estaria apta para 

nenhuma das atividades que fossem surgir. 

Utente M. Utente tetraplégico, ainda bastante jovem, mas que costuma sair e ocupar-se 

diariamente. Família um pouco fechada, na qual não senti abertura para as 

visitas.  

Tabela 2 Características do público-alvo 

Depois desta análise mais pormenorizada, percebe-se que há utentes que mostraram desde logo 

o seu interesse nesta intervenção e outros que nem tanto. Deste modo, e como o meu objetivo é trabalhar 

apenas com quem quer e está interessado e não obrigar ninguém, decidi avançar com esta intervenção 

apenas com os utentes que senti que queriam e que estavam motivados. Assim, dos 10 utentes que o 

SAD possui, trabalhei apenas com 6. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES E INTERESSES 

 

Como podemos ver, depois de apresentado o público-alvo, estamos perante utentes com 

necessidades e interesses muito específicas e quase todos eles com dificuldades a vários níveis. Nada 

que nos surpreenda pois, se beneficiam de serviço de apoio domiciliário, estranho seria se se verificasse 

o contrário.  

As divergências ou necessidades específicas de cada utente acabam por dificultar um pouco a 

ação, pois não é possível que as atividades planeadas possam ser as mesmas para todos os utentes. 

Isto seria totalmente impossível e descabido, tendo em conta os utentes que são. Assim, há que 

selecionar cuidadosamente as atividades tendo em conta as características de cada utente, o que se 

traduzirá em atividades únicas para utentes específicos. 

Para a escolha das atividades a realizar tive em conta toda a caracterização dos utentes e tudo 

aquilo que fui ouvindo e apreendendo no decorrer das visitas, mas foi essencialmente o gráfico 7 – 

Atividades que gostaria de realizar-, que foi decisivo para a definição das mesmas. Foi com a ajuda deste 

gráfico que consegui, efetivamente, perceber quais os gostos dos utentes e quais as preferências que 

cada um tinha para poder passar de melhor forma o seu dia-a-dia. Como são utentes bem cientes das 

suas capacidades e dificuldades, todas as atividades apontadas eram perfeitamente possíveis de serem 
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realizadas. Não com todos, obviamente, mas pelo menos para eles próprios. Assim, não houve atividades 

que tivesse que descartar por achar que não se enquadravam ou que não eram apropriadas. Certa de 

que não podia atender a todos os desejos demonstrados por eles, optei por escolher as atividades que 

foram mais sugeridas e que o maior número de utentes gostaria de realizar. Tive em conta, também, a 

minha formação académica e a minha (pouca) experiencia na área, para, assim, organizar atividades 

que, a meu ver, fossem as mais adequadas tendo em conta a realidade concreta do público-alvo.  

Não quis que a condição da pessoa fosse, de forma alguma, um entrave para a realização de 

alguma atividade. É certo que não pude fazer as mesmas atividades para toda a gente, pelo contrário, 

mas tentei ao máximo abranger todos os utentes e elaborar atividades mesmo para aqueles que estavam 

acamados. Para estes, as atividades passaram mais por trabalhar os estímulos e por jogos cognitivos.  

 

4. APRESENTAÇÃO DA ÁREA/ PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

A problemática subjacente ao âmbito deste trabalho está relacionada com o envelhecimento da 

população, associado com a prestação de cuidados e de formas de promover um envelhecimento ativo 

ao mesmo tempo que combate o isolamento do idoso.  

Como é do conhecimento comum, estamos num país envelhecido e basta olharmos à nossa volta 

que facilmente nos apercebemos desta realidade. Cada vez os idosos vivem mais tempo, cada vez há 

menos crianças, e obviamente que estes dois fatores resultam no mesmo, um acentuado envelhecimento 

populacional.  

O envelhecimento demográfico traduz alterações na distribuição etária de uma população 

expressando uma maior proporção de população em idades mais avançadas. Esta dinâmica é 

consequência dos processos de declínio da natalidade e de aumento da longevidade e é entendida 

internacionalmente como uma das mais importantes tendências demográficas do século XXI.5 

 

Perante estes acontecimentos, é necessário manter, o máximo possível, a pessoa idosa, ativa, 

saudável e autónoma para assim se poder integrar na sociedade atual.  Note-se que ter uma vida longa 

não é por si só sinónimo de uma vida feliz, e é aqui que figura o conceito de envelhecimento ativo, com 

qualidade.  

                                                 

5 cfr. Anexo 1 – INE - Dia Mundial da População 
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Com esta intervenção pretendo, essencialmente, levar o centro a casa dos utentes e propiciar 

momentos diferente a quem vive na rotina, pois este foi o grande problema com que me deparei: pessoas 

já com idades avançadas que estão em suas casas, algumas delas como que a esperar a morte. Não é 

isto que se pretende com o envelhecimento ativo. Pretende-se dar mais ânimo a estes utentes, fazê-los 

perceber que ainda têm muito para dar e muito para fazer e que não se podem deixar dominar pela ideia 

de que já nada podem esperar da vida.  

Através da realização deste projeto, sinto que pus em prática grande parte dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da licenciatura e também do mestrado, visto que este mestrado tem, entre os seus 

objetivos, proporcionar o conhecimento de um conjunto de métodos, técnicas e estratégias aplicáveis no 

campo da educação de adultos e intervenção comunitária e dinamizar processos de aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos em situações concretas de educação de adultos, animação e intervenção 

comunitária.  

Acredito que o que fiz foi exatamente isso. Primeiramente porque através desta intervenção 

promovi um envelhecimento ativo e uma maior qualidade de vida aos utentes e, deste modo, ao intervir 

socialmente na vida de cada um deles, deixaram de se sentir tão sozinhos e passaram a sentir-se 

cuidados e estimados. Em segundo lugar, porque foram devidamente utilizados os métodos e as técnicas 

de intervenção adquiridos ao longo do mestrado. Foram também tidos em conta todos os cuidados a ter 

com a pessoa idosa, a tratá-la com respeito, como deve ser, e não como se fosse uma criança, pois é a 

pessoa o centro deste projeto e é ela que mais deve beneficiar com esta intervenção.  

Quando falamos em intervenção comunitária, existe o perigo de usar o mesmo nome para coisas 

diferentes. Neste sentido, e segundo Marchion, em Comunidade, participacíon y desarrolo (1999:8) 

convém esclarecer que “comunitário” pode ter duas aceções: assume-se a comunidade como 

destinatária de programas, prestações, projeto; assume-se a comunidade como protagonista do processo 

que se quer levar avante. Entre destinatário e protagonista há uma grande diferença, tanto na finalidade 

como na metodologia. Definimos o processo comunitário como um processo de melhora das condições 

de vida de uma comunidade. Isto é, tentar melhor ou solucionar um problema, partindo do pressuposto 

que qualquer problema é melhorável e que cada comunidade pode melhorar a sua situação. Na 

realidade, só é intervenção comunitária se for a própria população a fazer a mudança. Ou seja, sendo 

eles os protagonistas e não os destinatários. Se eles forem meros destinatários não é intervenção 

comunitária. Nós apenas somos facilitadores e impulsionadores para que eles trabalhem, para que sejam 

mais ativos, para que renasçam e não se entreguem à morte, mas são eles quem têm tudo nas mãos.  
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5. OBJETIVOS  

Não tenho dúvidas de que o meu estágio e, consequentemente, as atividades realizadas, foram 

ao encontro tanto dos objetivos da instituição como aos do Mestrado em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária.  

O objetivo da instituição é nada mais nada menos que ‘Servir as famílias no apoio à infância, aos 

jovens e idosos, educando e apoiando ao longo da vida’. Ora, como já referi, antes deste projeto se 

traduzir numa ideia minha, já fazia parte das necessidades da instituição; logo, daí podemos ver que era 

um objetivo e um objetivo urgente da instituição. Além disso, está claro que as minhas visitas regulares 

aos utentes do serviço domiciliário e a realização de atividades com estes estão inteiramente ligadas com 

o objetivo de servir e apoiar os idosos. O objetivo da instituição refere também uma coisa bastante 

importante que é ‘’educar e apoiar ao longo da vida’’. Também isto foi tido sempre em conta. Todas as 

atividades se traduzem em atividades educativas, atividades que acabam sempre por estimular a sua 

capacidade física e mental, atividades que estimulem também a sua concentração, memória, capacidade 

crítica, atividades que promovam a sua destreza e sua mobilidade, atividades, enfim, que insiram 

também as novas tecnologias, para os pôr a par do desenvolvimento do mundo. Tentei que estas 

atividades fossem o mais variado possível, para assim, ir ao encontro do utente no seu todo. 

Ao longo do mestrado, fomos adquirindo vários conhecimentos e consolidando tantos outros. O 

mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária apresenta os seguintes objetivos6: 

proporcionar o conhecimento de um conjunto de métodos, técnicas e estratégias aplicáveis no campo 

da educação de adultos e intervenção comunitária; possibilitar uma adaptação operatória às exigências 

de mediação e avaliação em contextos profissionais de educação de adultos e intervenção comunitária; 

dinamizar processos de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em situações concretas de 

educação de adultos, animação e intervenção comunitária; e desenvolver competências de investigação 

no âmbito da educação de adultos e intervenção comunitária. Estes são objetivos bastante importantes 

e é essencial alcançá-los para assim poder ser-se um profissional na área, pois, sem eles, ou melhor, 

sem a sua utilização prática, é impossível chegar a lado algum.  

Para mim, o estágio tem uma importância inigualável, pois é-nos dada a autonomia necessária 

para que possamos aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação, não só 

                                                 

6 Cfr. Objetivos que constam na pagina do Instituto de Educação da Universidade do Minho: acedido em 

21/06/2016 https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/mestrados/Paginas/Mestrados-em-Educacao.aspx 
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do mestrado como também da licenciatura. Além disso, existem elementos que só aplicados é que 

conseguimos realmente compreende-los na sua íntegra e ter um maior conhecimento dos mesmos.  
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CAP II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO 

 

1. Apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre o tema 

2. Exploração de correntes teóricas/autores relevantes para a problemática do estágio 

2.1. A realidade do envelhecimento populacional 

2.2. O envelhecimento ativo 

2.3. Combate ao isolamento do idoso e promoção da segurança e saúde do idoso 

2.4. Da educação à animação de adultos idosos   

2.4.1. Educação de adultos idosos 

2.4.2. Animação na terceira idade  

2.5. Serviço apoio domiciliário vs. institucionalização do idoso 

3.Identificação dos contributos teóricos mobilizados 
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1. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EXPERIÊNCIAS E/OU INVESTIGAÇÕES SOBRE O TEMA 

Para a elaboração de um relatório coeso, bem elaborado e com fundamento, foram obviamente 

necessárias muitas horas de investigação e muita leitura. Desde livros, teses, e obras, muitas foram 

aquelas que ajudaram a que este relatório se pudesse sustentar assim como toda a prática social.  

 

Começo pelo relatório denominado por “Dar mais vida à idade: a promoção de um envelhecimento 

activo” de Cláudia Mota, por considerar que está bastante completo, muito organizado e com informação 

muito relevante. Este relatório tem como data Outubro de 2011 e foi defendido na Universidade do 

Minho. Retrata um projeto desenvolvido no centro social de S. Veríssimo em Barcelos, mais 

concretamente com as valências de lar e centro de dia.  

Este projeto tem como público-alvo um total de 42 utentes com idades compreendidas entre os 50 

até aos 96 anos. São pessoas na sua generalidade com dificuldades de locomoção, e com variados 

problemas de saúde e com uma taxa de analfabetismo elevada.  

Depois de feito o diagnóstico necessidades, a autora menciona alguns dos interesses demostrados 

pelos idosos como: aprender a ler e escrever; desenvolver alguns trabalhos manuais; jogos de mesa; 

música; teatro; cinema; leitura; passeios; informática; momentos religiosos; encontros intergeracionais 

e algumas tarefas domésticas, tais como cozinhar, tratar da horta e do jardim. Posto isto, a autora 

considera que é necessária uma ocupação para estes idosos e, assim, estabelece como finalidade do 

seu projeto “promover actividades lúdicas e educativas que levem a comportamentos de participação 

activa, autonomia e dinamismo, de forma a favorecer um envelhecimento activo” (Mota, 2011,24).  

Para isto, definiu como objetivos gerais: 1) fomentar a criatividade e a imaginação nos idosos, onde  

estimula a motricidade fina  e promove a realização de  trabalhos manuais; 2) confecionar uma 

alimentação saudável para estes,  propondo-se a dinamizar uma ação de sensibilização relacionada com 

a temática da alimentação saudável e a construção uma roda dos alimentos; 3) enaltecer as ocupações 

e passatempos que os idosos mantinham, promovendo atividades relacionadas com a confeção de doces 

tradicionais e impulsionar à criação e manutenção de uma horta; 4) valorizar os seus saberes, 

valorizando a sua cultura geral e enaltecendo as experiências de vida e recordações, através do 

visionamento de filmes; 5) promover um relacionamento interpessoal, reforçando os laços afetivos entre 

utentes e família e entre o público-alvo e a restante comunidade da instituição e impulsionando encontros 

intergeracionais;  6) dinamizar momentos culturais e religiosos, promovendo passeios ao ar livre e visitas 

a museus e a monumentos religiosos; 7) aliar os saberes tradicionais aos saberes modernos, envolvendo 

os idosos com as novas tecnologias e  promovendo o contacto com outras pessoas, através da internet.;  
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8) favorecer a manutenção das suas capacidades físicas e intelectuais, incentivando os idosos à 

experimentação de novas modalidades desportivas, dinamizando jogos lúdicos e didáticos e promoção 

de sessões de alfabetização para os utentes analfabetos; 9) promover dinâmicas relacionadas com a 

expressão dramática, incentivando os idosos a criarem uma encenação teatral e promover a visualização 

de uma peça de teatro (Mota, 2011,24-26).  

Como resposta a estes objetivos, a autora apresenta o seu trabalho dividindo as atividades nas 

seguintes categorias: animação lúdico-cultural; animação cognitiva; animação motora; alfabetização 

literária e educação cívica e dentro de cada um deles estabelece um leque de atividades para assim 

poder chegar a todos os objetivos traçados. Na animação lúdico-cultural, inclui atividades como trabalhos 

manuais, sessões de cinema, culinária, encenações musicais e peças de teatro, passeios culturais e 

religiosos, etc. Na animação cognitiva utiliza como ferramentas o jogo das diferenças, a construção de 

puzzles e jogos de adivinhação. No que diz respeito à avaliação motora, a autora organizou jogos de 

boccia, bowling e caminhadas.  Para a alfabetização literária, utilizou sessões de alfabetização com a 

presença de uma professora. Por último, para a educação cívica criou uma ação de sensibilização sobre 

Alimentação Saudável - “A importância dos alimentos”.  A autora consegue assim enquadrar todas as 

atividades descritas nos objetivos apresentados anteriormente.  

Como fundamentação teórica, a autora começa por focar a realidade do envelhecimento 

populacional e a mostrar algumas conceções sobre o idoso, fala-nos também da institucionalização do 

idoso, em seguida, refere a importância de um envelhecimento ativo e mostra-nos algumas técnicas de 

educação de adultos imprescindíveis para o alcançar.  

Quanto à metodologia, Mota assume que tanto o paradigma quantitativo como o qualitativo estão 

presentes e que acabaram por ser utilizados de forma conjunta. O primeiro devido a toda a recolha de 

dados necessária para o desenvolvimento do projeto e o segundo, devido a sua permanência no contexto 

e na realidade do público-alvo, postura esta que se revê em todo o trabalho feito no decorrer do projeto. 

 

Outro relatório que merece o meu destaque, é o de Eva Moreira da Silva, de outubro de 2015 

também da Universidade do Minho. Este relatório denomina-se de “Velhice institucionalizada e não 

institucionalizada: dois caminhos para o envelhecimento ativo”. Diz respeito a um projeto desenvolvido 

no Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa, concelho de Guimarães, em que a autora trabalhou 

simultaneamente com os idosos do centro de dia e com os idosos do serviço de apoio domiciliário.  

As respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Atendimento Domiciliário abarcam, em 

conjunto, 55 pessoas; contudo, por motivos de personalidade ou patologias severas, nem todos se 
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incluíram na população-alvo deste projeto, apesar de todos terem sido convidados. Deste modo, o 

público-alvo é composto por 14 idosos e engloba indivíduos com idades compreendidas entre os 50 e os 

87 anos, nele existindo 8 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. A maioria dos elementos deste público 

desempenhou funções na agricultura e, no que respeita à alfabetização, quase metade são analfabetos, 

sendo que os alfabetizados estão numa fase de regressão na aprendizagem, com bastantes dificuldades 

em ler e escrever. No que respeita à mobilidade, a autora refere que grande parte dos utentes apresenta 

dependência ou dependência moderada, havendo também alguns que se desloquem sem qualquer apoio 

humano ou material.  

Com o seu diagnóstico, baseado fundamentalmente na observação, em conversas informais e 

numa entrevista, a autora conclui que, de uma forma geral, os utentes estavam satisfeitos com os 

serviços e atividades promovidas pela instituição, mostrando preferência pelas atividades e visitas 

religiosas. No entanto, gostariam de mais momentos lúdicos como jogos de mesa (bingo e sueca), de 

atividades de culinária, de passeios, dos encontros intergeracionais, bem como das visitas realizadas ao 

lar. Disponibilizaram-se, ainda, para ajudar nas tarefas domésticas da instituição, em particular na 

arrumação do refeitório e, ainda, uma vontade enorme em aprender a ler e escrever, pelo menos o 

nome. E assim conclui:  

 

“Concluímos, assim, que havia urgência em desenvolver um maior número de momentos de estimulação 
cognitiva, sensorial e física, devido à situação física e mental em que todos eles se encontravam. O propósito 

maior deste projeto, um envelhecimento bem-sucedido, esteve sempre presente, proporcionado através de 

atividades de animação sociocultural, que serviu como um meio para atingir os objetivos propostos e nunca como 

um fim” (Silva 2015:22). 

 

Com a sua investigação, a autora percebeu que o envelhecimento acarreta consigo muitas 

mudanças a vários níveis, sejam eles, biológicos, fisiológicos ou sociais. Nesta etapa é também frequente 

alguns declínios nas capacidades físicas e motoras. Segundo a autora “foi objetivo desta intervenção, 

desenvolver um trabalho de transformação e recriação dos idosos e da comunidade onde estão inseridos, 

com vista a reconhecer e potenciar as capacidades adquiridas nas diferentes fases da vida, de modo a 

tornar o idoso mais ativo e envolvido na gestão de si próprio e no que o rodeia” (Silva, 2015,20). Para 

isto foi propósito do projeto a promoção de um envelhecimento ativo, o combate ao isolamento e exclusão 

social, a criação de laços afetivos e ainda a criação de um ambiente de participação ativa para a mudança 

de conceções acerca da velhice.  

Para alcançar estas metas, foram estabelecidos os seguintes objetivos: Promover a autonomia e a 

participação; Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; Combater o isolamento; Manutenção 
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das capacidades físicas, intelectuais e cognitivas; Atenuar os efeitos negativos do envelhecimento a todos 

os níveis; Valorizar os saberes do público-alvo, potenciando a sua aprendizagem ao longo da vida” Silva 

(2015,47).  

Como resposta a estes objetivos a autora realizou atividades variadas, que agrupou em várias 

categorias: "O Jogo como Estimulação Cognitiva", "Os Cinco Sentidos: Estimulação Sensorial", “Leitura 

e Escrita”, “O Tradicional e o Contemporâneo", "Saúde e Bem-estar", "Trabalhos Manuais", "Ginástica 

Geriátrica", Atividades de Culinária”, “Visitas Culturais e Religiosas”, “Momentos Intergeracionais", “A 

música e a Dança". Deste modo, conseguiu ir de encontro a todos os objetivos estipulados anteriormente.  

Relativamente à fundamentação teórica, a autora fala, primeiramente do envelhecimento em 

Portugal e do conceito de envelhecimento no geral. Em seguida fala das conceções sobre envelhecimento 

ativo. Fala-nos também da família e das infraestruturas sociais para idosos, analisando as redes sociais 

de apoio formal e informal. Em seguida foca-se na educação permanente e ao longo da vida e intervenção 

comunitária e por ultimo, da animação sociocultural de idosos. 

 Quanto a metodologia, sendo este um projeto com principal incidência no público-alvo e na 

observação das suas necessidades bem como no seu dia-a-dia, o paradigma utilizado foi a investigação-

ação, numa abordagem fundamentalmente qualitativa, apesar da recorrência também à quantitativa 

aquando do tratamento de dados. 

 

Apoiei-me, também, no relatório de Ana Catarina Oliveira, denominado por “Mais ativo: contributo 

da animação para o envelhecimento ativo”. Um relatório de estágio de outubro de 2014, também da 

Universidade do Minho, realizado num centro comunitário, em Guimarães, em que a autora esteve 

inserida na valência de Centro de Dia, com um grupo de idosos.  

Como forma de conhecer o público-alvo, a autora utilizou a observação, conversas informais, 

inquérito por questionário e registos do diário de bordo. O grupo era composto por 20 idosos, dos quais 

15 eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino. No que diz respeito a idades, estas variam entre os 

58 aos 89 anos de idade. Dos 20 inquiridos, 8 não sabem ler nem escrever e, no que toca às suas 

profissões, a maioria trabalhou   ou na agricultura ou em fábricas da fileira têxtil. Relativamente ao seu 

nível de autonomia, 8 deles são totalmente autónomos, 2 são totalmente dependentes, e os restantes 

necessitam de algum apoio. 

Para apuramento do diagnóstico de necessidades, a autora utilizou as conversas informais (não só 

com os utentes, mas também com as funcionárias da instituição), a observação participante e não 

participante, e o inquérito por questionário. Consciente de que a única ocupação dos tempos livres dos 
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idosos ocorre somente na instituição, e quando lá não estão, não fazem qualquer outra atividade, a 

autora começa por os questionar se gostariam de ter mais atividades no centro, ao que a maioria 

responde que não, o que leva a autora a pensar que existe, por parte destes, pouca sensibilidade em 

relação à importância do envelhecimento ativo. Em seguida, questiona-os sobre o tipo de atividades que 

mais gostam, daqui concluindo que “este é um grupo de idosos que gosta imenso de encontros com 

gerações mais novas, que gostam de partilhar as suas experiências e histórias de vida, que gostam de 

sair da instituição e fazer passeios, mas também um público muito apegado às suas origens rurais e 

desinteressado pelas novas tecnologias” (Oliveira, 2015:34). 

A autora definiu como finalidade do seu projeto “a promoção do envelhecimento ativo, tendo em 

vista a diminuição do isolamento dos idosos” Oliveira (2014, 53). Para isto estabeleceu dois objetivos 

gerais: a promoção de atividades de animação que visem prevenir o isolamento do idoso e a estimulação 

das capacidades motoras, cognitivas e emocionais do idoso. Para o primeiro estabeleceu algumas 

estratégias como: promover o convívio entre os idosos que frequentam o Centro de Dia; promover o 

contacto dos idosos com a restante comunidade e promover atividades de intergeracionalidade; 

Relativamente ao segundo objetivo, a autora optou por recordar as aprendizagens e as experiências que 

os idosos tiveram ao longo da vida, incentivando-os a valorizar o seu passado; proporcionar momentos 

lúdicos e recreativos e desenvolver atividades de animação que contribuam para o desenvolvimento das 

suas capacidades (Oliveira, 2014,53).  

Como forma de alcançar estes objetivos, a autora procedeu a realização de variadíssimas 

atividades que se enquadram diretamente com os objetivos acima descritos. Dentro das atividades de 

animação lúdica, foram realizadas atividades de decoração e trabalhos manuais; celebrações de festas 

como a celebração do dia do teatro, festa de natal, encontro de reis, carnaval sénior, e ateliês de canto. 

Quanto as atividades de animação turística, realizaram-se várias visitas a lares, institutos, capelas, casa 

do povo, etc. Nas atividades de animação cognitiva realizaram-se jogos de diferenças, concursos de 

adivinhas e provérbios, e uma atividade designada por “as minhas recordações” que vai de encontro ao 

segundo objetivo fixado que implica “recordar as aprendizagens e as experiências que os idosos tiveram 

ao longo da vida, incentivando-os a valorizar o seu passado”. Por fim, nas atividades de animação 

motora/sensorial, realizaram-se jogos desportivos, atividades de ginástica sénior, e caminhadas 

semanais. Podemos ver facilmente que todas estas atividades desenvolvidas vão de encontro aos 

objetivos da intervenção previstos pela autora. 
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O enquadramento teórico do estágio centrou-se sobretudo na problemática do envelhecimento 

populacional e nas conceções acerca do mesmo; na educação de adultos e na intervenção comunitária 

e na animação na terceira idade e nos seus contributos para um envelhecimento ativo.  

Quanto à metodologia do projeto, este projeto não se distingue muito dos outros dois e mostra-

nos também um paradigma sobretudo qualitativo, ainda que o quantitativo também tenha sido utilizado 

para o tratamento de dados. 

 “Na investigação quantitativa, o investigador encontra-se mais na retaguarda e elabora um plano 

bem estruturado e detalhado com base nos objetivos da investigação. Este tipo de investigação foi 

utilizada apenas quando realizámos os inquéritos por questionário, quer na fase do diagnóstico de 

necessidades, quer na fase da avaliação final. Por outro lado, a investigação qualitativa tem como 

principal preocupação os significados que os indivíduos atribuem às suas experiências e vivências 

quotidianas, permitindo ao mesmo tempo a captação de significados micro que a outra não permite” 
(Oliveira, 2014:55). 

 

 Por fim, recorri também a um projeto denominado por “Vizinho de Olho”. Ao contrário dos 

anteriores, este não representa um livro, uma obra, ou uma tese, mas sim um projeto social que tem 

feito sucesso em várias partes do Brasil, mais concretamente nos bairros de Curitiba (Água Verde e 

Guabirotuba) e noutros estados como São Paulo e Santa Catarina. 

 O projeto “Vizinho de Olho” surge da compilação de vários outros projetos implementados pelos 

Conselhos de Segurança e da necessidade de encontrar soluções para o elevado número de assaltos, 

sendo adaptado às necessidades específicas das cidades ou bairros onde foi executado. Este projeto 

consiste em haver uma forte comunicação entre vizinhos e estes avisarem caso algo suspeito ocorra na 

casa do outro. É um projeto muito simples e sem custos, já que não é necessário nenhum tipo de 

equipamento especial. A razão de ser deste projeto é a seguinte, segundo o site do Conselho Comunitário 

de Segurança: “hoje é comum os vizinhos não conversarem, nem sequer se conhecerem, mas esse 

projeto além de auxiliar na segurança da rua ajuda os vizinhos a se conhecerem e manterem uma relação 

de amizade […]. É extremamente difícil encontrar um cidadão disposto a controlar uma rua ou uma 

quadra,  

por várias razões, tempo, responsabilidade, disposição e principalmente quando se trata de segurança, 

a represaria é o maior inimigo. Por outro lado, a necessidade de garantir o seu patrimônio e a integridade 
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física de seus entes queridos, faz-se necessário a implantação de um projeto capaz de romper estas 

barreiras”7.  

 Para que este projeto tenha sucesso são necessárias algumas condições básicas, como, entre 

outras, os participantes terem acesso a telefone e saberem os números correspondentes a cada vizinho, 

conheçam a sua rotina, serem informados quando se ausentarem de casa por longos períodos. 

Conhecendo estas informações, os vizinhos identificam facilmente quando algo suspeito está a acontecer 

e podem, de imediato, entrar em contacto com os próprios vizinhos ou com a polícia. O grande objetivo 

deste projeto é promover a integração dos moradores vizinhos para que possam entre si formar um 

vínculo de cooperação e, assim, diminuir o número de assaltos a que têm sido constantemente alvos.  

 O funcionamento é bastante simples: é formada uma célula com 3 vizinhos, os quais firmam entre 

si um compromisso de mútua ajuda. Depois, cada membro de uma célula deverá ainda conectar-se a 

um membro de outra célula e assim por diante, formando uma grande rede em todo o bairro, aumento 

assim a vigilância geral.  Logo que adiram ao programa recebem o “kit vizinho de olho” que é composto 

por uma placa de identificação da residência a dizer “Vizinho de Olho”; um apito; e um íman de frigorífico 

para ser preenchido com as identificações e números dos telefones dos vizinhos mais próximos.  

 A eficácia deste projeto e o sucesso do mesmo vê-se pelos resultados. Desde que foi implementado 

o projeto “Vizinho de Olho” não houve nenhum caso de roubo ou assaltos   nas respetivas zonas.  

 

2. EXPLORAÇÃO DE CORRENTES TEÓRICAS/AUTORES RELEVANTES PARA A PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO 

2.1. A realidade do envelhecimento populacional 

Como é já sabido por todos, tem-se evidenciado na Europa uma diminuição acentuada da taxa de 

natalidade, e um aumento significativo da esperança média de vida. Assim, pode concluir-se que o 

número de pessoas idosas tem vindo a aumentar. “Daqui resulta um duplo envelhecimento da 

população, ou seja, por um lado, um aumento do número de idosos e, por outro, uma diminuição do 

número de jovens” Simões (2006,18). 

                                                 

7 Cfr. Projeto Vizinho de Olho-  http://www.conseg.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=423, 

acedido em 27/09/2016 
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística - INE, a proporção mundial de pessoas com 60 e mais 

anos de idade aumentou de 9,2% em 1990 para 11,7% em 2013, e espera-se que continue a aumentar, 

podendo atingir 21,1% em 2050: 

“Em valores absolutos, as projeções das Nações Unidas apontam para que o número de pessoas 
com 60 e mais anos de idade passe para mais do dobro, de 841 milhões de pessoas em 2013 para 

mais de 2 mil milhões em 2050, e o número de pessoas com 80 e mais anos de idade poderá mais 

do que triplicar, atingindo os 392 milhões em 2050” (INE, julho 2015). 

 

 

Gráfico 8- Projeções das Nações Unidas para 2050 

  

Portugal já foi, em tempos, considerado como um país jovem; contudo, esta realidade já há muito 

tempo que foi alterada. Foi no ano de 2000 que o número de idosos ultrapassou pela primeira vez o 

número de jovens, e estes números tendem a aumentar cada vez mais.8 

Em Portugal, a esperança média de vida era, em 1960, de apenas 61 anos para os homens e 67 

anos para as mulheres, enquanto que em 2005 atingia 81 anos para as mulheres e 75 para os homens. 

Assim, a esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar, sendo sempre superior nas 

mulheres, devido à sobremortalidade masculina, aumento este que pode ser assim explicado:  

“O envelhecimento da população portuguesa deve-se ao contínuo decréscimo da taxa de 

natalidade, à redução da taxa de mortalidade e ao aumento da esperança média de vida. O aumento 

da esperança média de vida resulta: da melhoria das condições de vida; dos progressos da 

medicina; da melhoria da assistência médica. A esperança média de vida está directamente 

relacionada com o grau de desenvolvimento dos países, o que significa que quanto mais 

desenvolvido for o país, maior será o número de anos que o indivíduo terá, à nascença, 

probabilidade de viver” 9. 

                                                 

8 Cfr. Anexo1 – Documento INE – Dia Mundial da População 
9 Cfr http://www.prof2000.pt/users/elisabethm/geo10/envelhecimento.htm, acedido em 2/6 /2016 
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 Este fenómeno deve-se, obviamente, à melhoria de condições de vida e ao avanço da medicina, 

podendo-se afirmar que a população idosa de hoje é bastante mais saudável do que a de outros tempos.  

 

 

Gráfico 9 - Esperança média de vida 

Segundo Simões (2006:11) existe a tendência de encarar o envelhecimento populacional mais 

como uma ameaça do que propriamente como um desafio ou como uma oportunidade e eu concordo 

plenamente com isto:  

“Tem-se, muitas vezes, a impressão de que o envelhecimento da população tende a ser encarado 

muito mais como uma ameaça do que, propriamente como um desafio, isto é, como uma 

dificuldade, por certo, mas também como uma oportunidade de progresso. Assim, o envelhecimento 

da população coloca problemas de vária ordem, em particular de natureza económica, sanitária e 

educacional. Mas oferece, igualmente, oportunidades de aproveitamento do potencial inexplorado, 

que são os idosos, em prol do desenvolvimento da sociedade” Simões (2016:11) 

 

Já que o envelhecimento é uma realidade inquestionável e partindo do princípio que nada se vai 

fazer contra isto, devemos aproveitar este facto de forma positiva e tirar o melhor proveito dela. Surge, 

assim, o conceito de envelhecimento ativo.  

 

2.2. O envelhecimento ativo  

 

“A promoção do envelhecimento saudável e ativo tem como uma das suas principais vertentes a 
prevenção do isolamento social e da solidão das pessoas idosas. A qualidade de vida, o bem-
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estar, a manutenção das qualidades mentais estão diretamente relacionadas com a atividade 

social, o convívio, o sentir-se útil a familiares e/ou à comunidade”.10 

Representando, os idosos, uma grande parte da população portuguesa, obviamente que os 

cuidados com estes aumentaram. Começou a haver uma maior preocupação em criar espaços de 

convívio e lazer para esta faixa etária, começaram a existir um maior número de universidades sénior, 

ginásios para idosos, aulas de computador, entre muitos interesses que se desenvolveram graças a este 

fenómeno.  Aliada a tudo isto, surge constantemente, como justificação de tanto investimento, a ideia de 

que aos idosos se deve proporcionar um envelhecimento ativo. E o que é, afinal, este envelhecimento 

ativo?  

 A expressão “envelhecimento ativo” foi adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no final 

dos anos 90 e procura transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável”, 

como nos informa Jacob (2007,20)                                                                                                                                   

“A Organização Mundial da Saúde define Envelhecimento Activo como o processo de optimização 

das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que envelhecem”11. 

 

No fundo, o envelhecimento ativo procura melhorar a qualidade de vida dos mais velhos. Procura 

que estes beneficiem desta fase da vida e mostrar que esta pode ser uma fase tão ou mais feliz como 

foi a da infância ou a da juventude; é preciso é ser aproveitada da melhor forma.  

Contudo, não basta que estas mudanças sejam só externas ao indivíduo, também têm de haver 

mudanças internas, de pensamento e mentalidades. Segundo Mota (2011, 34), “não só cabe ao Estado 

e à sociedade proporcionarem aos idosos as estruturas e os mecanismos necessários, mas também 

dotá-los de capacidades e responsabilidades para que possam desfrutar de um envelhecimento mais 

activo e participativo”  

Não podemos esquecer que, mesmo havendo todos estes espaços para o idoso, muitos não 

sabem nem colocam a hipótese de gozar a vida. A vida para muitos deles tem apenas duas fases, a fase 

do trabalho, que dura até se poderem mexer e a fase do descanso, que é quando já não há mais força 

para trabalhar. Esta é a primeira mudança a fazer. Precisam perceber que o tempo de trabalhar já 

passou e é necessário aproveitar antes que chegue a fase de já não se poderem mexer. É este ponto 

que se deve trabalhar nos casos mais extremos de mentalidades mais fechadas. Segundo Jacob 

(2007,21), “Para os reformados, o envelhecimento activo [deverá]  significa[r] ter ainda objectivos de 

                                                 

10 Cfr. Anexo 2 – Direção Geral da Saúde (DGS) – Envelhecimento saudável.   
11 Cfr. - DGS https://www.dgs.pt/saude-no-ciclo-de-vida/envelhecimento-activo.aspx, acedido em 15/6/2016 
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vida e permanecer interessado na vida, nas questões sociais, no estreitar de relações e em cuidar da 

saúde física e mental”. 

A Direção Geral da Saúde, em conformidade com a Comissão da União Europeia consideram de 

grande relevo as medidas criadas para potenciar um envelhecimento saudável. Assim, valorizam 

essencialmente a autonomia, a aprendizagem ao longo da vida e a atividade do idoso12 “a autonomia é 

uma vertente central do envelhecimento saudável. Promover a autonomia das pessoas idosas, o direito 

à sua autodeterminação, mantendo a sua dignidade, integridade e liberdade de escolha; a aprendizagem 

ao longo da vida é um outro aspecto que muito contribui para se envelhecer saudavelmente, porque 

contribui para que se conservem as capacidades cognitivas; manter-se activo mesmo após a reforma é 

uma das formas que mais concorre para a manutenção da saúde da pessoa idosa nas suas diversas 

componentes, física, psicológica e social”. 

 

2.3. Combate ao isolamento e promoção da segurança e da saúde do idoso 

  Cada vez mais há idosos a viver sozinhos, por vezes até em locais mais isolados e as famílias 

não se preocupam em ir visitá-los, ver se está tudo bem, se precisam de alguma coisa. Esta situação de 

isolamento é problemática para o idoso que a vive. Teixeira (2010:4) fazendo referência a Neto (2000), 

diz-nos que há  

 “quatro conjuntos de sentimentos que as pessoas diziam ter quando estão sós: desespero, 

depressão, aborrecimento impaciente e autodepreciação. Sendo que, associados a estes quatro 

principais aparecem outros tantos sinónimos, por exemplo, no desespero também temos: terror, 

desamparo, abandono, entre outros. Este vasto número de sentimentos susceptíveis de associarem-

se à solidão dá-nos conta da sua complexidade.”.  

 

Mais à frente, Teixeira (2010:5) e utilizando novamente como referencia Neto (1999) diz-nos que 

“a reforma, a viuvez, e a diminuição de saúde privam as pessoas de muitos papéis e relações essenciais 

em torno dos quais as suas identidades tinham sido construídas. Estes parecem constituir-se como os 

principais determinantes da solidão nos idosos”.  

  No caso de pessoas mais sensíveis ou emocionalmente mais abaladas, a solidão pode até levar 

muitos idosos a porem fim as suas vidas, porque acreditam que já não têm qualquer função na 

sociedade, que já não são ninguém, ou que já ninguém quer saber deles. É por isso que as visitas, os 

telefonemas de familiares, as saídas de casa sempre que possível, são fundamentais para manter o 

                                                 

12 Cfr. Anexo 2 –DGS – Envelhecimento saudável  
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idoso emocionalmente controlado e minimamente ativo. Além disso, há aqui outra questão muito 

importante que é a questão da segurança. Um idoso que passe a maior parte do tempo só, está muito 

mais propício a ser alvo de assaltos, burlas ou outros perigos. Sabemos que os praticantes destes atos 

estão sempre atentos a pessoas mais frágeis e debilitadas. Se souberem que estas pessoas costumam 

estar sozinhas, mais uma razão para serem um alvo fácil. É extramente necessário haver uma rotina 

ativa nos lares dos idosos. Sejam os vizinhos, sejam os familiares, os amigos ou pessoas da instituição 

a que pertencem, o facto de saberem que aquele idoso tem regularmente visitas é logo um dos motivos 

de minimizar este risco a assaltos ou burlas. É muito importante esta vigilância. Dá a estes idosos uma 

maior segurança e um maior conforto no seu lar. Gonçalves (2013) baseada em Quaresma (2004) e 

Fernandes (2005) diz-nos que: 

 “a maior parte das pessoas idosas exprime sentimentos de solidão, pois o deficit de autonomia 

gera exclusão social, isolamento físico, social e abandono. As redes relacionais dão identidade e 

sentido à vida do idoso, servindo como memória do passado, sendo a rede de vizinhança 

fundamental pois o contacto local passa a ser o centro do espaço da vida, cada vez mais reduzido 

à proximidade” Gonçalves (2013:18). 

 

Felizmente, nenhum dos idosos que está ao abrigo da Arca de Noé se enquadra nestes registos 

de isolamento extremo e as famílias são minimamente preocupadas, embora às vezes só os vejam aos 

fins-de-semana, mas têm sempre o constante apoio da instituição, das técnicas do SAD e agora meu 

também, que me comprometi a visita-los sempre que puder.  

Aliada a esta questão da segurança, surge também a questão da saúde:  

“Note-se, em primeiro lugar, que saúde não é definida, negativamente, pela ausência de doenças – 

é isso, mais é mais do que isso. Na verdade, o que a definição acentua é o aspecto positivo da 

saúde – o facto de ela consistir na integração das dimensões do bem-estar físico, do bem-estar 

mental e do bem-estar social” Simões (2006:29). 

 

 Tendo em conta esta definição de saúde, dada por Simões, concluo que nenhum dos idosos da 

Arca de Noé se podem considerar totalmente saudáveis. Isto porque, por pouco grave que seja, existem 

sempre problemas associados referentes a estas três dimensões referidas por Simões, principalmente 

ao nível da dimensão do bem-estar físico. Deste modo, são sempre necessários vários cuidados com 

estes, e sendo a condição física a maior implicação para a sua saúde, é natural que, por vezes, passem 

alguns dias sem sair de casa. Voltando à questão inicial, é importante que nestes casos haja um 

acompanhamento frequente, saber as queixas, as dores, os desconfortos dos idosos, para que, tal como 

a segurança, seja possível cuidar deste, e ir estando sempre próximo para evitar que algo de grave 

aconteça. Sobretudo nos idosos onde o risco de problemas de saúde é muito mais elevado. Contudo, 
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como afirma Simões (2006: 32) nunca devemos confundir envelhecimento com doença, sendo este um 

ponto que os gerontólogos não se cansam de sublinhar. Porém, o mesmo autor refere ainda que é obvio 

que o tempo acarreta consigo mudanças universais progressivas que não podemos contornar, como é o 

caso das modificações no sistema imunitário, e do endurecimento progressivo das paredes dos vasos 

sanguíneos com a idade. Isto são problemas definidos como envelhecimento normal, ou seja, não são 

causados por doenças ou estilos de vida inadequados, simplesmente fazem parte da idade e são 

universais a todo o Homem. Ao invés deste existe um envelhecimento patológico ou secundário, que este 

sim, é causado por situações que diferem de individuo para individuo, não são comuns ou universais. As 

visitas ao idoso no seu lar também devem ter como finalidade um acompanhamento à sua situação 

atual, se apresenta dores, queixas, ou alguma alteração física que se considere relevante. Além disso, 

confirmar também se a medicação está a ser tomada corretamente (se for o caso), saber a regularidade 

de exames médicos, incentivar a marcação de consultas, etc. Este é um cuidado que deve ser tido 

essencialmente pela família, contudo, nos casos de maior isolamento, é necessário haver por parte dos 

vizinhos mais próximos, das instituições, esses cuidados.  

 

2.4. Da educação à animação de adultos idosos   

2.4.1. Educação de adultos idosos 

“Concebendo a educação como um processo largo e multiforme que se confunde com o processo 
de vida de cada indivíduo, torna-se evidente que sempre existiu educação de adultos” (Canário, 
1999:11). 

 

É sabido que a educação de adultos sempre existiu. Desde que há Homem há educação. Podemos 

andar séculos atrás na história que já vemos evidências de educação de adultos. Contudo, só a partir da 

Segunda Guerra Mundial é que esta se afirmou. Até à altura, a única educação que se (re)conhecia era 

somente a educação escolar: “Até aos anos 50, a educação escolar, tendencialmente, considerava como 

seus benificiários exclusivos as crianças e os jovens e, entendia-se a si própria como sinónimo de toda a 

educação” Antunes, (2001:31-32). A partir do momento que se entrasse na vida adulta, não havia mais 

esta necessidade de aprender ou de se preparar para a vida, como defendiam na educação escolar.  

Esta visão da falta de necessidade de uma educação de adultos foi sendo progressivamente 

alterada desde meados do século passado, para tal tendo muito contribuído as Conferência 

Internacionais de Educação de Adultos (CONFITEA’s) desde 1949: Elsinore, na Dinamarca; em 1960 no 
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Canadá (Montreal); em 1972 e, Tóquio, no Japão; em 1985 em Paris, França; em 1997 em Hamburgo, 

na Alemanha; em 2009 em Belém do Pará, no Brasil.13 

Ao longo das mesmas foi ganhando espaço a ideia de que a educação de adultos não diz respeito 

apenas a aprendizagens em contexto formal, mas também concerne a contextos não formais e informais. 

Fresneda López; Bedmar Moreno e Muñoz López (2004:39) pormenorizam: 

  

“La educación formal y la no formal o extraescolar son complementarias, ambas acrecientan las 

aptitudes innatas y nuevas competências. Dentro de la educación formal se incluyen actividades y 

aspectos que se consideraban próprios de la no formal o informal, como pueden ser salidas al 

campo, viajes, programas audiovisuales, talleres, visitas culturales… y cualesquiera otras que 

motiven los aprendizajes intrumentales”  

 

Estes autores concordam que a educação de adultos, aqui incluindo os idosos, ampliou bastante 

o seu horizonte, pois não se limita ao ensino propriamente dito. Deste modo, nas suas opiniões faz todo 

o sentido falarmos atualmente da educação de adultos/idosos como uma educação que se caracteriza 

por satisfazer as curiosidades em âmbitos ainda não explorados, em que agora os adultos/idosos podem 

atualizar os seus conhecimentos e habilidades e adaptarem-se as novas tecnologias. Fresneda López; 

Bedmar Moreno e Muñoz López (2004:37). 

Associado a este conceito de educação de adultos está o conceito de educação permanente, 

surgido a partir da terceira CONFITEA e que pressupõe uma educação sistemática ao longo de toda a 

vida. Esta, a educação permanente, ainda segundo Bedmar Moreno, Fresneda López & Muñoz López 

(2004:42), assenta na continuidade, diversidade e globalidade e designa um projeto global que veio não 

só reestruturar o sistema educativo existente como a fortalecer todas as possibilidades de formação fora 

dele. Aqui, a pessoa é o agente da sua própria educação através da interação permanente das suas 

ações e reflexões. Esta educação, abarca todas as dimensões da vida e todos os ramos do saber, bem 

como todos os conhecimentos práticos adquiridos seja por que meio for, para contribuir para o 

desenvolvimento da personalidade. É aqui, pois, que se insere a animação de adultos (idosos, no nosso 

caso). 

 

 

 

                                                 

13 Cfr. Site UNESCO - http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540POR.pdf acedido em 19/08/2016 
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 2.4.2. A animação na terceira idade 

O conceito de animação surge do latim com vários sentidos. A palavra “animar” (do latim, anima, 

-are) significa dar vida ou soprar (sopro de ar). Este é um princípio da vida, pois sem respirar não se vive, 

e sem animação não se tem qualidade de vida. Dar animação é dar vida, dar movimento. Aqui, o dar 

vida engloba uma série de coisas como dar alento, força, coragem, ou até promover o desenvolvimento.   

Segundo Ander-Egg (2000), citado por Silva (2013:25):  

 

 “A animação sociocultural é um conjunto de técnicas sociais que apoiadas numa pedagogia 

participativa, tem por finalidade promover práticas e actividades voluntárias que com a participação 

activa das pessoas, se desenvolvem no seio de um grupo ou comunidade determinada, e se 

manifestam nos diferentes âmbitos das actividades socioculturais que procuram o desenvolvimento 

da qualidade de vida”. 

 

Jacob (2007:31) refere-se à animação como “um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso 

a uma vida mais activa e mais criativa, à melhoria nas relações e comunicação com os outros, para uma 

melhor participação na vida da comunidade de que se faz parte, desenvolvendo a personalidade do 

individuo e a sua autonomia”. Acredito que os idosos só conseguem alcançar estas melhorias se tiverem 

uma plena aceitação da sua velhice, das suas condições, e se tiverem consigo o sentimento de dever 

cumprido e de satisfação com o que obtiveram. Quando isto não acontecesse, estamos a lidar 

normalmente com pessoas que não querem fazer nada, que nada lhes agrada ou motiva, que pensam 

que não servem para nada e que desistem de viver porque no fundo ainda não viveram o que queriam 

viver. Nestes casos, há duas opções: ou ajudá-los a encarar a velhice como algo positivo, ou, caso haja 

condições, ajudá-los a obter essa sensação de dever cumprido, ajudá-los a fazer o que ainda não foi feito, 

e acredito que não haja melhor forma de animação do que esta.  

É importante esclarecer que nem todas as situações animadas constituem fenómenos de 

animação. Vamos supor que estão duas crianças a brincar, é animação, mas não é este tipo de animação 

de que falamos aqui. É chamada a animação ingénua. Para se caracterizar como animação é necessário 

haver força do pensamento, haver planeamento, haver objetivos. Contudo, também nem tudo o que 

envolve estas características pode também ser considerado como animação. Um jogo de futebol do 

europeu por exemplo, envolve força de pensamento, envolve um grande planeamento, é tudo pensado 

ao pormenor, mas quem assiste ao jogo não tem essa noção nem pensa nisso dessa forma. Ou seja, 

não existe aqui uma relação entre animador e animado, que é uma das características essenciais para 

ser considerado um método de animação. É necessário haver uma relação pedagógica.  
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Assim, o que seria de um processo de animação sem o animador? O animador tem um papel 

fulcral no processo de animação.  

“O animador é quem põe o processo em movimento, é quem liga a chave, quem desencadeia as 
alterações necessárias para que o que estava inerte se ponha em acção, em actividade. O animador 

é aquele que realiza tarefas e actividades de animação e é capaz de estimular os outros para uma 

determinada acção. O animador é um mediador, um intermediário, um provocador, um gestor, um 

companheiro e um agente de ligação entre um objetivo e um grupo-alvo. Um animador não pode 

ser um homem só, ele trabalha em e para o grupo”. Jacob (2007:22-23). 

 

 Não é qualquer pessoa que tem perfil para ser animador. O animador tem de ser alguém ativo, 

com força de mudança, alguém motivado e empenhado em fazer acontecer, em criar. Ser criativo, ser 

explorador, otimista, cumpridor. E o mais importante, que saiba lidar com o público-alvo, que os cative, 

que desperte, sem nunca colocar neles o sentimento de obrigação.  

 Para concluir, e seguindo ainda o raciocínio de Jacob (2007:31), surge muitas vezes a questão 

se a animação deve ser intergeracional ou adaptada a cada idade, ou seja, será que deve haver uma 

animação particular para idosos ou a animação é toda igual? Na minha visão, não deve haver atividades 

específicas para idosos, deve sim haver uma adaptação para as condições destes. Nada me impede de 

pegar numa atividade usada com jovens e aplica-la a um grupo de idosos, desde que adapte as 

necessidades a este público. No decorrer desta intervenção, aquando de uma atividade ao exterior, na 

praia fluvial de Guilhofrei, em Vieira do Minho, tinha sugerido, como havia naquele local canoas, que 

quem quisesse e pudesse poderia andar de canoas. Senti logo uma reação muita estranha da parte de 

muitas pessoas como que a pensar que eu não sabia o que estava a fazer ou que não sabia lidar com 

idosos. É claro que não ia convidar algum idoso com mobilidade reduzida a andar de canoa, mas se há 

quem não tenha dificuldade alguma em andar e tenha vontade de experimentar, e iria ter 

acompanhamento de técnicos a auxiliar, porque é que não há-de poder andar? Por ser velho? As 

atividades não se têm limites de idades. Podem ter limites no que toca a condição física, tudo o resto 

são preconceitos.  

 

2.5. Serviço apoio domiciliário vs. institucionalização do idoso    

Com a esperança média de vida a aumentar e com as famílias cada vez mais ocupadas e sem 

tempo (nem paciência) para cuidar dos membros mais velhos da família, estes serviços são cada vez 

mais procurados. Durante o tempo de estágio, em que lidei com muita gente, era frequente ouvir ‘aquele 

lar já está lotado’ ou ‘já não temos capacidade para dar resposta a mais utentes do serviço domiciliário’. 
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Nota-se que estes serviços –institucionalização no lar e serviço de apoio ao domicílio- são agora a primeira 

opção de muitas famílias que se libertam assim dos seus idosos porque cuidar deles dá muito trabalho. 

Contudo, acredito que, muitas vezes, estes constituam a melhor opção para o idoso e, apesar das suas 

diferenças, ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Caracterizarei cada um de uma forma geral: 

O serviço de apoio domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias, quando por motivo de doença ou 

outro impedimento, não podem satisfazer as suas necessidades básicas14. Por sua vez, a 

institucionalização acontece quando “alguém está durante quase todo o dia ou parte deste entregue aos 

cuidados de uma instituição que não a sua família (Jacob, 2013:118)  

Não irei considerar uma resposta melhor que a outra nem vice-versa, até porque não acho 

efetivamente que uma seja melhor que outra; acho sim, que tudo depende da condição física do idoso. 

Se é um idoso ainda autónomo ou semiautónomo, não tenho dúvidas que o serviço de apoio domiciliário 

seja sempre a melhor opção porque todos nós sabemos o quando os idosos prezam estar na sua casa, 

no lar onde sempre viveram e onde têm as suas memórias e recordações.  

Pimental (2001) citado por Gonçalves (2013:20), assume que “não há qualquer dúvida de que a 

permanência do idoso no seu meio familiar e social, em constante interação com as pessoas que lhe 

são próximas, é considerado o lugar ideal para qualquer pessoa que atinja a velhice”. Gonçalves (2013, 

20) diz-nos ainda que “o idoso valoriza muito a sua autonomia e independência o que leva muitos idosos 

a viverem sozinhos”. 

“para o idoso viver na sua própria casa é sinónimo de independência, simboliza um sítio seguro, 
salvaguarda a integridade pessoal do idoso, onde este pode tomar as suas próprias decisões, sem 

regras e normas. Os mais idosos consideram as suas casas um mundo que não querem perder, é 

o símbolo da sua independência e de memórias já passadas, sendo assim fazem resistência á 

institucionalização.” Gonçalves (2013:21) 

 

 No caso destes idosos que vivem sozinhos, o SAD serve como apoio essencialmente para o 

fornecimento de refeições. Pode também servir como apoio para o tratamento de roupa e de cuidados 

de higiene para não sobrecarregar muito os idosos com estas tarefas domésticas, mas partimos do 

princípio que, se vivem sozinhos, têm ainda alguma autonomia para estas situações de higiene pessoal. 

E vejo isto pelo estágio que realizei. Havia três utentes que viviam sozinhos, ainda com alguma 

autonomia, mas beneficiavam do serviço de apoio domiciliário para o fornecimento das refeições, porque 

isso já implica alguns cuidados extra e tratam também das suas roupas. No caso dos idosos mais 

                                                 

14 Cfr. Anexo 3 Regula e to Interno SAD -  Arca de Noé . 
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dependentes, em que o serviço de apoio domiciliário também atua e aí de uma forma muito mais 

essencial, já estamos a falar de idosos que vivem acompanhados pelos seus cuidadores, pois nestes 

casos é impensável viverem sozinhos. Nestes casos, o SAD já serve mais para lhes dar banho, tirar da 

cama e colocar no sofá, entre outras necessidades básicas. 

 Quando, por sua vez, os idosos atingem uma maior dependência e não têm ninguém disponível 

para ficar com eles, os chamados cuidadores, então nestes casos considero a institucionalização em 

lares de acolhimento a melhor forma de garantir o bem-estar do idoso. “A institucionalização, em muitos 

casos, pode ser uma solução, dado que a família não consegue prover as necessidades básicas ao idoso, 

sendo que a escassez de ajudas seguras e úteis dirigidas às pessoas que cuidam dos familiares encontra-

se no centro desta problemática, obrigando as famílias a recorrer aos Lares de Terceira Idade” Mota 

(2011: 33). Contudo, ainda há muitas vezes um certo preconceito em relação aos lares. Estes ainda são 

vistos por muitas famílias como último recurso, não tanto por não acharem que é a melhor opção, mas 

mais pelas críticas que ainda surgem, muitas vezes, por se colocar um familiar num lar. E os próprios 

idosos, também nem sempre aceitam muito bem este facto, pois sentem por parte das famílias um certo 

desprezo ou abandono.  

Mas é preciso ver que colocar um idoso num lar não é sinónimo de abandono. Infelizmente para 

muitos ainda é, e acredito que é por este motivo que ainda há muito este preconceito contra os lares: 

 “Para atenuar sentimentos de solidão e isolamento, a resolução mais viável centrava-se em integrar 

os idosos em asilos, tendo este termo assumido, sempre, uma conotação de carácter negativo e 

depreciativo, pois é associado a uma imagem de falta de higiene, onde os idosos são “despejados”, 
esperando o fim das suas vidas. No entanto, esse cenário mudou e tomou uma evolução mais 

positiva, sendo estes espaços, actualmente, denominados de lares de idosos ou lares da terceira 

idade, com condições agradáveis e com vista a satisfazer as necessidades básicas e os interesses 

deste grupo etário, contando com o trabalho de profissionais de várias áreas” Mota (2011:33). 

 

  A ideia de que se é infeliz num lar é uma ideia errada, e são imensos os lares que nos provam 

que isso não é verdade. O que não faltam são lares em que as pessoas estão satisfeitas, e se não estão, 

por norma não é culpa do lar, mas sim dos familiares que não os visitam.  

Resumindo: o cenário perfeito seria o idoso sempre capaz de cuidar de si, e poder estar na sua 

casa e, caso não pudesse estar sozinho, ter algum familiar que disponibilizasse vinte e quatro horas por 

dia para estar consigo. Porém, este cenário é praticamente utópico; por isso, temos que aceitar estas 

respostas sociais como algo positivo e não como algo negativo. Por norma, estes serviços dispõem de 

técnicos especializados em tratar do idoso da melhor forma possível e muitas vezes estes acabam por 

estar bem melhor numa instituição, do que desprezados na sua casa ou na casa de terceiros.  
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUTOS TEÓRICOS MOBILIZADOS 

  Relembrando que a finalidade deste projeto passava por potenciar aos utentes do serviço 

domiciliário uma vida com mais atividades que os enriquecessem, mais saudável, segura e um pouco 

menos solitária, considerei que a animação sociocultural, bem como a promoção de segurança e saúde 

do idoso, seriam a melhor opção para responder a estas necessidades. 

A animação sociocultural foi essencial para dar vida a este projeto e para promover nos idosos 

uma maior qualidade de vida. Aqui estão incluídas diversas atividades que foram realizadas (trabalhos 

manuais, passeios, visualização de filmes, etc.) e que contaram sempre com a participação ativa e 

voluntária de todos os idosos, algo que é essencial para que haja animação. No fundo, esta foi promovida 

sempre que se potenciavam no idoso condições para uma vida mais ativa e mais participativa, 

desenvolvendo também a sua autonomia.  

Já o combate ao isolamento do idoso não se pode dizer que foi originado através da atividade a, 

b ou c, mas sim pelo conjunto de todas as sessões e visitas feitas àquele utente. Durante essas horas, 

este não estava sozinho, como iria estar caso eu lá não fosse. Durante este período estava acompanhado, 

estava a divertir-se, estava a ocupar o tempo de forma lúdica e educativa. Estava, assim, a ser vigiado 

também e sei que não estando sozinho estava mais apoiado no que toca a questões de segurança ou 

até a qualquer problema de saúde que pudesse surgir.  

Relativamente à problemática da promoção da segurança, durante as minhas visitas, fui-lhes 

tentado fazer ver também a importância dos vizinhos e o valor que uma boa rede de vizinhança pode ter 

no que diz respeito a segurança ou a outros perigos. Falei-lhes, assim, do projeto “Vizinho de Olho” 

(descrito na primeira parte deste capitulo). Fiz-lhes ver que basta uma boa comunicação com os nossos 

vizinhos para, por vezes, evitarmos grandes perigos, como assaltos e não só.  Achei relevante referir este 

projeto nesta questão da segurança para mostrar que com simples atos podemos fazer grandes feitos. 

Numa época que em que as pessoas são cada vez mais individualistas, é cada vez mais comum não 

conversarem com os seus vizinhos, ou até nem tão pouco os conhecerem, este projeto além de uma 

opção para aumentar a segurança, é uma iniciativa à convivência, à integração e à partilha. E não é 

necessário, como contemplado no projeto original, haver uma placa a dizer que o vizinho está de olho, 

é preciso sim que este esteja mesmo de olho e atento ao que se passa. Obviamente que isto não significa 

estar 24 horas por dia a vigiar a casa do vizinho, estamos a falar de pessoas, não de sistemas de 

segurança, mas ir à janela de vez em quando e ver o que se passa no exterior, estranhar caso não vir o 

vizinho há mais de dois dias por exemplo, fazer umas visitas regulares a casa deste, são hábitos simples, 
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mas que diminuem o risco de assaltos. Estes cuidados, aliados à presença frequente das técnicas e às 

minhas visitas, constituíram sem dúvida uma grande proteção para os idosos no que toca a segurança.  

É muito importante haver um controlo sobre a saúde do idoso e as visitas são essenciais para isso. 

Assim, durante estas visitas, e conhecendo já minimamente o idoso em questão, facilmente percebia se 

eles estavam bem ou não. Tinha o cuidado de lhes perguntar sempre se se tinham sentido bem, se 

tinham algum tipo de dor ou de queixa, e caso eles referissem que tinham tido sintomas estranhos ou 

anormais, então eu própria insistia em que consultassem o médico, que marcassem uma consulta, que 

fizessem exames, entre outros cuidados.      
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CAP III - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO ESTÁGIO 

 

1. Objetivos investigação/ intervenção 
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2. Metodologias investigação/ intervenção 

2.1. Paradigmas de investigação 

2.2. Método do projeto 

2.3. Técnicas de investigação  
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3. Recursos mobilizados e limitações do processo 
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1. OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO/ INTERVENÇÃO 

1.1. Importância da definição de objetivos 

Seja qual for a ação a que nos propomos a realizar, devemos sempre primeiramente estabelecer 

objetivos, por estes nos permitirem ter sempre em mente onde pretendemos chegar com a nossa ação. 

Este é o ponto de partida para qualquer intervenção e, se não o fizermos, iremos com certeza andar 

perdidos e sem saber qual o caminho que devemos seguir. É precisamente para isto que Quivy e 

Campenhoudt (1998:31) alertam-nos: 

 

“O primeiro problema que se põe ao investigador é muito simplesmente o de saber como começar 

bem o seu trabalho. De facto, não é fácil conseguir traduzir o que vulgarmente se apresenta como 

um foco de interesse ou uma preocupação relativamente vaga num projecto de investigação 

operacional. O receio de iniciar mal o trabalho pode levar algumas pessoas a andarem às voltas 

durante bastante tempo, a procurarem uma segurança ilusória numa das formas de fuga para a 

frente que abordámos, ou ainda a renunciarem pura e simplesmente ao projecto” . 

 

Apesar de toda a sua importância e de o simples ato de estabelecer objetivos poder ser uma das 

ferramentas que pode ditar o sucesso de um projeto, considero que esta ação é muitas vezes tão natural 

e que fazemos de forma tão automática que muitas vezes nem damos conta que o fizemos. Se 

pensarmos bem, praticamente em todas as ações do dia-a-dia nós estabelecemos objetivos. “Tenho uma 

reunião, o meu objetivo é chegar a horas”. Para isto, vou estabelecer uma serie de estratégias (objetivos 

específicos) que me permitam alcançar o meu objetivo geral. O objetivo geral pretende, como o próprio 

nome indica, especificar de forma direta e geral o que pretendemos alcançar com o nosso projeto. Os 

objetivos específicos representam a forma de lá chegar, os diferentes passos a dar para alcançar o 

objetivo específico. Lakatos e Marconi (2003, p. 219) distinguem estes dois níveis de objetivos da 

seguinte forma: “Objetivos gerais: Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se 

com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas. Vincula-se 

diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto. Objetivos específicos: apresentam 

caráter mais concreto. Têm função intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o 

objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações particulares” 

 Neste projeto de intervenção foram estabelecidos dois tipos de objetivos: os de investigação e 

os de intervenção.  
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1.2. Objetivos de investigação 

Os objetivos de investigação são os primeiros a ser fixados. Ou pelo menos, os primeiros a ser 

idealizados. Isto porque, como já referi, mal chegamos à instituição começamos logo a ver o que 

podemos fazer, onde nos podemos inserir e os objetivos de investigação começam a surgir assim que 

começamos a saber o que vamos fazer. Desde o momento em que soube que o meu estágio iria ser no 

contexto do serviço de apoio domiciliário, comecei logo a planear o que iria fazer. Surgem logo aqui os 

primeiros objetivos. Os seguintes surgem assim que começamos a procurar teoria para sustentar a 

prática interventiva. “Muitas vezes questionamo-nos acerca do que significa investigar. Não é fácil 

encontrar uma definição para investigação, mas é bastante consensual admitir que se investiga, entre 

outras razões, para solucionar problemas, para aprofundar conceitos e para construir conhecimento. 

Procurar dar respostas consistentes e válidas aos problemas é um dos desafios que podemos associar 

ao conceito de investigação”.15 

Assim, estabeleci os seguintes objetivos para a minha investigação 

 Conhecer a instituição 

 Conhecer o público-alvo 

 Construir conhecimento acerca da problemática teórica.   

 

Para conseguir tais objetivos gerais, fixam-se os seguintes objetivos específicos:  

  

 Saber os motivos de criação da instituição   

 Conhecer as diferentes valências da instituição 

 Conhecer os recursos (humanos, materiais e físicos) disponíveis 

 Saber a idade dos utentes bem como a sua condição física 

 Saber se os utentes vivem sozinhos ou acompanhados 

 Saber o que gostam ou o que gostariam de fazer nos tempos livres 

 Proceder à leitura de vários autores influentes no âmbito da problemática teórica.  

 

 

                                                 

15Cfr. Carlos Morais – Investigação – Do problema aos resultados 

https://www.researchgate.net/publication/280052169_NP_2013_Investigacao_Do_problema_aos_resultados 

acedido em 20/09/2016 



 

49 

1.3. Objetivos de intervenção 

Tal como o nome do projeto indica, o meu objetivo é exatamente colocar um pouco mais de vida 

no dia-a-dia destes utentes. É um publico demasiado especifico, o que até me impossibilitou a realização 

de muitas atividades, devido as suas incapacidades físicas e até intelectuais. Além disso, alguns deles 

vivem sozinhos, o que dificulta ainda mais a sua situação. Foi exatamente por esta razão que escolhi 

este público, por estar numa situação de algum risco e por denotar que precisavam de imediato de uma 

intervenção.  

Visto serem, na sua maioria, pessoas já com idade avançada, não tenho como objetivo para este 

público a realização de atividades com alguma dificuldade ou até atividades que aumentem a sua 

escolarização (penso que isto não é fundamental), mas sim atividades do seu interesse, que sejam 

minimamente educativas, ou seja, que os leve a aprender novas coisas, utilizar novas ferramentas, ou 

até, dentro das coisas que eles já sabem, que as explorem mais ao ponto de encontrarem novos saberes 

até a data não encontrados; que, numa  atividade tão simples como ver um filme ou ouvir uma música, 

a problematize de outra forma, refletindo sobre o que fariam eles no lugar daquela personagem, ou se 

tomariam esta ou aquela atitude; que exercitem, de alguma forma, a sua capacidade física e até 

intelectual. 

Neste sentido, estabeleci os seguintes objetivos gerais para a minha intervenção: 

 Combater o isolamento do idoso 

 Aumentar a qualidade de vida do público-alvo 

 Incentivar a convivência entre os utentes  

 Apoiar os utentes nas suas necessidades de, entre outras, conforto, segurança e companhia. 

 

 

Para conseguir tais objetivos gerais, fixaram-se os seguintes objetivos específicos:  

  

 Visitar os utentes regularmente (pelo menos de 15 em 15 dias)  

 Desenvolver a capacidade motora e a criatividade 

 Estimular a memória 

 Promover alguns encontros na instituição para aproximar os utentes   

 Apoiar os cuidadores para estes melhorarem o seu cuidado ao utente 

 Apoiar aos utentes sempre que o cuidador não esteja disponível 

 Promover um estilo de vida saudável. 
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Estes objetivos obedecem à finalidade do projeto que visa a promoção de um envelhecimento ativo, 

aumentando, assim, a vitalidade dos utentes do serviço domiciliário e o combate ao seu isolamento.  

 

 

2. METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO/ INTERVENÇÃO 

2.1. Paradigmas de investigação 

 

No que toca aos paradigmas, existe por parte dos autores uma diversidade de opiniões. Contudo, 

atualmente, a opinião mais consensual é a de que existem três grandes paradigmas de investigação. 

São eles: o paradigma positivista (ou quantitativo) o paradigma interpretativo (ou qualitativo) e, por último, 

o paradigma sociocrítico (ou hermenêutico).  

A perspetiva positivista, também denominada como quantitativa, caracteriza-se essencialmente, 

tal como o nome indica, por uma abordagem que pretende sobretudo a quantificação, ou seja, apoia-se 

essencialmente na recolha de dados. Assim, o investigador adota uma postura mais neutra, de mero 

observador, e os sujeitos são encarados como meros objetos da investigação: “Trata-se, portanto, de 

aplicar ao domínio educativo os critérios da investigação hipotético-dedutiva. Há campos de investigação 

onde o paradigma positivista, descrito e factual poderá ser o mais adequado e o mais seguro para um 

avanço de um processo de cientificação; há todo um domínio de objetividade a desenvolver” Boavida & 

Amado (2006:218) 

O paradigma sociocrítico constitui-se numa critica aos dois outros paradigmas. Opõe-se ao 

paradigma positivista e ao paradigma interpretativo e tem como objetivo emancipar, criticar e identificar 

oportunidades de mudança. Segundo Mertens (1997) citado por Coutinho (2014) 16  

 “o paradigma interpretativo não foi uma solução porque mudou as regras mas não a natureza do 

jogo”. “A teoria crítica de Jurgen Habermas sustenta conceptualmente este paradigma e deu-lhe o 

nome com que ficou conhecido. Na realidade trata-se de uma abordagem “crítica” na medida em 

                                                 

16Cfr. Clara Coutinho - Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas 

https://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=uFmaAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=paradigmas+de+investi

ga%C3%A7%C3%A3o&ots=GfhEUwdWT6&sig=KoMWKoOr_U0jWiAACPjlPLYzheI&redir_esc=y#v=onepage&q&f

=false, acedido em 20 de setembro de 2016 

https://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=uFmaAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=paradigmas+de+investiga%C3%A7%C3%A3o&ots=GfhEUwdWT6&sig=KoMWKoOr_U0jWiAACPjlPLYzheI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=uFmaAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=paradigmas+de+investiga%C3%A7%C3%A3o&ots=GfhEUwdWT6&sig=KoMWKoOr_U0jWiAACPjlPLYzheI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=uFmaAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=paradigmas+de+investiga%C3%A7%C3%A3o&ots=GfhEUwdWT6&sig=KoMWKoOr_U0jWiAACPjlPLYzheI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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que desafia tanto o reducionismo do paradigma positivista como o conservadorismo do paradigma 

qualitativo”.  

 

Na abordagem qualitativa, a realidade do contexto é encarada como múltipla e holística, daí a 

importância em tentar compreendê-la e interpretá-la, observando todos os seus pormenores. Também a 

pessoa é vista com toda a importância que deve ter e deve haver com esta uma interação total por parte 

do investigador, para assim se conseguirem os melhores resultados possíveis. Seria impossível um 

projeto deste âmbito sem a relação com a pessoa. É ela o centro deste projeto. É ela o sujeito e o objetivo 

desta intervenção. 

 Para Bogdan & Biklen (1994:48) “os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo 

porque se preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor compreendidas 

quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência”. Por outro lado, Boavida & Amado 

(2008:221), entendem que,  

 

“Com o enfoque interpretativo passa a olhar-se mais para o processo do que para os produtos; 

recupera-se a dimensão histórica dos fenómenos; a investigação adquire um carater 

multidisciplinar, e da preocupação pela objetividade e pela exterioridade passa-se a ter em conta 

a subjetividade e a interioridade dos sujeitos envolvidos no processo educativo”. 

 

Esta intervenção assenta sobretudo num paradigma qualitativo, numa perspetiva interpretativa, 

pois estamos perante uma intervenção que pretende incidir diretamente no dia-a-dia do público-alvo, 

observando as suas particularidades e necessidades e agir em conformidade com estes para dar resposta 

às necessidades encontradas.  

Estando perante um paradigma qualitativo, não se deixou de a este associar a investigação-ação 

participativa. A investigação pode dar-se com a finalidade de conhecer o contexto, o público, a temática 

que vamos trabalhar, entre outros. A ação, é realizada através de um plano de atividades que nos permite 

conceber o projeto. A participação, por seu lado, é frisada porque, em todas as fases, trabalhamos com 

o público-alvo, o que implica, pois, participação, uma vez que partimos sempre de uma problemática 

real e que as atividades são sugeridas e negociadas com o público-alvo.   
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2.2. Método do projeto  

O método utilizado para esta intervenção foi a investigação-ação participativa, pois, tal como o 

nome o indica, este projeto implica uma investigação e uma ação, ou seja, investigamos para poder agir. 

A investigação dá-se com a finalidade de conhecer o contexto, o público, a temática que vamos trabalhar, 

entre outros aspetos. A ação é realizada através de um plano de atividades que nos permite desenvolver 

o projeto. A participação, por seu lado, é frisada porque, em todas as fases, trabalhamos com o público-

alvo, o que implica, consequentemente, participação, uma vez que partimos sempre de uma 

problemática real e que as atividades são sugeridas e negociadas com o público-alvo, pois são eles o 

sujeito e o objeto desta intervenção.  

Existe alguma diversidade de opiniões no que concerne à investigação-ação participativa. Uns 

consideram-na como método, outros como metodologia. No entanto, Pardal e Lopes, em Métodos e 

Técnicas de Investigação Social (2011:44), identificam-no como um método de investigação social, bem 

como o estudo de casos, as histórias de vida, entre outros: 

 

“a investigação-ação consiste numa estratégia de recolha e de analise de dados sobre um fenómeno 

especifico, geralmente critico, tendo em vista a formalização e promoção de mudança na realidade 

estudada. Em linhas gerais, desdobrando este conceito, pode, em síntese, afirmar-se que a 

investigação-ação apresenta como traços essenciais os seguintes: - uma estratégia de reflexão sobre 

um problema especifico; -  uma investigação aplicada; - uma investigação para a mudança; - uma 

investigação com consequências visíveis.” 

 

Todos estes traços essenciais referidos por Pardal e Lopes estão presentes neste projeto. Aliás, este 

projeto não é nada mais nada menos do que efetivamente uma investigação para a mudança e, espero 

eu, com consequências visíveis. É com base neste método que resultam todas as técnicas utilizadas, 

seja de investigação ou de intervenção. O método simboliza o caminho para chegar a um fim, as técnicas 

representam a forma como percorremos esse caminho.  

2.3. Técnicas de investigação 

 

As técnicas de investigação são usadas para aumentar e/ou construir conhecimento, não apenas 

no referente às teorias e ideários subjacentes à problemática caraterística da intervenção, mas também 

no concernente ao conhecimento da instituição e do público-alvo (saber quem são as pessoas com quem 

vamos trabalhar e recolher o máximo de informação sobre elas para saber como agir). Para obter essas 

informações utilizei, fundamentalmente, as seguintes técnicas de investigação: análise de conteúdo, 
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inquérito por questionário, entrevista não estruturada, conversas informais, observação, analise de dados 

e reflexão pessoal. De todos eles e, em geral, dos métodos qualitativos ao dispor do investigador, passo 

a dar conta.  

 

Análise de conteúdo  

Segundo Quivy e Campenhoudt (1998, 226) : 

“a análise de conteúdo incide sobre mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de 

jornais, documentos oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, atas de reuniões ou 

relatórios de entrevistas pouco diretivas. (…) O lugar ocupado pela análise de conteúdo na 
investigação social é cada vez maior, nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar de 

forma metódica informações e testemunhos (…)”  

 

Para a realização deste trabalho consultei, primeiramente, os documentos e fichas técnicas de 

cada utente já existentes em arquivo na instituição, para assim poder conhecer cada um deles mesmo 

antes de ir para o terreno. Este facto ajudou-me muito na minha intervenção e na minha adaptação pois 

quando os abordei pela primeira vez, já conhecia parte deles. Já sabia o seu nome, os seus problemas 

de saúde, como era a sua situação familiar e a sua condição socioeconómica, e isto permitiu-me não ter 

que entrar logo inicialmente por assuntos mais delicados e focar mais a minha atenção nos seus 

interesses, ocupações diárias e estilo de vida.  

Foram também analisados vários autores, não só antes do envolvimento do público-alvo, como 

forma de interagir com estes da melhor forma possível, como também depois e durante a elaboração do 

relatório, para sustentação teórica deste.  

 

 

Inquérito por questionário 

 O inquérito por questionário17 foi outra das ferramentas essenciais para o desenvolvimento deste 

projeto, pois permitiu a descoberta de informações fundamentais que não vinham contempladas nas 

fichas de utente já mencionadas. O inquérito por questionário: 

“Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos (…) uma série de perguntas relativas à sua 
situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões (…) às suas expectativas, ao seu nível de 
conhecimento ou de consequência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre 

qualquer outro ponto que interesse aos investigadores” Quivy e Campenhoudt (1998:188). 
 

                                                 

17 Cfr. Apêndice 1 – Inquérito por questionário 
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 Este instrumento foi usado essencialmente para questionar o público-alvo sobre de que forma 

gostaria de passar os tempos livres, bem como para enumerar algumas atividades que gostaria de 

desenvolver, visto que a maioria das informações de cada utente já havia sido recolhidas através da 

análise documental, com as fichas de utente disponíveis na instituição.  

 

Entrevista não estruturada  

 

“Nas suas diferentes formas, os métodos de entrevista distinguem-se pela aplicação dos processos 

fundamentais de comunicação e de interação humana. Correctamente valorizados, estes processos 

permitem ao investigador retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e 

matizados. Ao contrário do inquérito por questionário, os métodos da entrevista caracterizam-se por 

um contacto directo entre o investigador e os seus interlocutores e por uma fraca directividade por 

parte daquele.” Quivy e Campenhoudt (1998:191-192). 

 

Além da informação recolhida no inquérito por questionário, e na recolha de dados existentes nas 

fichas do utente, havia ainda algumas informações que era necessário recolher, pois nem todas as fichas 

estavam completas ou até atualizadas. Assim, utilizei como base uma entrevista não estruturada para 

recolher algumas informações que me faltavam sobre cada utente. 

A entrevista não estruturada permite maior liberdade de atuação, isto é, permite uma conversa 

livre entre entrevistador e entrevistado, em que o primeiro, de qualquer forma, não pode interferir nas 

respostas do segundo. Este tipo de entrevista subdivide-se em entrevista não dirigida e entrevista dirigida, 

ambas muito utilizadas em investigação social. A primeira caracteriza-se por ser uma entrevista 

completamente livre de conversação; a segunda, embora livre, tem um objeto de estudo específico, ou 

seja, um tema onde a entrevista se irá desenrolar. Como, neste caso específico, havia um objetivo com 

esta entrevista, o de recolher as poucas informações que faltavam, esta caracteriza-se por uma entrevista 

não estruturada, contudo, dirigida, onde apesar de toda a sua flexibilidade que a caracteriza, ter de ser 

controlada minimamente para não fugir totalmente do que se pretende.  

 

Conversas informais 

Posso dizer que esta técnica mais informal foi a que me permitiu um maior conhecimento da 

vida pessoal de cada utente e uma maior ligação e à vontade com cada um deles. Foi através destas 

que eu comecei a minha intervenção, e claro, já tendo o apoio da análise de conteúdo, do inquérito por 

questionário e da entrevista, esta tornou-se muito mais facilitada.  
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Comecei obviamente por me apresentar, dizer qual o meu objetivo com esta intervenção e 

perceber qual o seu interesse na mesma. Tendo em conta o perfil aberto da maioria dos utentes, estas 

não tiveram condicionantes, pelo contrário, desenrolaram-se muito bem e até, mais depressa do que eu 

esperava. 

  

Observação 

A observação é usada quase como uma técnica complementar, mas que se torna imprescindível 

em qualquer intervenção. 

A técnica de observação baseia-se na recolha de informação pertinente à investigação em curso, 

através dos sentidos, na qual a visão se destaca, dado que este é o sentido principal utilizado neste tipo 

de técnica. Observar traduz-se na busca de todos os dados, pormenores e informações relevantes à 

investigação, e que muitas das vezes só são alcançadas com esta técnica devido às suas especificidades. 

Pardal e Lopes (2011: 71) admitem que: 

 

“Não há ciência sem observação nem estudo cientifico sem um observador. O reconhecimento 

deste dado elementar, que representa sempre uma chamada de atenção para a necessidade de 

contenção do observador, conduz-nos, de imediato, à valorização da mais antiga das técnicas de 

recolha de dados que, nem pelo facto de se estar a assistir constantemente à sofisticação das 

técnicas de investigação, perdeu atualidade e interesse”. 

 

 O observador numa investigação, deve ser sobretudo objetivo, isto é, ter bem delineado o alvo 

em estudo, não dando hipóteses à divagação ou à fuga do objeto. Deve também, ser curioso, atento e 

um bom espectador de forma a recolher todos os dados que sejam pertinentes não os especulando. 

Sendo assim, uma observação que visa o sucesso exige determinadas condições, tais como – registos 

de dados, aspetos a observar, ao mesmo tempo que utiliza técnicas adequadas para a mesma – escalas, 

registos de observação, questionários, entrevistas, entre outros.  

Segundo Quivy e Campenhoudt (1998:155-163), é necessário, para um bom trabalho de 

observação, ter em atenção as seguintes perguntas: observar o quê? Observar quem? Observar como.  

 

Análise de dados 

A análise de dados é fundamental para a compreensão do estudo que está a ser feito. Depois de 

recolhidos, os dados precisam de ser analisados e agrupados para assim poder haver um entendimento 

do que foi apreendido. Atualmente, com a variedade de programas para o efeito, é bastante simples e 
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rápido este processo. Facilmente se insere os dados recolhidos no respetivo programa e em segundos 

aparecem os resultados agrupados graficamente, facilitando assim a leitura.  

Apresentar os mesmos dados sob diversas formas favorece incontestavelmente a qualidade das 

interpretações. Neste sentido, a estatística descritiva e a expressão gráfica dos dados são muito 

mais do que simples métodos de exposição dos resultados. Mas esta apresentação diversificada 

dos dados não pode substituir a reflexão teórica prévia, a única a fornecer critérios explícitos e 

estáveis para a recolha, a organização e sobretudo, a interpretação dos dados, assegurando, assim, 

a coerência e o sentido do conjunto do trabalho. Quivy e Campenhoudt (1998:223) 

 

Reflexão pessoal 

Algo que me ajudou bastante foi, no final de cada sessão, fazer sempre um registo e uma 

autoapreciação daquilo que havia sido feito. Mal tinha oportunidade, registava o dia, as atividades que 

nele tinham sido desenvolvidas, a prestação dos utentes, se estavam motivados, se não, e com a opinião 

deles sobre aquele dia de trabalho, se tinham gostado, o que tinham gostado mais ou menos, para da 

próxima vez poder melhorar.  

 

2.4. Técnicas de intervenção 

 

Se, com as técnicas anteriores (de investigação), buscávamos informações para poder agir, as 

técnicas de intervenção, por sua vez, foram usadas exatamente para agir, para intervir. Neste projeto 

foram usados essencialmente técnicas de animação, pois foram as que mais ajudavam a responder às 

necessidades encontradas no público-alvo.  

Foram várias as técnicas utilizadas nas atividades realizadas com o público-alvo: diálogos, passeios, 

trabalhos manuais; visualização de filmes e debates; celebração de festas; trabalho de estímulos e 

exercitação de memória; ação de formação em informática; elaboração de artigos têxteis (com renda e 

crochet); jogos tradicionais; jogos de tabuleiro; jogos de exercitação (memoria, criatividade, comunicação, 

etc). 

 

Diálogo 

Esta é uma das mais importantes técnicas em intervenção social. Uma intervenção sem diálogo 

nunca poderá ser uma boa intervenção (a menos que se utilizem outras formas de dialogo, como a forma 

escrita por exemplo). É necessário dialogar para perceber quais as necessidades existentes no nosso 

público, para conhecer o nosso público; para o poder ajudar é necessário conversarmos com ele. Para 
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haver mudança, é quase imprescindível haver diálogo. Aliás, umas das características que deve ter um 

técnico superior de educação é saber conversar, saber entender e respeitar. Porque cada pessoa é 

diferente da outra. Só conhecendo bem cada uma delas, é que podemos intervir. E para conhecermos 

alguém o diálogo é essencial. 

Posso dizer que, sendo eu uma pessoa bastante comunicativa e sendo que o meu público-alvo 

também o era, usei e abusei desta técnica. 

 

Passeios 

Esta é uma das técnicas que tenho pena de não a ter utilizando tanto quanto queria. Contudo, 

com aqueles dois ou três que podiam deslocar-se autonomamente ou sem problemas de maior 

complexidade, ainda fizemos alguns passeios, tanto sozinhos como também em visitas organizadas pela 

instituição.  

Conhecendo os benefícios dos passeios e o gosto que os utentes têm em dar um passeio, em 

reencontrar pessoas amigas pelas ruas, em mostrar que estão vivos, esta era uma daquelas técnicas 

que gostaria de ter utilizado mais do que a utilizei, mas, infelizmente, as condições físicas da maioria 

dos utentes não a permitiam. Ora porque uma tinha sido operada aos joelhos, ora porque outra andava 

numa cadeira de rodas e havia bastante dificuldade de tirar a cadeira cá para fora por causa das escadas 

do prédio, ora porque uma terceira estava acamada, enfim, havia muitas razões que me impossibilitaram 

de realizar esta técnica com todos os utentes.  

 

Trabalhos manuais 

Os trabalhos manuais constituíram uma das técnicas mais utilizadas neste projeto e são 

também, por sua vez, das técnicas mais usadas em intervenção social. E isto porque, em primeiro lugar, 

podem ser realizados por quase toda a população idosa, quer ande ou não, quer tenha problemas de 

saúde ou não, os trabalhos manuais são algo que, melhor ou pior, com mais ou menos perfeição, se 

pode sempre fazer; depois, em segundo lugar, porque dentro dos trabalhos manuais estão englobadas 

imensas atividades.  

 A técnica de trabalhos manuais esteve presente em mais de metade das sessões feitas neste 

projeto. Aqui englobamos as lembranças e adereços que se fizeram para a época de natal, da páscoa, 

do carnaval, da feira romana, entre outras; as atividades de plantação de flores em vasos, as atividades 

de elaboração de artigos em renda e em crochet, etc. Aqui estão presentes várias sub-técnicas, como a 

colagem, o recorte, o crochet, a costura, etc. 
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Visualização de filmes e debates 

Esta técnica foi escolhida porque pode ser aplicada a praticamente todo o público-alvo: para esta 

técnica não precisam de ter uma boa mobilidade, não precisam sequer de movimento, basta terem 

interesse e gosto no filme para conseguirem ver até ao final. Foi uma técnica empregue com mais de 

metade dos utentes, aqueles que mostraram interesse e foram vistos filmes em portugueses, 

aconselhados por mim, mas escolhidos por eles. A esta associou-se, logo depois, outra técnica: a   

estimulação da criatividade e da memória, pois, no final desafiava-os para resumiram a historia e até 

inventarem um desfecho alternativo.  

 

Celebração de festas 

Sendo a vida dos idosos, por norma, com os dias todos iguais, pois não têm grandes 

compromissos, nem grandes encontros e quando saem é, fundamentalmente, para ir ao médico ou para 

ir as compras, achamos que   fazia falta algo que lhes desse ânimo e que quebrasse a rotina diário de 

vez em quando. 

 

Estimulação  auditiva e exercitação de memória 

Existem muitos desafios em intervenção comunitária. Termos um utente com total dependência 

constitui um deles. Apesar de não haver muitas técnicas que se podem realizar, não se vai simplesmente 

descurar aquele utente. Existem opções. Uma delas é o trabalho de estimulação. Se a pessoa ainda 

ouve, ainda fala, então é possível trabalhar com ela. Neste caso, utilizei como técnicas a audição de 

músicas antigas conhecidas do utente, assim estimulando a sua capacidade auditiva e exercitando a sua 

atenção e a sua memória.  

 

Jogos de exercitação (memoria, criatividade, comunicação, etc) 

 Os jogos de exercitação, como os jogos de palavras, jogos da memória, entre outros que 

permitem que os idosos estimulem estes mesmos sentidos (memória, criatividade, comunicação…), 

constituem, também, técnicas importantes de educação de adultos e de intervenção social.  

 

 

Jogos tradicionais e de tabuleiro 

Os jogos tradicionais/ tabuleiro, são uma excelente técnica em educação de adultos, pois 

adaptam-se perfeitamente ao público-alvo. Por norma, os idosos apreciam muito os jogos tradicionais/ 
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tabuleiro, pois fá-los recordar os seus tempos de juventude. Estes jogos trazem-lhes boas memórias, ao 

mesmo tempo que estimulam o convívio e a participação. 

 

Ação de formação   

Esta técnica surge dedicada a um utente que tinha como sonho aprender a trabalhar com o 

computador.  

Um excelente exemplo de intervenção em educação de adultos pois promove a aprendizagem, a 

descoberta e o conhecimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) . Dentro desta técnica 

utilizaram-se ainda algumas sub-técnicas como, entre outras, a escrita em word, a pesquisa na internet, 

a descoberta das funcionalidades do computador como escutar músicas, ver fotos ou fazer jogos.  

 

3. RECURSOS MOBILIZADOS E LIMITAÇÕES DO PROCESSO 

3.1. Recursos mobilizados 

3.1.1. Recursos físicos 

Os recursos físicos dizem respeito aos locais onde se desenvolveu o projeto. Como este é um 

projeto dedicado aos utentes do serviço de apoio domiciliário, é claro que o espaço maioritariamente 

usado foram as respetivas casas de cada utente, até porque a maior parte deles, com mobilidade 

reduzida, não podem estar em outro sítio a não ser as suas próprias casas, e foi lá que foram 

desenvolvidas a maior parte das atividades.  

No caso dos utentes com mais mobilidade, foram também por vezes usados os espaços 

envolventes ao seu lar, como os jardins, pátios, etc, quando a intenção era somente conversar e passar 

um pouco de tempo, pois este é um ambiente propício para este tipo de atividade e é sempre saudável 

estar em conformidade com a natureza. 

No caso das caminhadas e pequenos passeios, estes ocorreram nas imediações da casa dos 

utentes (urbanização de Santa Tecla, na freguesia de S. Vítor), no centro da cidade de Braga, mas 

também no parque do Bom Jesus do Monte. 

Outro dos espaços usados com os utentes mais independentes foi a própria instituição, onde 

chegamos a reunir algumas vezes (não tantas como em suas casas obviamente) para elaboração de 

trabalhos manuais para venda pela instituição. 
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Outro dos espaços físicos foi o parque fluvial de Guilhofrei, onde foi realizada a ultima grande 

atividade deste projeto. 

 

3.1.2. Recursos materiais 

Para as atividades de trabalhos manuais foram utilizados papeis, lápis de cor e marcadores, tintas 

acrílicas, pincéis, pratos e copos de plástico, algodão, botões, tesouras, cola, fitas, frascos de vidro, 

pinhas, esferovite, sprays, purpurinas, vasos de plástico, terra, sementes de plantas para cultivar, papel 

autocolante. 

Foi usado computador e respetivos periféricos (teclado, impressora, rato, pen drive, cd’s de 

áudio). Foram utilizados dvs’s, leitor de dvd, rádio e cassetes. Utilizou-se, ainda, novelos de lã para fazer 

crochet, agulhas, linhas. A carrinha da instituição não deixou de ser empregue sempre que necessário.   

 

3.1.3. Recursos Humanos 

No que diz respeito às pessoas envolvidas neste projeto, posso dizer que não houve muita gente 

envolvida. 

Ainda assim, além dos utentes e da estagiária, houve a participação e ajuda externa da 

acompanhante de estágio, que aconselhou e deu  orientações úteis sobre a realização das atividades, 

da responsável da instituição, que esteve sempre por dentro do projeto e a quem pedi várias 

indicações/opiniões, das técnicas do serviço domiciliário, que foram imprescindíveis para haver uma boa 

comunicação entre todas as partes, pois são elas que lidam com os utentes diariamente e que os 

conhecem melhor que ninguém. Não participando diretamente nas atividades, mas estando presentes, 

houve também alguns familiares e amigos dos utentes, ou porque estavam em casa naquele momento, 

ou porque foram visitar o utente, o que é certo é que algumas vezes às atividades e por isso devem ser 

mencionados. Por fim, na atividade em Vieira do Minho estiveram presentes duas estagiarias, uma 

pertencente à Arca de Noé e outra pertencente à Camara Municipal de Vieira do Minho, mais 

concretamente ao Centro de Convívio e Lazer (CCL) do Mosteiro; três técnicas – duas pertencentes à 

Camara Municipal de Viera do Minho e uma pertencente à Arca de Noé e uma voluntária da Arca de 

Noé. 
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3.2. Limitações do processo 

As limitações encontradas podem ser agrupadas em três grupos distintos: limitações quanto ao 

público-alvo, limitações quanto aos recursos e limitações quanto às parcerias, como passo a explicar. 

Desde logo percebi que, com um público-alvo tão específico e tão debilitado, não iria ser fácil a 

realização de atividades. Havia um vasto leque de atividades que eu gostaria imenso de ter proposto e 

realizado, mas tendo, em conta o público-alvo com que trabalhei, foi impossível concretizar todas as 

ideias que, a priori, levava comigo para o estágio.  

Gostava, por exemplo, de ter explorado mais as atividades de ordem física, ligadas à saúde e ao 

desporto, mas, infelizmente, não eram atividades adequadas às capacidades destes utentes. 

Ambicionava, também, poder tirar de casa aqueles utentes com mobilidade muito reduzida (como a 

utente de cadeira de rodas e a utente que só anda com ajuda), mas percebi também que era uma tarefa 

muito complicada, pois isso implicava cuidados muito redobrados e seria uma grande responsabilidade.  

Como todos nós sabemos, os recursos financeiros deste tipo de instituições não costumam ser 

propriamente elevados, muito pelo contrário. Então, o desafio que se me colocou foi o de realizar 

atividades com o menor custo possível, ou até mesmo sem qualquer custo. Havia muitas coisas que 

gostaria de ter comprado, como, entre muitas outras materiais próprios para atividades para idosos, 

artigos para pintarem e personalizarem a seu gosto, mas não foi viável. Assim, todas as atividades foram 

realizadas com materiais recicláveis ou materiais já existentes na instituição.  

Para complementar o projeto, tinha em vista o contacto com outras organizações ou 

estabelecimentos, porque acredito que todos temos algo para oferecer e que, quando nos unimos, os 

proveitos podem ser bastantes para ambos os lados. Assim, tinha feito vários contactos com a biblioteca 

Lúcio Craveiro da Silva, que está a desenvolver um projeto de biblioterapia para idosos, propondo alargar 

este projeto também aos utentes que não têm a possibilidade de sair, implementando-o, por conseguinte, 

nas suas próprias casas. Foi-me dito que já havia uma voluntaria para este serviço e para aguardar que 

entrassem em contacto comigo. Todavia, nada mais me foi dito e, mesmo depois de ter voltado a 

perguntar, não obtive qualquer resposta. 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação é essencial num projeto. Sem avaliação não é mais que uma deriva da mente, assente 

na subjetividade e no senso comum. Avaliar é produzir informações sobre a qualidade do que estamos 

a fazer, daí a sua importância. Se não avaliarmos as nossas práticas, não poderemos melhorar. A 
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avaliação dá, por isso, sentido às nossas ações enquanto profissionais. Saber até que ponto evoluímos, 

o que estamos a fazer bem e o que estamos a fazer mal. A avaliação serve para perceber isto mesmo.  

“A avaliação é uma componente do processo de planeamento. Todos os projectos contêm 
necessariamente um “plano de avaliação” que se estrutura em função do desenho do projecto e é 
acompanhado de mecanismos de autocontrolo que permitem, de forma rigorosa, ir conhecendo os 

resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso estas sejam indesejáveis” Guerra 
(2002:175) 

 

Existem três fases da avaliação-fase de sensibilização, fase de implementação e fase de finalização 

- às quais correspondem, respetivamente, três tipos de avaliação –diagnóstica, contínua e final. 

A primeira fase diz respeito à avaliação diagnóstica. É feita logo no início do projeto e tem como 

objetivo conhecer, detetar, interpretar. Nesta fase, o meu intuito foi conhecer o público-alvo. Para isto, 

foram utilizadas, como estratégias, as conversas informais, a observação, a análise documental e o 

suporte de ideias das técnicas de serviço domiciliário e da acompanhante de estágio, bem como as 

reuniões com o orientador de estágio. 

A segunda fase, a de implementação, destina-se a controlar o andamento da intervenção, ou 

seja, a perceber se aquilo que está a ser feito está a ter um impacto positivo ou não e, caso não esteja, 

alterar atempadamente o que tiver que ser alterado. Para este controle, foi utilizada uma ficha de 

avaliação única, que foi passada sempre que uma atividade findava e que fornecia os dados necessários 

para eu poder avaliar o meu próprio projeto e ter a noção das reações do público-alvo. 

A terceira e última fase diz respeito à avaliação final. Esta serve para interpretar os resultados 

do projeto e para avaliar a nossa prestação como dinamizadoras do mesmo. Só assim podemos 

comprovar se este foi ou não útil e se respondeu aos objetivos a que tinha sido sujeito. Para isto, utilizei 

um inquérito de avaliação final de estágio, através do qual pude verificar os resultados obtidos.  

Em síntese esquemática:18 

Fases  Função Propósito Época Avaliação 

1º Sensibilização Diagnosticar Verificar, Detetar Início do projeto Diagnóstica 

2ª  Implementação Controlar Constatar, Fornecer Durante o projeto Continua 

3ª Finalização Avaliar Interpretar Final do projeto Final 

Tabela 3 Fases da Avaliação 

                                                 

18 Crf. Adaptado de http://image.slidesharecdn.com/avaliacaonaeducacao-100722222602-

phpapp02/95/avaliao-na-educao-14-728.jpg?cb=1279837601, acedido em 24/08/2016 

 



 

63 

CAP IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO/INVESTIGAÇÃO 

1. Descrição das atividades realizadas 

1.1. Atividades realizadas no serviço de apoio ao domicilio 

1.2. Atividades realizadas fora do serviço de apoio ao domicilio 

2. Discussão dos resultados obtidos  

2.1. Resultados obtidos através da avaliação intermédia 

2.2. Resultados obtidos através da avaliação final  
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1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1. Atividades realizadas em SAD19 

Todas as atividades a seguir descritas foram realizadas única e exclusivamente no lar de cada 

utente do SAD. Caracterizam-se por serem atividades simples, pois nem as condições físicas do espaço 

nem as condições físicas dos utentes permitiam mais. Todas as atividades foram desenvolvidas 

essencialmente por mim e pelo utente, tendo acontecido, por vezes, a participação das técnicas do 

serviço domiciliário - que lá se encontravam não para participar na atividade, mas para realizarem outros 

trabalhos- ou de outras pessoas, familiares ou não, que, naquele momento, ali se encontravam para 

visitar o utente. 

 

Atividade 1 - Como vai a vida? 

Descrição    

Esta atividade foi a primeira a ser realizada.  Foi, inicialmente, uma forma de conhecer melhor 

cada um dos utentes e de permitir que eles me pudessem conhecer a mim, para, assim, haver uma 

relação de proximidade. Contudo, foi uma atividade que foi muito usada, porque era frequente haver dias 

em que os utentes estavam mais cansados, mais saturados, não lhes apetecia fazer nada, mas para 

uma conversa estavam sempre prontos. Esta simples atividade consistiu essencialmente nisso: em 

conversar, em desabafar, no fundo em terem alguém que os ouvisse e que os apoiasse.  Os assuntos 

destas conversas passavam por tudo um pouco.    Muitas vezes, esta atividade era articulada com outras 

atividades, ou seja, num dia em que estivéssemos a fazer trabalhos manuais, ao mesmo tempo esta 

atividade estava sempre a ser posta em prática visto que nunca estávamos em silencio. Contudo, tal 

como referi, também houve alturas em que os utentes não estavam nem com vontade, nem com 

paciência, para fazer nada, e então utilizava-se esta atividade como atividade exclusiva para aquela tarde.  

   

Objetivos  

 Criar proximidade com os utentes; 

 Restabelecer os níveis emocionais dos utentes; 

 Animar os utentes.  

                                                 

19 Cfr. Apêndice 2 - Cronograma das atividades 
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Recursos humanos: estagiária e utente. 

Recursos materiais: não aplicável. 

Datas de realização: semanalmente, visto que era impensável a realização de uma outra atividade 

sem a referência a esta.  

Duração de cada sessão: 2h30 – 3h00. 

Número total de sessões: 30 sessões. 

 

Atividade 2 - Aulas de informática 

Descrição 

Esta atividade foi apenas realizada com um utente, porque era o único que tinha computador em 

casa e que manifestou em saber utilizar o computado:  pesquisar na internet, poder ouvir música, ver 

vídeos ou filmes, e escrever. No fundo, o que fiz, foi explicar como acedia a cada um dos interesses que 

tinha e tudo era registado num bloco para ele poder repetir diariamente. Esta atividade repetiu-se diversas 

vezes, pois era algo que realmente interessava ao utente e, assim, foram realizadas 13 sessões. Tendo 

em conta a idade avançada do utente era necessária muita calma, paciência e, obviamente, repetição 

da mesma informação várias vezes, para assim ficar consolidada a aprendizagem.   

As sessões 1 a 5 foram essencialmente para o utente se habituar ao mecanismo do computador. 

Nestas sessões foram repetidos várias vezes procedimentos simples, como ligar e desligar o computador, 

iniciar sessão como utilizador, perceber como se trabalha com o rato, teclado e outros. Foi explicado 

também como se navega no ambiente de trabalho, como se altera a foto de fundo, qual o programa 

especifico para reprodução de música, como se abre e vê uma fotografia.   

A partir da sessão 5 foi iniciada outra função do computador: o acesso à internet, que o utente 

tanto desejava.  Foram feitas pesquisas no Google; foi utilizado o youtube para ouvir musicas, ver vídeos, 

documentários; foi explorado o Google maps, foram também explorados alguns jogos educativos, como 

o jogo da memória. Foi criada uma conta facebook para o utente e um email. 

A partir desta sessão foi também iniciada a escrita em word. Como o utente já estava habituado 

ao teclado, visto trabalhar com a máquina de escrever, este procedimento não foi complicado. Os 

ensinamentos passaram essencialmente por mostrar-lhe qual o programa que tinha de utilizar para a 

escrita, e como editava o texto, como guardava, etc. A escrita foi algo que se repetiu até ao final das 

sessões.  

A partir da sessão 10 foi incluída a pen drive. Visto ser um utente com uma grande paixão pela 

música, tinha interesse em saber como podia passar músicas para o computador e do computador para 
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a sua coluna portátil. Expliquei-lhe que era útil ter uma pen que transportava os ficheiros para dentro e 

fora do computador, fossem eles músicas, fotos, vídeos, etc,. O utente rapidamente tratou de adquirir 

uma pen e, então, o próximo passo foi explicar-lhe como se faziam estas cópias.  

As aprendizagens adquiridas ao longo das sessões iam sendo sistematicamente repetidas. Por 

exemplo, o acesso a internet que foi iniciado na sessão 5, foi explorado até ao final das sessões. Entre 

outras coisas.  

Objetivos 

 Levar o utente a expandir o seu conhecimento: 

 Usar as TIC para facilitar a vida do idoso; 

 Uso das TIC para ajudar a preencher o dia do idoso enquanto está só.  

 

Recursos Humanos: essencialmente eu e o utente; contudo, numa ou outra sessão, estiveram 

presentes as duas técnicas do serviço de apoio domiciliário, a técnica de serviço social e, noutra 

sessão, duas amigas do utente, voluntárias de outra instituição que também foram verificar o seu 

estado. 

Recursos Materiais: computador; bloco de notas; rato; caneta; pen drive. 

Datas de realização: desde o dia 25 de janeiro (data da primeira sessão) e sucessivamente de 

duas em duas semanas até ao fim do estágio. 

Duração de cada sessão: 3 horas. 

Número total de sessões:13 sessões. 

 

 

 

Atividade 3 - Os filmes que vi e vivi 

Descrição 

Esta atividade consistiu em, juntamente com os utentes, escolher filmes que eles gostassem de 

ver, ou rever, e, com isto, pô-los a par dos novos êxitos do cinema ou fazê-los voltar atrás no tempo e 

recordar filmes que lhes trouxessem boas memórias. Esta atividade foi realizada com 4 dos 6 utentes, 

pois foram aqueles que demonstraram mais interesse na mesma. Só foram escolhidos filmes em língua 

portuguesa, para facilitar a visualização e compreensão do mesmo, pois filmes com legendas já não 

seriam totalmente compreensíveis, tendo em conta que alguns veem mal. No final de cada filme, pedia-

lhes sempre para resumiram o que entenderam do filme e por vezes até os desafiava pedindo para 
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imaginarem um final diferente ou até para imaginarem que eram esta ou aquela personagem e o que 

fariam no lugar deles. 

 

Utente A. – Com este utente foi visualizado apenas o filme brasileiro Lixo, de Stephen Daldry, e 

surgiu a partir de uma conversa do momento. O filme retrata a história de três crianças que vivem nas 

lixeiras do Brasil e que lá encontram algo que irá mudar as suas vidas. Mostra-nos partes da cultura 

brasileira, atitudes racistas, pobreza extrema, entre outros aspetos que fazem deste um grande filme.  

Recursos humanos: estagiária e utente. 

Datas de realização: 2 de fevereiro de 2016. 

 

Utente M.A – Esta utente tinha uma grande paixão por filmes, e deste modo, foram visualizados 

três filmes, dois deles já mais antigos, os quais, a utente, já tinha visto e tinha até em formato de dvd, 

mas que gostava de rever. Foram eles: A canção de Lisboa, de José Cottinelli Telmo, e a Aldeia da Roupa 

Branca, de Chianca de Garcia. Estes clássicos do cinema português, um do ano de 1933 e o outro de 

1938, são vistos pelos mais idosos com grande entusiasmo, pois relembra-os dos tempos antigos. Foi 

visto, ainda, o filme A Gaiola Dourada, realizado pelo Luso-francês Ruben Alves, que retrata a comunidade 

de emigrantes portugueses radicados em França.    

Recursos humanos: estagiária, utente, e por vezes, marido da utente J. e algumas amigas da 

utente que iam constantemente visita-la.  

Datas de realização: 11 fevereiro | 25 de março | 11 de maio  

 

Utente F. – Com esta utente foram vistos dois filmes. Um mais antigo e outro bastante atual. Foi 

exibido O Pátio das Cantigas um filme português de 1942, realizado por Francisco Ribeiro, que tem lugar 

num típico bairro lisboeta na altura das festas dos Santos Populares. Para contrastar, foi visto também 

“Os gatos não têm vertigens”, um filme português de 2014, realizado por António-Pedro Vasconcelos.   

 

Recursos humanos: estagiária e utente. 

Datas de realização: 10 de março | 26 maio  

 

Utente O. – Por último, com esta utente foram vistos dois filmes antigos, já referidos aqui, mas 

nas suas versões mais recentes. São eles “A canção de Lisboa” que estreou neste ano, 2016, realizado 

e escrito por Pedro Varela e “O pátio das cantigas” de 2015, realizado e produzido por Leonel Vieira. A 
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intenção foi conhecer estas novas versões, visto que a utente já tinha visto os anteriores e poder assim 

apreciar as diferenças.  

Recursos humanos: estagiária e utente. 

Datas de realização: 6 de maio | 8 de junho. 

 

Objetivos 

 Estimular boas memórias: 

 Desenvolver a criatividade. 

 

Recursos materiais: DVDs, computador, filmes. 

Duração de cada sessão: 2 horas. 

Número total de sessões: 8 sessões.  

 

 

 

Atividade 4 - Rendas e bordados 

 

Descrição 

Esta atividade consistiu em recordar o crochet, atividade que muitas das utentes praticavam e 

deixaram de praticar por razões diversas.  Visto que eu não sabia fazer crochet, surgiu a ideia de serem 

elas a ensinarem-me a fazer crochet e, então, fui eu a aprendiz e elas as mestras.      

 

Utente F: com esta utente fizemos naperons, carapins e sapatinhos de bebé. Começamos por 

treinar o ponto base a direito, depois a fazer o redondo para dar o efeito ao bordado e, depois, daí em 

diante, era repetir o procedimento contando sempre o número de vezes que se dobrava a linha para ficar 

sempre igual e, assim, obter o formato ou desenho desejado. Além dos naperons foram também 

trabalhados ao longo das sessões  

Recursos humanos: estagiária e utente. 

Datas de realização: primeira sessão em 18 de fevereiro e, depois, de duas em duas semanas. 
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Utente E: por sua vez, esta utente era habilidosa na execução de bonecos em crochet. O processo 

era idêntico ao anterior, mas, neste caso, tínhamos de ter o cuidado de seguir sempre a imagem da 

figura pretendida, bem como as cores correspondentes, para assim poder obter o trabalho final desejado.     

Recursos humanos: estagiária e utente. 

Datas de realização: primeira sessão em25 de fevereiro e, depois, de duas em duas semanas. 

 

Objetivos  

 Promover a destreza; 

 Exercitar a memoria; 

 Valorizar os conhecimentos do idoso. 

 

Recursos materiais: agulhas, novelos de lã, figuras modelo, revistas de bordados e crochet. 

Duração de cada sessão: aproximadamente 1h30. 

Número total de sessões: 10 sessões. 

 

Atividade 5 -  Mãos a mexer 

 

Descrição 

Os trabalhos manuais são uma das muitas atividades que ajudam a desenvolver as funções 

cognitivas nos idosos, ao mesmo tempo que os divertem. Esta atividade engloba todas as atividades de 

trabalhos manuais que se realizaram, entre eles: o globo de natal com neve, o ovo e os coelhos da 

páscoa, os vasos de flores e adereços para a feira romana. A atividade foi realizada com todos os utentes, 

exceto a utente que estava acamada e que não tinha mesmo qualquer movimento com as mãos.   

O globo de natal com neve consistia em colar uma pinha na tampa de alumínio dum pequeno 

frasco de vidro. Depois inserir dentro do frasco um pouco de esferovite, juntamente com algumas 

purpurinas e, assim, dar o efeito de globo de natal em que a neve caí incessantemente.  

Os coelhos da páscoa eram feitos de duas formas diferentes: uns com copos e outros com pratos 

de papel. Com os pratos, fazia-se da seguinte forma: era necessário para cada coelho dois pratos de 

papel, um para servir de base e outro para cortar ao meio e, assim, fazer as grandes orelhas do coelho; 

depois de cortadas eram afixadas no outro prato   e, em seguida, eram anexados os restantes adereços, 

como os olhos em botão, o nariz e os bigodes em algodão e os dentinhos com um marcador preto; em 

seguida era colocado uma fita entre as orelhas do coelho para assim poder pendurar. Com os copos era 
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feito de forma semelhante: o copo era invertido e coladas também as orelhas feitas com cartolina; os 

olhos eram botões, o nariz algodão e os bigodes eram feitos também de cartolina; a boca era desenhada 

e tinha também um pequeno fio para depois poder ser pendurado. Depois de feitos vários coelhinhos, 

em pratos e copos, foi elaborado em conjunto, na instituição, o grande ovo da páscoa, no qual foram 

colocados todos os coelhos feitos anteriormente pelos utentes nas suas casas. 

A atividade dos vasos de flores teve grande sucesso entre as senhoras. Todas elas gostavam 

bastante de flores e havia até algumas que já tinham trabalhado no campo e que tinham saudades   de 

mexer na terra. Então, certo dia, resolvi aparecer com vários vasos de plástico, um saco de terra e uma 

embalagem de flores em semente para plantar. Era feita a plantação e depois era necessário também 

personalizar cada vazo que foi feito ao gosto de cada utente.  

Para a feira romana foi necessário muito trabalho e os idosos ajudaram no que puderam. Uma 

das coisas que fizeram foi as tiaras entrançadas com corda. Depois eram aplicadas pequenas flores. 

Fizeram também alguns acessórios para vender, como porta-chaves em feltro e porta-moedas.   

 

Utente F: com esta utente foram feitas cercas de 7 sessões de trabalhos manuais. Foram feitos 

coelhos da páscoa, foi feito o globo de natal, foram plantados os vasos de flor e foi também feita a sua 

personalização com papel autocolante. Ou seja, recortava assim as figuras que queria (corações, flores, 

etc.) e personalizava assim o vaso a seu gosto. Foram feitos também alguns porta-chaves em feltro. 

Recursos humanos: estagiária, utente e, numa das sessões, C., filha da utente. 

Datas de realização: globo de natal - época de natal |coelhos da páscoa -  época da páscoa | 

vasos - começo da primavera | porta-chaves –  início do mês maio.  

 

Utente A: com este utente foram realizadas menos sessões de trabalhos manuais, visto que a sua 

preferência era mesmo as aulas de computador. Ainda assim foram realizadas com este utente cerca de 

4 sessões, nas quais foi elaborado o globo de natal, adereços da feira romana, essencialmente as tiaras, 

e os coelhos da páscoa. 

Recursos humanos: estagiária, utente e técnica de serviço social na atividade do globo de natal. 

Datas de realização: globo de natal - época de natal |coelhos da páscoa -  época da páscoa | 

tiaras – feira romana - final do mês de abril, inicio do mês de maio.  

 

Utente O: esta utente está numa cadeira de rodas e não mexe uma mão, tendo assim algumas 

dificuldades na elaboração de trabalhos manuais, mas com a minha ajuda também concluiu os 
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trabalhos. Tem uma grande paixão por mexer na terra e, então, a plantação de vasos foi, para ela, uma 

atividade muito apreciada e por isso fizemos mais do que uma sessão. Depois também personalizou os 

vasos ao seu gosto. Participou também nos trabalhos da elaboração do globo de natal e dos coelhos da 

páscoa.  

Recursos humanos: estagiária, utente, H., filho da utente, numa das sessões, e   técnica de serviço 

social na atividade do globo de natal.  

Datas de realização: globo de natal - época de natal |coelhos da páscoa -  época da páscoa | 

vazos – durante o mês de março.  

 

Utente E: com esta utente foram realizadas todos as atividades de trabalhos manuais que 

existiram. Desde o globo de natal, os coelhos da páscoa, os vazos de flores e sua personalização, os 

adereços da feira romana, desde as tiaras até à elaboração de alguns porta-chaves para venda. Foram   

8 sessões sendo que para cada trabalho foram precisas cerca de duas sessões. 

Recursos humanos: estagiária, utente. 

Datas de realização: globo de natal - época de natal |coelhos da páscoa -  época da páscoa | 

vazos – durante o mês de março | adereços feira romana – finais de abril, inicio de maio.  

 

Utente M.A: esta utente tem também bastantes dificuldades de movimentação das mãos e, por 

isso, as atividades de trabalhos manuais não eram o seu forte preferia muito mais ver filmes ou series, 

etc. Ainda assim foi realizado com esta utente o globo de natal, pois esta foi uma atividade geral com 

todos, sendo que a ideia era cada um fazer um globo para depois oferecer a outro utente como lembrança 

de natal. E foi também feito um coelhinho da páscoa com alguma ajuda da minha parte.  

Recursos humanos: estagiária, utente, J., marido da utente e técnica de serviço social da 

instituição na atividade globo de natal. 

Datas de realização: globo de natal - época de natal |coelhos da páscoa -  época da páscoa. 

 

Objetivos 

 Promover um envelhecimento ativo; 

 Promover autonomia. 
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Recursos materiais: papéis, lápis, lápis de cor e marcadores, tintas acrílicas, pincéis, pratos e 

copos de papel, algodão, botões, tesouras, cola, fitas, frascos de vidro, pinhas, esferovite, sprays, 

purpurinas, vazos de plástico, terra, sementes de plantas para cultivar, papel autocolante. 

Duração de cada sessão:  1h. 

Número total de sessões:  25 sessões. 

 

Atividade 6 - Parabéns a você! 

 

Descrição 

Esta atividade consistiu na celebração do aniversário de todos os utentes. Sabemos que com o 

passar da idade vai-se perdendo a vontade e o ânimo para festejar os aniversários, mas também sabemos 

que todas as pessoas gostam de surpresas e de sentirem que são especiais. Então, no dia do aniversário 

de cada utente, foram surpreendidos por mim, juntamente com alguma técnica da equipa da Arca de 

Noé, com um bolo e uma pequena lembrança, de forma a não deixar passar aquele dia especial em 

branco. Sendo que o meu estágio só começou a 25 de setembro, só os aniversários a partir dessa data 

é que começaram a ser contemplados. 

 

Objetivos 

 Mostrar ao idoso a sua importância na vida; 

 Animar o idoso. 

 

Utente F: Aniversário a 31/10. Este foi o primeiro aniversário que festejamos e a primeira 

surpresa que fizemos à utente. Chegamos de manhã, surpreendendo ainda a utente que se tinha 

levantado há pouco e estava até a preparar o seu pequeno almoço. Entramos pela porta a cantar os 

parabéns com um bolo na mão. Obviamente que a utente ficou felicíssima pelo carinho e foi ainda 

presenteada por uma lembrança feita pelos meninos do jardim de infância, algo que a deixou também 

muito feliz.   

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD, técnica de serviço social. 

Data de realização: 31 de outubro de 2015. 
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Utente M.A: Aniversário a 20/11. Mais uma surpresa feita e mais uma utente que ficou encantada 

logo pela manhã.   Tal como no caso anterior, presenteamos a utente com um bolo e com uma pequena 

lembrança.  

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD, técnica de serviço social. 

Data de realização: 20 de novembro de 2015. 

 

Utente N: Aniversário a 26/11. Esta é a utente que está acamada e, por isso, não festeja da 

mesma forma o seu aniversário; mas quando percebeu a surpresa que lhe estávamos a fazer, notou-se 

a sua emoção e o impacto que teve nela. Presenteamo-la também com um bolo e   com uma pequena 

lembrança feita pelas crianças da instituição. 

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD, técnica de serviço social e L., filha 

da utente.  

Data de realização: 26 de novembro de 2015. 

 

Utente E: Aniversário a 14/3. Mais uma utente que esteve de parabéns. Tal como habitual, foi 

feita uma surpresa e foi festejado o seu aniversário. Foi presenteada com um bolo e uma lembrança tal 

como nos outros casos. 

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD, técnica de serviço social, J., marido 

da utente. 

Data de realização: 14 de março de 2016. 

 

Utente A: Aniversário a 21/9. Apesar de, nesta altura, o meu estágio já ter terminado, achei que 

deveria festejar o aniversário deste utente. Porque se trata de um utente que não tem uma boa retaguarda 

familiar, achei que era importante fazer esta surpresa. Como nos outros casos, batemos à porta, e, assim 

que o utente a abriu foi surpreendido pela equipa (eu, mais as técnicas do serviço domiciliário e a técnica 

de serviço social) com um pequeno bolo e uma lembrança.     

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD, técnica de serviço social. 

Data de realização: 21 de setembro de 2016. 

Recursos materiais: bolo, lembrança. 

Duração de cada sessão:  30 minutos. 

Número total de sessões: 5 sessões. 
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Atividade 7: Não te esqueças de mim 

 

Descrição 

Esta atividade foi dedicada unicamente à utente que está acamada. Esta utente, devido ao estado 

físico que a caracteriza, não consegue fazer praticamente nenhuma das atividades enumeradas 

anteriormente (tirando a exibição de filmes, mas, mesmo essa, cansou-a com muita facilidade e não 

conseguiu ver um filme até ao fim, visto ter também bastantes problemas cognitivos próprios do seu 

estado atual). Com esta utente só terá resultado o trabalho de estimulação. Deste modo, achei que seria 

importante alguma atividade que fosse pensada exclusivamente para ela e que a pudesse fazer sentir-se 

bem de alguma forma.   

Assim, e tendo-me apercebido que a música era algo que lhe dizia muito, pensei em recolher 

algumas músicas mais antigas e reproduzi-las junto a ela para ver qual o efeito. Ainda na conversa com 

a filha desta utente acerca desta ideia, esta estava a lembrar-se de algumas canções que sabia que a 

mãe gostava para eu pesquisar na internet, trauteando-as, entretanto. Só de ouvir a filha a cantar um 

excerto de uma canção, a utente reagiu logo e começou logo de imediato a cantar junto com a filha. 

Assim, de cada vez que a visitava, levava sempre comigo alguma canção   para a utente recordar, 

identificar, e, claro, se possível, para cantar e se animar.    

 

Objetivos 

 Exercitar os estímulos do idoso; 

 Exercitar a memória. 

Recursos humanos: estagiária, utente, duas técnicas do SAD e L., filha da utente. 

Recursos materiais: rádio, cds. 

Datas de realização: 29 de dezembro e, simultaneamente, de duas em duas semanas 

Duração de cada sessão: 1 hora. 

Número total de sessões: 10 sessões. 
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1.2. Atividades realizadas fora do âmbito do SAD. 

 

Atividade 8: Visitas e Passeios 

Descrição  

Esta atividade foi pensada para os utentes do serviço domiciliário mais autónomos e que ainda 

conseguem sair das suas casas. Caminhar traz muitos benefícios para a saúde e deve ser uma atividade 

privilegiada por quem ainda pode fazê-la. Esta atividade não consistiu em fazer longas caminhadas, mas 

tão só em   apanhar um pouco de ar e recarregar energias. Dos 6 utentes, eram só 3 aqueles que ainda 

podiam participar, e foi com estes que foi posta em prática. 

Deste modo, foram feitos vários passeios individuais com os utentes, bem como alguns passeios 

em grupo, com idosos amigos que têm ligações com a instituição. A nível individual eram feitas saídas 

curtas: ir até ao banco do jardim e conversar por lá, ir até ao pático, passear pela zona envolvente da 

casa de cada um. Estas simples saídas serviram para os utentes se encontrarem com os vizinhos, verem 

pessoas conhecidas, trocarem umas palavras com amigos, mostrarem que estão bem, que estão vivos.  

No caso dos passeios em grupo visitamos o museu Nogueira da silva, em Braga, visitamos a discoteca 

Lustre, no âmbito da iniciativa “do salão a discoteca”, promovida pela Câmara de Braga”, marcávamos 

encontros para tomar café, como chegou a acontecer na pastelaria “Tíbias de Braga” e no “Ferreira 

Capa”, que são locais de eleição para quem gosta de desfrutar do seu momento de pausa em paz e com 

descontração, e chegou-se até a visitar a praia de Espinho bem como à feira da mesma cidade. 

 

Objetivos 

 Animação do idoso; 

 Promoção da atividade física do idoso; 

 Ver pessoas conhecidas/desconhecidas. 

Recursos humanos: estagiária, técnica de serviço social da instituição, utentes, alguns idosos que 

não estão inseridos no SAD, mas que frequentam constantemente a instituição e que se juntaram a nós 

em alguns dos passeios. 

Recursos materiais: não aplicável. 

Datas de realização: mensalmente.  
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Duração de cada sessão:  

 Passeios individuais – cerca de meia hora;  

 Passeios em grupo – cerca de 2 horas. 

Número total de sessões: 9 sessões.  

 

 

Atividade 9 - A Arca a navegar por rios do CCL  

Descrição 

A atividade consistiu na realização de um dia diferente para os utentes da Arca de Noé e para os 

utentes do CCL da freguesia de Mosteiro (concelho de Vieira do Minho).  

Neste dia, os utentes da Arca de Noé deslocaram-se a Vieira do Minho pela manhã, para visitarem 

alguns dos locais mais emblemáticos de Guilhofrei. Depois da passagem pela igreja, pela casa do barco, 

pela ponte e pelo campo de futebol, deslocamo-nos até a praia fluvial, local onde passamos o resto do 

dia.  

Almoçamos no bar da praia fluvial e, ao início da tarde, chegaram os utentes do CCL do Mosteiro. 

Depois de todos reunidos, era necessário conhecermo-nos uns aos outros; para isso, utilizamos   o jogo 

do novelo, no qual cada um atira o novelo para um colega ao mesmo tempo que se apresentam, mas 

nunca largando a ponta do novelo. Assim, terminando as apresentações, todos eles estão ligados por 

um fio. Terminado este jogo, dividimos os utentes por 6 grupos, tendo o cuidado de os misturar entre 

instituições para assim se conhecerem ainda melhor; cada monitora ficou com um grupo. Depois de 

formados os grupos, todos passariam pelas diversas a realizar. 

 

 

Objetivos  

 Fomentar momentos de convívio e descontração; 

 Promover relações interpessoais; 

 Desenvolver dinâmicas psicomotoras; 

 Promover momentos ao ar livre. 

Recursos humanos: 6 Monitoras (2 estagiárias – 1 da Arca de Noé; 1 CCL do Mosteiro, 3 técnicas 

– 2 do CCL e 1 da Arca de Noé, 1 voluntária da Arca de Noé) e 33 utentes (24 utentes do CCL e 9 

utentes arca de Noé) 
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Data de realização: 19 de maio de 2016. 

 

Descrição dos diferentes jogos realizados na atividade “A Arca a navegar por rios do CCL” 

 

Jogo da caneca 

Descrição: Este jogo consiste no transporte de uma caneca repleta de água de um recipiente 

para o outro, onde será despejada. Para tal, terão uma linha no chão que deverão seguir. 

Objetivos: estimular o espírito de equipa; exercitar o equilíbrio e a precisão; potenciar a 

concentração. 

Material: 1 caneca; 2 recipientes; Água; Fita cola para fazer a linha no chão. 

Tempo: 10 a 15 min. 

 

 

Jogo da caneta na garrafa 

Descrição: Este jogo consiste na colocação de uma caneta, suportada por vários cordões, numa 

garrafa. Para tal, cada elemento do grupo tem um cordão e todos deverão unir esforços para colocar a 

caneta na garrafa. 

Objetivos: estimular o espirito de grupo; favorecer a entreajuda e a cooperação; trabalhar a 

comunicação; potenciar a concentração e o equilíbrio. 

Materiais:1 caneta; 1 garrafa vazia; Cordão cortado em tamanhos iguais. 

Tempo: 15 minutos. 

 

Jogo do objeto 

Descrição: Este jogo consiste na entrega de um objeto básico (neste caso foi uma folha de papel) 

e pedir-lhes para nos dizerem o que fariam com esse determinado objeto. 

Objetivos: estimular a criatividade; potenciar a comunicação; valorizar os saberes do grupo. 

Material: 1 folha de papel. 

Tempo: 15 minutos. 

 

Jogo das palavras  

Descrição:   a partir de uma sopa de letras em 3D (em tabuleiro), os participantes são chamados, 

por meio de perguntas, a descobrir os 5 sentidos do ser humano e a identificá-los nessa sopa de letras. 
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Objetivos: estimular a concentração; potenciar o saber. 

Material: Tabuleiro com tampas de garrafas coladas em que cada uma tem uma letra; Elásticos 

para circundar as palavras encontradas. 

Tempo: 10 minutos.  

 

Jogo do bowling 

Descrição: Este jogo consiste em derrubar com 1 bola 3 garrafas cheias de areia. 

Objetivos: exercitar a concentração, trabalhar os músculos, estimular a realização de atividades 

físicas. 

Material: 1 bola: 3 garrafas; areia. 

Tempo: 15 minutos. 

 

Jogo ‘Memoriza’ 

Descrição: Com o auxilio de um tablet e uma aplicação apropriada à faixa etária, os participantes 

teriam de memorizar onde estava colocado cada símbolo para depois descobrir os dois símbolos iguais. 

Objetivos: estimular a memória visual; potenciar o uso das tecnologias; favorecer a sinergia do 

grupo. 

Materiais: 1 tablet.  

Tempo: 15 minutos. 

 

2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS  

2.1. Resultados obtidos através da avaliação  das atividades 

Para a avaliação das atividades, utilizei como suporte um inquérito muito básico, onde apenas se 

tinha que responder utilizando o símbolo “gosto” ou “não gosto”. Este método foi escolhido tendo em 

conta o público-alvo, de modo a facilitar e a permitir respostas rápidas. Além disso, durante todas a 

atividades fui sempre questionando sobre se estavam a gostar ou não, e fui constatando isso mesmo 

pela própria atitude do utente. Importa dizer que este modelo foi utilizado de igual forma para todas as 

atividades, pois não senti a necessidade de utilizar diferentes métodos. No final de cada atividade, a cada 
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utente era passado o inquérito e, sendo este muito simples, eles próprios, de forma autónoma, 

respondiam.20 

Assim, a primeira pergunta colocada foi: “Gostou da atividade realizada?” Como já referi, a maioria 

das atividades surgiram mesmo por sugestão dos utentes e em cada sessão junto deles era questionado 

sobre o que lhes apetecia fazer e como gostariam de passar aquele dia. Deste modo, todos eles 

responderam que gostaram das atividades realizadas. 

À segunda pergunta, que questionava se “Gostou da forma como foi feita a atividade?”, também 

todos os utentes responderam que sim, visto também que a atividade foi sempre feita em conformidade 

com eles e com as necessidades deles.   

A terceira e última pergunta deste inquérito era: “A atividade permitiu adquirir ou manter 

competências?”. Esta questão suscitou algumas dúvidas nos utentes, pois não perceberam de imediato 

o que era perguntado. Depois de eu ter explicado que se referia a terem ou não aprendido novas coisas, 

a grande parte deles respondeu que sim, que aprenderam várias coisas novas. Quem andava melhor 

disse que os passeios lhes faziam muito bem. As senhoras que faziam crochet disseram que já nem se 

lembravam como se fazia e que isto as ajudou a relembrar e também que trabalhava bem as mãos. O 

senhor que teve aulas de computador também se orgulhava imenso do que tinha aprendido e queria 

sempre aprender mais. No fundo, cada um à sua maneira desenvolveu várias competências, o que, para 

eles, foi muito importante, pois sentiram-se capazes de levar um trabalho até ao fim. 

Para a atividade “A Arca a navegar por rios do CCL”, por incluir um público mais dinâmico e por 

ser uma atividade fora das quatro paredes, optámos, eu em conjunto com a estagiaria do CCL, por fazer 

uma avaliação diferente e mais interativa. Para isso foi utilizada uma cartolina, com dois lados, sendo 

eles “gostei” ou “não gostei”, e uma rolha de garrafa que, cada um deles, teria que mergulhar numa cor 

- vermelha se não tivessem gostado e verde caso tivessem gostado.  Quando terminaram, observámos 

que só um dos lados tinha sido preenchido, e totalmente: o lado “gostei”, cheio de carimbos verdes. 

Esta avaliação mostrou-nos, assim, que o objetivo da atividade tinha sido alcançado, que os utentes 

tinham gostado muito da experiência, que tinha sido uma ótima iniciativa ter juntado dois grupos 

distintos, mas no fundo, muito idênticos, e de que é muito importante este tipo de iniciativas que levam 

os idosos a divertir-se, a sair, a jogar, a aprender.   

Os gráficos que se seguem ilustram estes resultados: 

                                                 

20 Cfr. Apêndice 3 Inquérito avaliação das atividades  
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Gráfico 10 - Avaliação das atividades 

  

 

 

Gráfico 11 - Avaliação da atividade: A Arca a Navegar por rios do CCL 

 

2.2. Resultados obtidos através da avaliação final  

A avaliação final, realizada no último dia de estágio, diz respeito à totalidade do projeto e à opinião 

com que os utentes ficaram do mesmo. Foi feita também individualmente, a cada idoso na sua casa, 

através de um pequeno questionário com 4 perguntas ao qual não tinham que responder por escrito, 

mas sim colocar um [x] no quadrado que mais fosse de encontro á sua opinião.21 

                                                 

21 Cfr. Apêndice 4 – Inquérito avaliação final 
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A primeira pergunta era a seguinte: “De uma forma geral, gostou das atividades realizadas ao 

longo do estágio?”  Dentro das opções “Não gostei”; “Gostei” ou “Gostei muito”, 1 dos utentes respondeu 

que gostou e os restantes 5 responderam que gostaram muito.  

 

 

Gráfico 12 - Avaliação final: primeira questão 

 

Relativamente à segunda questão -“Considera que as atividades foram de encontro aos seus 

interesses?”-  e  tendo como possíveis as respostas “Nada”; “Pouco” ou “Muito”, todos os utentes 

responderam “Muito”.  

 

Gráfico 13 - Avaliação final: segunda questão 

 

Quanto à terceira questão “Como avalia o desempenho da estagiária?” e dentro das hipóteses 

“suficiente”, “bom” ou “muito bom”, todos os utentes selecionaram a hipótese “muito bom”. 
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Gráfico 14 - Avaliação final – terceira questão 

 

A quarta e última questão pergunta se “A estagiaria demonstrou empenho e motivação nas 

atividades realizadas?” E dentro das respostas “nada” “pouco” ou “muito” todos os utentes selecionaram 

a ultima opção – “muito”.  

 

Gráfico 15 - Avaliação final- última questão 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

“A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em 
oportunidades.” 

 
Marxwell Maltz 

 

 

Sempre gostei de desafios e penso que foi isso que me fez abraçar este projeto com tanto carinho 

e dedicar-me a ele de corpo e alma. Quando cheguei à Arca de Noé, e me apresentaram a instituição e 

as diversas valências, o SAD não foi, de todo, a valência que mais me chamou a atenção. Ponderei 

mesmo, inicialmente, trabalhar na valência de jardim de infância do que propriamente no serviço de 

apoio domiciliário. Pensava eu: o que é que vou fazer no SAD? Confesso até que era algo que me 

assustava um pouco. Sair fora da instituição, entrar por casas que me eram alheias, invadir a privacidade 

de outrem, não ter o apoio ou a presença de mais ninguém, ou seja, estar sozinha com a pessoa em 

questão, era algo que, no início, me fazia alguma confusão.  

Nesta fase, foi imprescindível ter a presença da técnica de serviço social que se disponibilizou a 

acompanhar-me na primeira visita a casa de cada utente para, assim, também certificar o utente de que 

o trabalho que se pretendia realizar era algo sério e de confiança. Obviamente que esta situação me 

deixou mais confortável, mas, a partir daí, estava totalmente por minha conta. Na segunda visita a cada 

utente já estaria eu sozinha e assim iria ficar daí em diante. Preocupava-me saber se iria estar à vontade, 

se iria ser bem-recebida, se iria haver um bom ambiente ou se pelo contrario, não iria resultar. Pensava 

ainda no que iria fazer, porque, estando na instituição, há sempre materiais com que se pode trabalhar 

e experiências que se podem fazer, sendo que estas facilidades não se encontram assim em casa dos 

utentes. 

  Percebi que ter receio não me iria levar a lado nenhum e que os desafios eram para ser aceites 

e dar o melhor de nós. Com um sorriso na cara e sempre com boa disposição, fui batendo porta-a-porta 

e posso dizer que fui muito bem-recebida por todos. Apesar de nem todos os idosos terem tido o interesse 

nas visitas, por terem a sua vida e as suas ocupações já definidas, todos eles foram muito hospitaleiros 

e deixaram-me à vontade. Foi assim que se iniciou este projeto.  

Hoje, um ano após ter começado essas visitas, sinto-me muito satisfeita, com o coração mais 

preenchido e bastante orgulhosa.  Posso dizer que fiz valiosas relações de amizade com estes idosos e 
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considero-os como membros da família. Não tenho dúvidas de que a finalidade deste projeto, que visava 

a promoção de um envelhecimento ativo, aumentando a vitalidade dos utentes do serviço domiciliário, 

bem como o combate ao seu isolamento, foi alcançada largamente, como pude verificar ao constatar o 

interesse dos idosos, o seu ânimo nos dias em que ia visitá-los, o prazer que eles sentiam em ter visitas, 

em ter companhia. Muito francamente, acredito que nem fossem as atividades desenvolvidas que os 

movesse assim tanto, mas sim a presença de alguém nas suas casas, nas suas vidas. Recordo a 

satisfação deles em ver-me e ir logo preparar um lanche. E trabalhar? Perguntava eu. – Ah, temos tempo 

menina! Sim, de facto tempo é o que eles mais tinham, tempo a mais até. No final destes nove meses 

de estágio senti os idosos mais abertos a novas coisas, mais no fim, já estavam mais habituados e mais 

interessados no que ia sugerindo. Senti que no início lhes faltava um pouco esse espirito de abertura e 

de curiosidade e que ao longo dos tempos isso foi-se alterando. Não sei se pôr me conhecerem melhor, 

e não terem coragem de dizer que não, ou se foi mesmo por uma espécie de treinamento e aos poucos 

e poucos estarem mais aptos para novas experiencias. Que eles gostaram, estou certa. Quase todos os 

dias me ligavam a perguntar qual era o dia em que lá iam, ou pediam às técnicas do SAD para me 

perguntar quando voltava a ir lá, e ainda hoje, três meses após ter terminado o estágio, continuam a 

ligar e eu continuo a lá ir. Considero mesmo que este projeto deveria continuar e que haveria de alguém 

continuar a dar a estes idosos a utilização educativa do seu muito tempo livre, o conforto e a companhia 

de que eles precisam.  

Penso que, no decorrer do relatório são descritas várias passagens em que é visível o impacto que 

este projeto teve em mim. Já fui enumerando alguns dos sentimentos que me envolvem, e não posso 

esconder uma grande satisfação com o resultado. Mesmo relativamente à instituição, foi bastante 

reconhecido e valorizado. O facto também de ser um projeto novo, que nunca ninguém tinha feito naquela 

instituição, acabou por lhe dar mais impacte pois foi uma novidade que se tornou uma mais valia, não 

só para os idosos como também para a instituição, visto ser um serviço com uma elevada importância 

e não ser praticado por praticamente nenhuma instituição, a menos que seja em regime de voluntariado. 

Considero também que esta oportunidade me irá ser bastante útil a nível profissional e mesmo a nível 

de conhecimentos na área. Este estágio, bem como a respetiva elaboração do relatório, foi uma 

oportunidade bastante enriquecedora para solidificar muitos conhecimentos na área, seja a nível pratico 

como a nível teórico.  

A nível pratico, não tendo tido, nunca, a oportunidade de me lançar assim para o terreno, sozinha, 

não posso dizer que foi fácil, mas sei que me ajudou como preparação para a profissionalização. Além 

disso já se reflete como experiencia que nos dias de hoje é essencial. Para tudo é necessário ter 
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experiencia, só que, como sabemos, sem trabalho não há experiencia e sem experiência não há trabalho. 

Por isso é que o estágio é muito importante e deve ser realmente bem aproveitado.  

A nível teórico também foi uma oportunidade de ouro, pois obviamente que para o 

desenvolvimento do projeto bem como do relatório foi necessária muita leitura, muita compreensão de 

autores, muita pesquisa, montes de livros e montanhas de teses, e obviamente que isso fica. Aos poucos 

e poucos, de tanto lermos, vamos absorvendo, vamos interiorizando. Claro que são assuntos que já não 

nos são nada estranhos, mas vamos cada vez enriquecendo mais o nosso saber que é fundamental para 

a nossa prática e para o nosso quotidiano enquanto profissionais de Educação.  

Assim, depois de tudo isto e de tudo o que isto envolveu, posso dizer que valeu a pena. Valeu o 

esforço. Posso, finalmente, dizer que o desafio se transformou numa grande oportunidade, que irei, 

daqui para diante, valorizar.  
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Anexo 2 – Documento DGS – Envelhecimento saudável 
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Anexo 3 – Regulamento Interno SAD – Arca de Noé 
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APÊNDICES 
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Apêndice 1 - Inquérito por questionário 

 

Inquérito por questionário 

 

1. Caracterização sociodemográfica: 

 

Nome? 

Género? 

Habilitações? 

Data de nascimento? 

Localidade atual? 

Localidade proveniência? 

Profissão? 

Patologias? 

Nível de autonomia? 

Vive sozinho?  

Tem filhos?              Quantos? 

 

 

2. Passatempos: 

 

Como prefere passar o seu tempo livre? 

 

3. Atividades a desenvolver: 

 

Mencione as atividades que gostaria de ver trabalhadas. 
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Apêndice 2 – Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio
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Apêndice 3 – Inquérito avaliação atividades 

Avaliação da Atividade 

 

Gostou da Atividade realizada? 

 

 

 

Gostou da forma como foi feita a atividade? 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade permitiu adquirir ou manter competências?  

 

 

 

  

 

 

 

 

Deixe alguma sugestão: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 – Inquérito avaliação final 

 

 

Avaliação final de estágio 

 

 

De uma forma geral, gostou das atividades realizadas ao longo do estágio? 

 

Não gostei  Gostei  Gostei muito    

 

Considera que as atividades foram de encontro aos seus interesses?  

 

Nada Pouco Muito  

 

Como avalia o desempenho da estagiária? 

 

Suficiente  Bom            Muito Bom   

 

A estagiária demostrou empenho e motivação nas atividades realizadas? 

 

Nada  Pouco  Muito  
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Apêndice 5 – Registo fotográfico de atividades realizadas 

 

Aulas de Informática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos manuais  
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Celebração de aniversários 
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Visitas e passeios  
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A Arca a Navegar por rios do CCL 
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