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Rumo à inclusão social dos idosos: um projeto educativo com idosos institucionalizados Joana Sofia Freitas Martins Relatório de Estágio Mestrado em Educação – Educação de Adultos e Intervenção Comunitária Universidade do Minho 2017  Resumo  Vivemos, cada vez mais, numa sociedade envelhecida, pelo que se tem vindo a tornar necessário trabalhar com o público idoso, contudo esse trabalho não pode nem deve passar, apenas, por ocupar os seus tempos-livres. É fundamental que se olhe o idoso como uma pessoa capaz de ter um papel ativo e interventivo na sua vida e na sua comunidade, podendo usar da experiência que os seus muitos anos lhe trouxeram. É neste contexto que surge este projeto – Rumo à inclusão social dos idosos: um projeto educativo com idosos institucionalizados, no qual se trabalhou com idosos da Venerável Ordem Terceira de São Domingos, com a finalidade principal de promover a sua inclusão nos diferentes contextos sociais e comunitários em que se inserem. Foram, para isso, desenvolvidas diversas atividades direcionadas aos temas da Educação para a saúde, da Educação ambiental e da Ciência do dia-a-dia, bem como atividades que promoveram a estimulação cognitiva dos idosos, a troca de experiências e saberes intergeracionais e a exaltação dos direitos e deveres dos mais velhos. Relativamente aos fundamentos desta intervenção, e de modo a alargar conhecimentos que permitissem o alcance de melhores resultados, recorreu-se a correntes teóricas que possibilitaram um melhor entendimento das temáticas trabalhadas.  Deste modo, para potenciar o alcance dos objetivos a que nos propusemos, baseamo-nos em métodos e técnicas que fomentaram a interação e a participação do público-alvo.      Palavras-chave: educação de adultos; envelhecimento ativo; intervenção comunitária; ciência; inclusão e responsabilização dos idosos.  
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Towards the social inclusion of the elderly: an educational project with institutionalized elderly people  Joana Sofia Freitas Martins Professional Practice Report Master in Education – Adult Education and Community Intervencion University of Minho 2017  Abstract  We live, increasingly, in an aging society, so it has become necessary to work with the elderly public. However, this work cannot and should not only go through occupy their free time. It is essential to look at the elderly as a person capable of playing an active and intervening role in his life and in his community, using the experience that his many years have brought. It is in this context that this project arise – Towards the social inclusion of the elderly: an educational project with institutionalized elderly people, in which we worked with elderly people from Venerável Ordem Terceira de S. Domingos, with the main purpose of promoting their inclusion in the different social and community contexts in which they integrate. For this purpose, a number of activities were developed aimed at the themes of Education for health, Environmental Education and Science of everyday life, as well as activities that promoted the cognitive stimulation of the elderly, the exchange of intergenerational experiences and knowledge, and the exaltation of the rights and duties of the elderly people.  With regard to the fundamentals of this intervention, and in order to broaden knowledge that allowed better results to be achieved, we used theoretical currents that enabled a better understanding of the topics worked. In order to maximize the achievement of the objectives we set ourselves, we are based on methods and techniques that fostered the interaction and participation of the target audience.   Key-words: adult education; active aging; community intervention; science; inclusion and accountability of the elderly 
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Introdução O presente projeto de intervenção, realizou-se no âmbito do 2º ano do Mestrado em Educação 
– Área de Especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e decorreu na Venerável Ordem Terceira de São Domingos, um lar de idosos, situado em Guimarães. A verdade é que, nos dias que correm, vivemos numa conjuntura em que nos deparamos com uma sociedade cada vez mais envelhecida. A população idosa representa uma grande fatia da população mundial, pelo que se torna cada vez mais imperativo trabalhar a inclusão e responsabilização destes indivíduos, sendo que não há melhor forma de o fazer senão através da Educação. Se até há uns anos, a conceção tradicional de Educação nos fazia crer que esta devia ser dirigida às crianças e jovens como forma de os preparar para a vida adulta, atualmente defende-se que é muito mais que isso, é um direito de todos, e deve, por isso, estender-se também aos adultos. Contudo, ainda são muitos os profissionais que consideram inútil trabalhar o desenvolvimento deste tipo de públicos, por considerarem que não produzirá quaisquer frutos. Na verdade, muitas das vezes, não produz mesmo. Não por incapacidade dos indivíduos idosos, mas pela forma como estes são abordados, não se tendo em conta a individualidade de cada um, bem como os seus interesses e necessidades. É neste ponto que este projeto pretende diferenciar-se dos demais.  Assim sendo, tendo em consideração os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular o 4º, que visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, pretendeu-se desenvolver este projeto com idosos de uma instituição de terceira idade, usando a educação como um meio de promover a sua inclusão nos diferentes contextos sociais e comunitários em que estão inseridos, trabalhando, com eles e para eles, diferentes temáticas como a Educação para a Saúde, Educação Ambiental, Envelhecimento Ativo, Ciência do dia-a-dia, entre outras, tendo em atenção cada um dos indivíduos como ser individual, procurando aproveitar as suas experiências, as suas convicções e os seus valores. Relativamente à organização deste relatório, o mesmo apresenta-se dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo constam as caracterizações do contexto onde desenvolve a intervenção e do público-alvo do projeto. Ainda neste capítulo é apresentada a problemática de intervenção do estágio, o diagnóstico de necessidades realizado e a identificação e justificação da pertinência da 
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intervenção no âmbito da área de especialização do mestrado, onde constam a finalidade da intervenção bem como os objetivos gerais e específicos da mesma. No que respeita ao segundo capítulo do presente relatório, neste trata-se o enquadramento teórico do tema da intervenção, referenciando algumas investigações/intervenções sobre a problemática do estágio bem como as correntes teóricas nas quais se basearam algumas atividades desenvolvidas durante a realização do mesmo, sendo elas o envelhecimento, o envelhecimento demográfico, o envelhecimento ativo, a educação ao longo da vida, a educação de adultos, a intervenção comunitária, a animação sociocultural, a educação para a saúde, a educação ambiental e a ciência do dia-a-dia na terceira idade. Relativamente ao terceiro capítulo, este refere-se ao enquadramento metodológico do estágio onde se apresenta o paradigma e a metodologia de investigação/intervenção, os métodos e técnicas de investigação e intervenção adotados ao longo do projeto, e ainda os recursos mobilizados e as limitações do processo relativos ao desenrolar do projeto. O quarto capítulo destina-se à apresentação e discussão do processo de intervenção no qual são descritas todas as atividades realizadas ao longo do projeto, bem como a evidenciação e discussão dos resultados obtidos através da avaliação realizada às mesmas.  No quinto e último capítulo apresentam-se as considerações finais, onde se faz uma análise crítica ao projeto desenvolvido e ao impacto que o mesmo teve no público-alvo e, consequentemente, na instituição, bem como a nível pessoal.              
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I. Enquadramento contextual do estágio  1.1. Caracterização da Venerável Ordem Terceira de São Domingos A instituição onde decorreu este projeto de intervenção é a Venerável Ordem Terceira de São Domingos (VOTSD), que se localiza no centro da cidade de Guimarães. Esta é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, designada por “Ordem de São Domingos”, fundada em 1720 e que tem vindo, até hoje, a sofrer diversas alterações que visam o aumento da qualidade de vida e do conforto dos seus utentes/clientes.  

A visão da instituição passa por trabalhar para “ser reconhecida como uma instituição de excelência na implementação de práticas de solidariedade e qualidade, pautando-se pela melhoria contínua na valência de Lar de Idosos” (Documento interno, 2016, p.6).  
A VOTSD tem como principal missão “atender e acolher, prioritariamente, indivíduos idosos, social e economicamente desfavorecidos, promovendo a sua satisfação e bem-estar psicológico, físico e social, proporcionando qualidade nos serviços de alojamento permanente, alimentação, higiene e conforto, atividades socioculturais, cuidados de saúde, apoio psicossocial, entre outros” (Documento interno, 2016, p. 6), pelo que presta serviços de alojamento permanente ou temporário; alimentação (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia); cuidados de higiene e conforto diferenciados e personalizados; cuidados de saúde primários (médicos e de enfermagem); apoio psicossocial (psicológico e social); tratamento de roupas; acompanhamento nas deslocações ao exterior; apoio de transporte da Instituição para realização de consultas/exames/tratamentos; atividades culturais, de animação, lazer (ginástica, musicoterapia, jogos de estimulação cognitiva, canto coral, entre outras); acesso gratuito à Internet; serviço de Cabeleireiro/Barbeiro profissionalizado; serviço religioso; serviço de Bar e tratamentos de Fisioterapia. Relativamente aos valores pelos quais se rege a instituição, estes são a igualdade, o humanismo, o respeito (pela individualidade), a simpatia, a qualidade, o espírito de Equipa, a ética Profissional, a responsabilidade Social, a inovação, a solidariedade Social, a honestidade, a competência, a promoção da Vida e da Saúde dos seus clientes e a justiça (Documento interno, 2016, p. 6).  Em relação ao espaço físico da Venerável Ordem Terceira de São Domingos, trata-se de um edifício com mais de 200 anos que, como referido anteriormente, tem sofrido variadas modificações com vista à melhoria do bem-estar dos seus utentes. Nesse sentido, o edifício é composto por quatro pisos, sendo que no primeiro pode encontrar-se a cozinha, o refeitório, o bar, 
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a lavandaria, vários armazéns para depósito de produtos alimentares, produtos de limpeza, móveis, vestuário, pertences dos utentes, etc, e o gabinete da encarregada dos serviços gerais. No segundo piso encontra-se a entrada principal da instituição, a secretaria, os gabinetes médico, da direção técnica, da enfermagem e das animadoras culturais, bem como quartos, uma sala de cabeleireiro/barbeiro e uma sala de convívio. O terceiro piso, além de quartos, tem também os gabinetes da fisioterapia, da assistente social, da administração e do prior, uma sala de reuniões e uma sala de assembleia geral. Por último, no quarto piso encontram-se essencialmente quartos. Comum a todos os pisos, podemos encontrar quartos de banho especialmente adaptados e salas de estar onde os idosos poderão ver televisão e conversar. Para fazer a ligação entre estes quatro pisos, a instituição tem, além das escadas, dois elevadores que permitem uma maior facilidade de transporte quer de clientes acamados, quer dos restantes clientes e funcionários. A VOTSD tem também uma capela, situada junto da sala de convívio, onde os clientes podem frequentar sempre que assim o desejem para orar ou assistir à missa que se realiza diariamente no período da tarde. Para os clientes que não queiram ou não possam deslocar-se à capela, existem três televisões de grandes dimensões, situadas na sala de convívio, onde poderão assistir à missa no momento exato em que esta decorre. Estas televisões, para além de serem utilizadas para a emissão das missas diárias, estão também disponíveis para utilização dos utentes que queiram assistir às programações nos canais disponibilizados. Para além de todas as áreas que acima elenquei, o edifício possui ainda um jardim onde os idosos podem descansar e desfrutar do ar livre, e um parque de estacionamento privativo. No que aos recursos humanos diz respeito, esta instituição conta com cerca de quarenta e seis profissionais vinculados com a instituição, sendo doze ajudantes de ação direta, dezasseis trabalhadores auxiliares, uma cozinheira, quatro ajudantes de cozinha, uma escriturária, uma encarregada de serviços gerais, uma assistente social e uma auxiliar social, duas animadoras culturais e um secretário-geral. Ao nível dos cuidados de saúde, a instituição tem ao seu dispor uma médica, quatro enfermeiros e uma psicóloga que é também a diretora técnica. Para além destes elementos, conta ainda com a prestação de serviços de uma clínica de fisioterapia que diariamente presta serviços in loco de fisioterapia aos clientes da instituição, uma cabeleireira, um barbeiro e três voluntárias que ajudam na prestação de serviços aos idosos.    
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1.1.1. Organigrama da VOTSD 

 Figura 1 - Organigrama da Instituição 



6  

1.2.  Caracterização do público-alvo Através do tratamento dos dados relativos aos inquéritos por questionário de diagnóstico de necessidades (Apêndice I), foi possível reunir um conjunto de informações acerca do público-alvo (Apêndice II) deste projeto de intervenção, que permitiram obter um maior conhecimento acerca do mesmo.  Nesse sentido, o público-alvo é constituído por onze idosos, dois do sexo masculino e nove do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 75 e os 92 anos. Relativamente ao estado civil, três dos idosos são solteiros, um é casado e sete são viúvos. No que concerne às habilitações académicas, dois não sabem ler nem escrever, um tem a 2ª classe, quatro a 3ª classe e quatro a 4ª classe, tendo a maioria exercido profissões essencialmente ligadas ao trabalho fabril, havendo também quem tenha trabalhado como cuidador/a de crianças, empregado/a doméstico/a, empregado/a de mesa, trolha, vendedor/a na praça ou mesmo agricultor/a. Quanto à naturalidade dos inquiridos, seis dos utentes nasceram em Guimarães, um em Vila Nova Dos Infantes, um na Póvoa de Lanhoso, um em Fafe, um em Fermil de Basto e o último em Vieira do Minho, no entanto todos afirmaram ter vindo trabalhar para Guimarães desde muito novos. No que se refere às principais patologias apresentadas pelos utentes que representam o público-alvo, foi possível apurar que quatro sofrem de diabetes, sete de tensão alta, dois de colesterol, dois de doença cardíaca, três padecem de ansiedade, três de doença óssea, um tem leucemia, um sofre de uma doença na próstata e um apresenta problemas de rins. Quanto às principais dificuldades deste grupo de idosos, apurei que quatro têm dificuldades de audição, quatro têm dificuldades de visão, dois apresentam dificuldades de locomoção, quatro afirmam ter dificuldades de equilíbrio, dois têm dificuldades de memória e cinco têm dificuldades em dormir. Por fim, dos onze indivíduos inquiridos, dois residem na instituição há cerca de dois anos, um há três anos e um há quatro anos, um há nove anos, uma há dez anos, três há onze anos e dois há doze anos, sendo que os motivos pelos quais sentiram necessidade de o fazer foram, maioritariamente, o facto de não terem condições para estar sozinhos, por se sentirem sós e por não quererem dar trabalho aos filhos.     1.3. Apresentação da problemática de intervenção do estágio 
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O presente projeto – Rumo à inclusão social dos idosos: um projeto educativo com idosos institucionalizados – trabalhou a problemática, como o próprio nome indica, da intervenção ao nível da inclusão social dos idosos nas várias vertentes das suas vidas, tendo sido desenvolvida com 11 idosos de uma IPSS de Guimarães.  Na verdade, como todos sabemos, o público idoso representa uma grande parcela da população mundial, pelo que se considerou fundamental trabalhar no sentido de alertar para a importância da responsabilização social deste público não só no que diz respeito à sua vida, mas também ao mundo que os rodeia. A realidade atual prova-nos que ainda há uma visão muito redutora da fase da velhice, sendo ainda, por muitos profissionais, considerada uma fase em que os indivíduos já não têm nada a oferecer à sociedade, devendo apenas descansar aproveitando o período da reforma.  Ora, o presente projeto surge para contrariar esta atitude, sendo que nele pretendemos alertar para a importância do contributo de cada um para o alcance de um mundo melhor.  Deste modo pretendeu-se trabalhar temas diferenciados que possibilitem a mudança no sentido de desenvolver impactos positivos na nossa sociedade, como sendo a educação para a saúde, a educação ambiental, a intergeracionalidade, entre outros. Relativamente à pertinência destes temas no contexto e o público com que se desenvolve o estágio, parece-nos que trabalhar a educação para a saúde pode levar à alteração de hábitos que melhorem a saúde destes indivíduos; a educação ambiental pode alertar os idosos do público para a necessidade de mudanças de comportamento de modo a conservar o nosso planeta e os seus recursos e as atividades relacionadas com a intergeracionalidade traz benefícios para os idosos que além de conviver com outras pessoas podem aprender acerca do mundo atual e das suas alterações também são estimulados cognitivamente uma vez que recordam momentos felizes ou nem tanto, vividos no seu passado.  1.4. Diagnóstico de necessidades/interesses A fase de diagnóstico de necessidades é fundamental na construção de um projeto na medida em que dela depende o sucesso do mesmo. Desta forma, “o que está em causa, quando falamos em diagnóstico, é o conhecimento científico dos fenómenos sociais e a capacidade de definir intervenções que atinjam as causas dos fenómenos” (Guerra, 2000, p. 129), pelo que, podemos compreender, quando este diagnóstico não é bem executado, pode pôr em causa todo o projeto na medida em que pode torná-lo desajustado às necessidades do público-alvo. Assim, um bom 
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diagnóstico é aquele que garante a “adequabilidade das respostas às necessidades locais e é fundamental para garantir a eficácia de qualquer projeto de intervenção” (Guerra, 2000, p. 131).  No que concerne ao projeto de intervenção desenvolvido na Venerável ordem Terceira de São Domingos, recorreu-se a técnicas como conversas informais, observação participante e inquéritos por questionário para a realização do diagnóstico de necessidades. De seguida apresentam-se os dados relativos à analise dos inquéritos por questionário que permitiram recolher informações sobre o diagnóstico de necessidades (Apêndice III). Deste modo, as questões que procuramos ver respondidas pelos utentes relacionaram-se com: os aspetos que os mais gostam e menos gostam na instituição; como ocupavam os seus tempos livres antes de residir na instituição e como os ocupam na instituição; se participam e se gostam das atividades desenvolvidas na instituição e porquê; e, finalmente, que atividades gostariam de desenvolver neste projeto.  Assim sendo, no que se refere ao que mais gostam na instituição, seis dos inquiridos afirmaram gostar de tudo, um disse gostar das atividades, sete disseram gostar dos funcionários, dois afirmaram gostar da comida, dois disseram gostar do quarto, um disse que gostava da paz que se sentia, um disse gostar dos colegas e, por último, também um afirmou gostar do convívio. Quando questionados acerca do que menos gostavam na instituição, a grande maioria, sete dos inquiridos, afirmou não gostar das discussões/conflitos entre os colegas, um disse não gostar da falta de harmonia, um disse não gostar das pessoas mal-educadas, um disse não gostar das colegas de quarto pois não a deixam descansar, um afirmou não gostar da comida e um afirmou gostar de tudo. 
No que concerne à questão “como ocupava os seus tempos livres antes de residir na 

instituição?”, as respostas foram variadas: um dos inquiridos afirmou que fazia voluntariado, cinco disseram que passeavam, um afirmou que praticava dança, um afirmou que se distraia a ver televisão, um disse que fazia teatro, dois faziam crochê, um ocupava-se com a casa, um ia para um centro de dia e um trabalhava no terreno da sua propriedade. Quanto ao que fazem para ocupar os tempos livres na instituição, três afirmaram que participam nas atividades, cinco disseram que assistem à minha, dois disseram que rezavam o terço, dois disseram dar passeios, um ouve rádio, três fazem crochê, um diz aproveitar para descansar, um disse que faz recados, um diz que lê, dois afirmaram fazer exercício, um disse que participa em peças de teatro e um disse que vê televisão.  
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 Relativamente à participação dos idosos inquiridos nas atividades desenvolvidas na Instituição, todos afirmaram participar frequentemente. 
À questão “Gosta das atividades que se realizam nesta instituição”, todos os idosos responderam que sim. 
Relativamente à questão “Por que motivo gosta de participar nas atividades realizadas na 

instituição?”, cerca de seis dos inquiridos afirmaram que se distraem, um afirmou que é uma forma de fazer exercício, dois disseram que era uma forma de ajudar a passar o tempo, um disse divertir-se nas atividades, um afirmou que gostava de estar ativo, um afirmou gostar por estar com outras pessoas e, por fim, um afirmou que é uma forma de distração, mas que ultimamente têm sido sempre as mesmas. No que concerne à oferta de atividades existente na instituição, foi possível compreender que a grande maioria destes idosos, nove em onze, têm preferência por atividades relacionadas com a religião e com a leitura partilhada. No que se refere às atividades que o grupo do público-alvo gostaria de desenvolver, pudemos perceber que sete dos onze inquiridos gostariam de realizar atividades relacionadas com a natureza; seis gostariam de realizar debates/discussões acerca de temas da atualidade; e quatro mostraram interesse em realizar atividades com crianças. Relativamente aos quatro inquiridos que 
responderam “outras”, quando questionados acerca de que outras possibilidades sugeriam, três responderam que gostavam de aprender coisas novas e um respondeu que gostava que se realizassem atividades de enriquecimento cultural. Por fim, de um largo leque de possibilidades, foi pedido aos inquiridos que escolhessem os seis temas que mais gostariam de ver tratados nas atividades, sendo que se pode perceber que nove dos onze idosos inquiridos referiram ter interesse em abordar o tema do colesterol e doenças associadas. Imediatamente a seguir podemos verificar que oito dos onze inquiridos demonstraram interesse em saber mais sobre a história de Guimarães e os números curiosos do corpo humano. De seguida, sete idosos apontam os temas da Natureza e Meio Ambiente como e do Planeta Terra como aqueles que lhes suscitam mais interesses. Em 4º lugar neste gráfico, encontra-se o tema da alimentação saudável, que foi escolhido por seis utentes do público-alvo. De seguida, com quatro votos dos idosos, encontram-se os temas da Educação Cívica e da Religião. Em 6º, com três votos, está o tema da higiene oral.  
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Os temas Política em Portugal, Doenças do coração e A evolução das espécies, obtiveram, cada um, dois votos; os temas O céu e as estrelas; A magia da luz; História de Portugal e Crochê obtiveram um voto cada um.  Relativamente aos restantes quatro temas – Pintura; Terrorismo; A magia do Som e Política no mundo – não obtiveram nenhum voto. No que concerne à observação-participante e às conversas informais, quer com os membros do público-alvo, quer com os técnicos e funcionários da instituição, uma das principais informações que conseguimos retirar foi que há alguns conflitos entre os utentes da instituição que, de modo a melhorar o convívio, seria um importante foco de intervenção.  1.5. Identificação e justificação da pertinência desta intervenção no âmbito da área de especialização do mestrado Após a realização da fase de diagnóstico de necessidades, analisados os resultados da mesma e, por isso, hierarquizadas as necessidades de intervenção, importa delinear a finalidade e os objetivos do projeto.  
Nesse sentido, “as finalidades indicam a razão de ser de um projecto e a contribuição que ele 

pode trazer aos problemas e às situações que se torna necessário transformar” (Guerra, 2000, p. 
163). Por outro lado, e segundo a mesma autora, os objetivos gerais “descrevem grandes orientações para as acções e são coerentes com as finalidades do projecto, descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir e não são, geralmente, expressos em termos operacionais, 
pelo que não há possibilidade de saber se foram ou não atingidos” (Guerra, 2000, p. 163). 
Relativamente aos objetivos específicos, estes são aqueles que “exprimem os resultados que se 

esperam atingir e que detalham os objetivos gerais, funcionando como a sua operacionalização” (Guerra, 2000, p. 163). Deste modo, de seguida, serão apresentados a finalidade, os objetivos gerais e os objetivos específicos delineados para este projeto, a partir do diagnóstico de necessidades.  1.5.1. Finalidade da intervenção A finalidade do presente projeto de intervenção é a promoção da inclusão dos idosos em diferentes contextos sociais e comunitários.  
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1.5.2. Objetivos gerais 
• Potenciar o desenvolvimento integral dos idosos; 
• Promover o envelhecimento ativo e emancipatório dos idosos;  
• Estimular nos idosos a curiosidade pela ciência do dia-a-dia;  
• Promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres estimulando o interesse, a preocupação e a responsabilização dos idosos pela natureza e meio ambiente; 
• Promover o interesse pela História; 
• Estimular os idosos a nível cognitivo e motor.  1.5.3. Objetivos específicos 
• Dar a conhecer aos idosos os seus direitos e deveres promovendo a sua emancipação; 
• Promover o respeito e compreensão entre os idosos; 
• Proporcionar e promover momentos de Educação de Adultos; 
• Promover a reflexão acerca da postura do homem perante as religiões; 
• Proporcionar momentos de alegria e de aprendizagens intergeracionais; 
• Consciencializar para a problemática do colesterol alertando para a importância da alimentação saudável como sua prevenção; 
• Demonstrar aos idosos as particularidades da luz;  
• Promover o interesse e conhecimento dos idosos pelos fenómenos que ocorrem no nosso planeta; 
• Promover a compreensão da propagação do som; 
• Estimular para hábitos de higiene orais; 
• Desenvolver nos idosos o conhecimento do corpo humano promovendo hábitos de vida saudáveis; 
• Incentivar os idosos para hábitos de reciclagem através da demonstração das principais consequências da poluição; 
• Dar a conhecer a Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia promovendo o interesse e participação dos idosos; 
• Estimular a atenção dos idosos pelo ambiente em que nos inserimos promovendo a sua preservação; 
• Proporcionar visitas a espaços dedicados à Natureza e Educação ambiental; 
• Estimular o interesse dos idosos pela história da sua cidade e país; 
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• Promover o conhecimento do seu país através de visitas a monumentos do mesmo; 
• Desenvolver capacidades cognitivas;  
• Estimular a memória dos idosos através da partilha de histórias e recordações; 
• Estimular as capacidades motoras dos idosos.    
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II. Enquadramento teórico do tema  2.1.  Referência a investigações/intervenções sobre a problemática do estágio Quando se pretende desenvolver um projeto de intervenção, e tendo em conta que “todo o trabalho de investigação se inscreve num continuum e pode ser situado dentro de, ou em relação a, correntes de pensamento que o precedem e influenciam” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p.48), 

é fundamental que o “investigador tome conhecimento dos trabalhos anteriores que se debruçam sobre os objectos comparáveis e que explicite o que aproxima ou distingue o seu próprio trabalho 
destas correntes de pensamento” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p.48). 

De facto, “seria ao mesmo tempo absurdo e presunçoso acreditar que podemos pura e simplesmente passar sem esses contributos, como se estivéssemos em condições de reinventar 
tudo por nós próprios” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p.49). Nesse sentido, selecionaram-se alguns trabalhos desenvolvidos com públicos idosos em Portugal e no Brasil e que pretendiam trabalhar o idoso no sentido de promover o desenvolvimento do idoso de modo a aumentar a sua capacidade de ação no que diz respeito à sua qualidade de vida nos vários contextos da mesma.  Assim sendo, os trabalhos que aqui analisamos são o trabalho de Eduarda Raquel Veloso Silva, aluna da Universidade do Minho, intitulado Despertar Sorrisos à Vida: Um Projecto de Animação Sociocultural numa Instituição Particular de Solidariedade Social; a tese de Clara Catarina Vieira Gomes, aluna da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, intitulada Envelhecer: ser e estar: Projeto de intervenção num lar de idosos; e o trabalho de Ingrid Rochelle Rêgo Nogueira, desenvolvido no Serviço Social do Comércio – SESC Ceará, intitulado Projeto Cidadania Ativa: uma nova realidade para o idoso.  No que concerne ao primeiro trabalho – Despertar Sorrisos à Vida: Um Projecto de Animação Sociocultural numa Instituição Particular de Solidariedade Social, este desenvolveu-se, como o próprio nome indica, numa IPSS, teve como principais objetivos contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso do idoso; fomentar a motivação, a autonomia e a participação ativa dos idosos; fomentar a educação para a saúde; despertar os utentes para a preocupação com o meio ambiente; e promover a convivência intergeracional. Para alcançar estes objetivos foram desenvolvidas atividades como: Com a saúde todo o cuidado é pouco – desenvolvida em três workshops nos quais se abordaram as principais doenças que afetam os idosos, a importância da alimentação saudável e a importância do exercício físico; Olhar pela Terra e Proteger a Natureza 
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– nas quais se sensibilizou os utentes para questões ambientais e se proporcionou o conhecimento prático do processo de reciclagem; e Receitas dos avós – que possibilitou diversas aprendizagens intergeracionais. No que aos resultados do projeto diz respeito, verificou-se, em primeiro lugar, o elevado nível de satisfação dos utentes relativamente às atividades desenvolvidas, tendo-se verificado, por outro lado, tendo por base a opinião dos técnicos da instituição, uma evolução considerável no que respeita à atitude dos idosos relativamente à sua vida. Quanto ao segundo trabalho analisado – Envelhecer: ser e estar: Projeto de intervenção num lar de idosos; desenvolveu-se num lar de idosos e tinha como objetivos: desenvolver a cooperação e as relações interpessoais entre os idosos; envolver os idosos na discussão da ocupação do seu tempo livre; potenciar momentos de reflexão e discussão acerca do que os rodeia; e promover a perceção da importância de aproveitar o tempo livre para o seu bem-estar. Deste modo, para alcançar os objetivos acima, realizaram-se dois tipos de atividades: Dar voz à palavra  e Do conviver ao saber. Nas atividades Dar voz à palavra, desenvolveram-se diversas discussões de grupo acerca de temas como o 25 de abril de 1974; o dia da mulher; o idoso: mitos e verdades; entre outras. No que concerne às atividades Do conviver ao saber, nelas desenvolveram-se diversos momentos lúdicos que possibilitaram a partilha de saberes entre os participantes das ações. A avaliação deste projeto permitiu perceber, não só que os utentes gostaram das atividades desenvolvidas, mas também que os próprios familiares dos idosos participantes notaram evolução na participação e alegria dos mesmos. Por último, o projeto Cidadania Ativa: Uma Nova Realidade para o Idoso tinha como principais objetivos os seguintes aspetos: criar oportunidade de ocupação do tempo livre do idoso com ações significativas; integrar o idoso à sociedade por seu papel socialmente produtível; integrar o idoso ao meio por seu papel socialmente produtivo; e contribuir para o aumento da auto–estima, qualificação, satisfação e realização do idoso. Para a concretização destes objetivos realizaram-se diversas atividades nas quais se trabalharam temas como: o estatuto do Idoso; as relações interpessoais e familiares; a autoestima; a violência contra o idoso, a mediação de conflitos, e outros que permitiram o fortalecimento da cidadania e o empoderamento dos idosos. Quanto aos resultados obtidos através deste projeto, são apontados, principalmente, aspetos que se referem à melhoria da qualidade de vida e às mudanças na conceção da velhice para cada idoso. Os próprios idosos afirmam ter descoberto um novo sentido no que se refere à potencialidade do idoso. 
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De facto, a análise destes trabalhos revelou-se fundamental para o rumo que decidimos dar a este projeto na medida em que nos permitiu compreender que não há, nem deve haver, quaisquer limites no que respeita às capacidades dos idosos, tendo ainda, por outro lado, possibilitado um conhecimento alargado dos temas que podem ter maior impacto neste tipo de população-alvo.  2.2. Correntes teóricas desenvolvidas  2.2.1. Envelhecimento O processo de envelhecimento é um processo natural pelo qual todos os indivíduos passam desde o momento em que nascem até ao momento em que morrem. Ao longo desse processo os indivíduos passam por várias etapas de desenvolvimento, sendo elas a infância, a juventude, a idade adulta e a velhice. 
Assim sendo, “o estudo dos processos de envelhecimento ganha, neste inicio de século vinte 

e um, um relevo e uma prioridade indiscutíveis” (Fonseca, 2004, p.7). 
Importa, neste ponto, referir que “convencionou-se situar, por altura dos 65 anos […] o 

horizonte temporal que definimos para a última etapa do desenvolvimento humano” (Simões, 2006, p.17), a velhice. 
Na verdade, “o envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também um dos nossos grandes desafios, devido às suas consequências sociais, económicas e 

políticas” (Jacob, 2007, p.15).  
Deste modo, considerando a conjuntura atual, é cada vez mais importante “darmos atenção à 

velhice no âmbito institucional, político, econômico ou da saúde” (Zimerman, 2000, p.15), tendo 
em conta que os “velhos têm necessidades próprias, características e peculiaridades que devem 

ser atendidas” (Zimerman, 2000, p.15). Neugarten (1976, citado por Simões 2006, p.19), apresenta três subgrupos de idosos que são:  
• os jovens idosos, que abrange os indivíduos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos; 
• os idosos médios, no qual se inserem indivíduos com idades entre os 75 e os 84 anos; 
• e os muito idosos, onde se incluem os indivíduos com idade superior a 85 anos. No entanto, apesar destes subgrupos e da universalidade do fenómeno de envelhecimento, 

Simões (2006, p.20) afirma que “ele não é experienciado, da mesma forma, em toda a parte e 

por todos os indivíduos”. Neste sentido, alguns dos fatores que podem influenciar a forma como 
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cada individuo vivencia a velhice são o género a que se pertence, o contexto geográfico e o nível de instrução.  Este facto pôde ser evidenciado ao longo da realização deste projeto, pois verificou-se que, efetivamente, cada pessoa do público-alvo lidava de forma diferente muito própria com o aumento da sua idade. Por exemplo, se por um lado houve pessoas que, numa fase inicial, consideravam que a idade era um impeditivo para a realização de algumas atividades, outras havia que pareciam esquecer-se da sua própria idade, mostrando abertura para qualquer que fosse o tema a tratar.  2.2.2. Envelhecimento demográfico No que ao envelhecimento demográfico diz respeito, aquilo que se tem vindo a verificar cada vez mais, e em particular nos países mais desenvolvidos, é o aumento do número de idosos. Este facto deve-se, particularmente, à diminuição da natalidade e ao aumento da esperança média de vida dos indivíduos.  No caso de Portugal em particular, a situação não é diferente como poderemos verificar de seguida. 
 Figura 2 - Esperança de vida à nascença (média, idade), PORDATA, 2015  Através da leitura do gráfico acima, podemos verificar que o valor da esperança média de vida à nascença na população, tem vindo, constantemente, a aumentar no nosso país desde o ano de 
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2001 até ao ano de 2016. Desse modo, no ano de 2001, para indivíduos do sexo feminino a esperança média de vida era de 80,1 anos, tendo aumentado para 83,3 no ano de 2015. Já para os indivíduos do sexo masculino, em 2001 era de 73,3 anos e em 2015 de aumentou para os 77,6 anos.  Tendo em conta esta variação nos valores da esperança média de vida, facilmente conseguimos compreender que o número de idosos tem aumentado nos últimos anos, em Portugal. De facto, segundo dados da PORDATA (2017) o índice de envelhecimento aumentou de 101,6% em 2001 para 148,7% em 2016.  Neste sentido, aquilo que, de seguida, nos propomos analisar é a comparação entre o número de idosos existente em 2001 e 2016 para 100 jovens, no concelho onde se desenrola o presente projeto: Guimarães.  
 Figura 3 - Índice de envelhecimento (rácio%), PORDATA, 2015 Desse modo, analisando o gráfico, podemos verificar que o concelho de Guimarães, de 308 existentes no país, se encontra em 264ª lugar, no que ao índice de envelhecimento da população diz respeito, o que mostra que Guimarães, relativamente aos restantes concelhos portugueses, apesar de tudo, não se encontra mal posicionado. Em contrapartida, podemos também confirmar que foi um dos concelhos em que se verificou um maior aumento de idosos por 100 jovens, pois se em 2001 existiam cerca de 52 idosos para 100 jovens, no ano de 2016 esse número aumentou para 118,4 idosos para 100 jovens, o que representa um aumento de mais do dobro de indivíduos idosos relativamente aos jovens. 



18  

Como já se mencionou anteriormente, os dois fatores que mais contribuem para o envelhecimento da população são a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da esperança média de vida. Nesse sentido, é fulcral percebermos qual a dimensão desses valores no que ao concelho de Guimarães diz respeito.  
 Figura 4 - População residente em Guimarães: por grupo etário, PORDATA, 2016 No que concerne ao número de crianças entre os 0 e os 4 anos existentes no concelho de Guimarães, podemos conferir que em 2001 havia 10152 crianças, sendo que em 2016 esse número diminuiu para 5979. Esta diminuição representa uma queda de aproximadamente 50% no número de crianças nestas idades. Relativamente a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 9 anos, em 2001 existiam 10505 crianças, sendo que em 2016 este número baixou para 6971 o que representa uma queda de quase 5000 crianças.   
 Figura 5 - População residente em Guimarães: por grupo etário, PORDATA, 2016 
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No que às crianças entre os 10 e os 14 anos diz respeito, em 2001 existiam, em Guimarães, 10888 crianças, sendo que este número diminuiu para 7941 em 2016. Já em idades entre 15 e 19 anos, haviam em 2001 cerca de 12389 crianças, havendo em 2016 apenas 9302.  
 Figura 6 - População residente em Guimarães: por grupo etário, PORDATA, 2016 Em contrapartida, no que diz respeito à variação do número de idosos com idades compreendidas entre os 65 e 69 anos e os 70 e 74 anos, verificamos que os, relativamente ao primeiro intervalo, em 2001 haviam 5699 idosos, sendo que este número aumentou em 2016 para 8027. No que concerne ao segundo intervalo de idades, podemos ver que se em 2001 tínhamos no concelho 4533 idosos, enquanto em 2016 este número aumentou para os 5823.    
 Figura 7 - População residente em Guimarães: por grupo etário, PORDATA, 2016 Do mesmo modo, existiam em 2001 certa de 3156 pessoas com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos de idade, tendo este número aumentado para os 4899 em 2016. Também 
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nas idades entre os 80 e os 84 podemos verificar o mesmo cenário, pois se em 2001 existiam 1751 pessoas com estas idades, em 2016 esse valor aumentou para 3555 em 2016.  
 Figura 8 - População residente em Guimarães: por grupo etário, PORDATA, 2016 Finalmente, relativamente a indivíduos com 85 anos ou mais, em Guimarães existiam em 2001 cerca de 1259 indivíduos, sendo que este número quase duplicou em 2016 para 2428. No que concerne a projeções para o futuro, o INE (2017) apresentou num documento de informação à comunicação social algumas projeções relativas às possíveis alterações referentes à população em Portugal, entre os anos de 2015 a 2080.  Nesse sentido, no que à população idosa diz respeito, as projeções são as seguintes: 

• O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões; 
• O índice de envelhecimento da população poderá ser de 459 idosos para 100 jovens, num cenário negativo ou de 261 idosos para 100 jovens num cenário positivo. Qualquer um destes cenários se apresenta assustador, provando, uma vez mais, a necessidade de se trabalhar com e para o público idoso no sentido de promover a sua educação de forma a que sejam incluídos e responsabilizados nos diversos contextos da sua vida.   2.2.3. Envelhecimento ativo Como vimos anteriormente, o envelhecimento é um processo natural, pelo qual todos os indivíduos passam ao longo da sua vida. Nesse sentido, “se quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais longa deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança” (OMS, 2005, p.13). A importância deste facto é tal que 
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representa um dos objetivos do desenvolvimento sustentável – assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.  
Deste modo, surge, em 2002, o termo de “envelhecimento ativo” avançado pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a mesma organização (2005, p.13), este conceito pode ser definido 

como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. Assim, este tipo de envelhecimento   
“é considerado numa perspectiva de curso de vida, em que envelhecer não se inicia 
algures num ponto específico, como seria, por exemplo, a idade legal da reforma […] mas corresponde antes a um processo que se estende ao longo de toda a vida e em que a história individual se constrói progressivamente e se materializa em resultados 
profundamente heterogéneos e idiossincráticos” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.2)    

Relativamente ao objetivo do envelhecimento ativo, este passa por “aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive 
as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados” (OMS, 2005, p.13). Assim sendo,   

“o envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados, quando necessários” (OMS, 2005, p.13).  
Segundo Ribeiro & Paúl (2011, p.2) “o modelo de envelhecimento activo conforme preconizado 

pela OMS depende, assim, de uma diversidade de factores designados de ‘determinantes’”. Assim, os mesmos autores (2011, p.2) enumeram seis determinantes, sendo elas de ordem: 
• Pessoal (fatores biológicos, genéticos e psicológicos); 
• Comportamental (estilos de vida saudável e participação ativa no cuidado da própria saúde); 
• Económica (rendimentos, proteção social, oportunidades de trabalho digno); 
• Do meio físico (acessibilidade a serviços de transporte, moradias e vizinhança seguras e apropriadas, água limpa, ar puro e alimentos seguros); 
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• Sociais (apoio social, educação e alfabetização, prevenção de violência e abuso);  
• Relativa a servições sociais e de saúde (orientados para a promoção da saúde e prevenção de doenças, acessíveis e de qualidade). De igual modo, a OMS (2005) aponta alguns conceitos-chave do envelhecimento ativo, sendo eles: i) a autonomia considerada como “a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre 

como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências” (OMS, 2005 

p.14); ii) a independência que “é, em geral, entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária – isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com 
alguma ou nenhuma ajuda de outros” (OMS, 2005 p.14); iii) a qualidade de vida como sendo “a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações” (OMS, 2005 citado por OMS, 2004, p. 14); e iv) expectativa de vida saudável que 

se pode traduzir no “tempo de vida que as pessoas podem esperar viver sem precisar de cuidados 
especiais” (OMS, 2005 p.14). Na mesma linha de pensamento, a abordagem do envelhecimento ativo   

“emergindo de um posicionamento que enfatiza e apoia a responsabilidade das pessoas mais velhas no exercício da sua participação no vários aspectos que 
caracterizam o seu quotidiano […] requer acções ao nível de três pilares básicos: a 

saúde, a segurança e a participação social” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.3).  No que ao primeiro pilar diz respeito, este baseia-se “em diagnósticos médicos ou percebida 
pelo próprio, a qual se institui desde logo como um dos aspectos centrais do envelhecimento” 

(Ribeiro & Paúl, 2011, p.3). Relativamente ao pilar referente à segurança “abrange um largo espectro de questões macro que lançam um olhar crítico sobre o planeamento urbano e os lugares habitados, mas também atentam sobre os espaços privados e o clima social de não-violência das 
comunidades” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.3). Por último, a participação social “na comunidade em que se está inserido, e que é marcado pelas relações estabelecidas com distintos subsistemas 
institucionais” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.3).  

Assim sendo, “estes pilares nos quais assenta o envelhecimento activo mostram a dimensão e a complexidade do conceito, remetendo para cada um de nós a responsabilidade de os 
operacionalizar nos nossos contextos comunitários” (Ribeiro & Paúl, 2011, p.3). 
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Nesse sentido, ao longo deste projeto promoveu-se o desenvolvimento de diversas atividades de promoção de envelhecimento ativo, como sendo atividades de estimulação física e cognitiva do idoso, bem como de promoção da segurança e da participação na vida cívica de cada um, associadas a uma componente intergeracional.  2.2.4. Educação ao longo da vida  Segundo Dias (2009, p.17), a educação deve ser dirigida a todos os indivíduos, pelo que devem 
ser criadas “condições para podermos crescer, em sentido humano, até ao término dos nossos dias, respeitando a personalidade, a experiência e o ritmo de cada um”. Nesse sentido, o mesmo autor afirma que, na III Conferência Mundial de Educação de Adultos realizada em Tóquio no ano 
de 1972, surge o conceito de Educação ao Longo da Vida, que passa a designar o “processo de crescimento global e harmónico de cada ser humano, ao longo das diferentes fases da sua 
existência, desde que nasce até que morre” (Dias, 2009, p. 19).  A Educação ao Longo da vida, pode ainda ser entendida como um “continuum que compreende 
a educação de crianças, jovens e adultos” (Lima, 2007, p.13), cujos objetivos passam pelo 

“esclarecimento e a autonomia dos indivíduos, bem como a transformação social através do 
exercício de uma cidadania activa e crítica” (Lima, 2007, p.14)   Este tipo de Educação baseia-se em 4 pilares, sendo eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O primeiro pilar, aprender a conhecer, combina “uma cultura geral, suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades 
oferecidas pela educação ao longo da vida” (UNESCO, 2010, p. 32). O pilar aprender a fazer, que 
tem como fim “adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar 
em equipe” (UNESCO, 2010, p. 32). Relativamente ao pilar denominado aprender a conviver, este 
pretende desenvolver “a compreensão do outro e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, 
da compreensão mútua e da paz” (UNESCO, 2010, p. 32). Por último, aprender a ser, “para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal” (UNESCO, 2010, p. 32) tendo em consideração “todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas e aptidão para comunicar-se” (UNESCO, 2010, p. 32). 
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Neste projeto, e tendo por base o 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU – assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos – procuramos realçar cada um destes quatro pilares, tendo especial atenção ao 4º – aprender a ser – de modo a que cada individuo pertencente ao público-alvo conseguisse trabalhar no sentido transformar a realidade em que estão inseridos a partir de um maior conhecimento de si próprios.    2.2.5. Educação de Adultos 
O conceito de Educação de Adultos é um conceito relativamente recente uma vez que “até aos anos 50, a educação escolar, tendencialmente, considerava como seus beneficiários exclusivos as crianças e os jovens e, entendia-se a si própria como sinónimo de toda a educação” (Antunes, 2001, p.32). Com o período do pós-guerra, surge a necessidade de alargar os horizontes da educação pelo que se começa a falar em reeducação de adultos no sentido de formação contínua. Rui Canário (1999) concorda que a educação de adultos que hoje conhecemos é recente, 

contudo considera que não constitui uma novidade, isto porque “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” (Canário, 1999, p. 11) no entanto, afirma o mesmo autor, só mais tarde esta começa a ser encarada como um processo permanente.  O final do século XIX e principalmente o século XX apresentam-se como sendo a grande época da Educação de Adultos. A partir de 1949 a UNESCO começou a promover Conferências Internacionais de Educação de Adultos, as CONFINTEAS, nas quais se debateram e indicaram as grandes diretrizes e políticas globais da educação de adultos.  A primeira CONFINTEA realizou-se em Elseneur, na Dinamarca, em 1949, num contexto de pós-guerra e de tomadas de decisões em busca pela paz. É nesta conferência “que se dá o primeiro passo na evolução do conceito actual de educação, dando origem à emergência de um sector diferenciado da educação escolar – a educação de adultos – ainda que envolto em muitas 
incertezas e indefinições” (Antunes, 2001, p.34). Após esta primeira CONFINTEIA, ocorreram outras no Canadá e em Tóquio, nas quais se trabalham particularmente temas relacionados com a Educação de Adultos e o adulto como responsável pelo futuro da humanidade.  Assim sendo, na sequência destas conferências, em particular da última – realizada em Tóquio, 1972 – em 1976, a UNESCO divulga a Recomendação de Nairobi. Esta recomendação é 
“essencialmente, um documento de reflexão e de síntese acerca do trabalho realizado ao longo 
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do século XX sobre educação de adultos […] constituindo-se com um conjunto de recomendações 
que todos os países devem seguir.” (Antunes, 2001 p.45) na qual é também apresentada uma nova definição de Educação de Adultos, as suas finalidades e princípios sobre os quais esta deve reger-se. A partir desta recomendação, começa a falar-se de Educação ao Longo da Vida, ou seja, já não se trata apenas de alfabetizar.  No que respeita à definição deste conceito, nesta Conferência é apresentada a expressão 
“Educação de Adultos” como sendo um termo que designa  la totalidade de los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nível o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizagem profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertencen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamento en la doble perspectiva de un enriquecimento integral del hombre y una patrticipación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente. (UNESCO, 1976, p.2)  Neste sentido, a Educação de Adultos deve criar condições para que cada pessoa se desenvolva integral e harmoniosamente, em todas as dimensões, colocando-as ao serviço das suas comunidades, pelo que se propõe a   

“criar condições para dar resposta a todas as necessidades e aspirações, não apenas de ordem mental, na linha do formalismo e intelectualismo que caracterizam a escola, mas de outras ordens, física e moral, ecológica e política, artística e religiosa, etc., que têm a ver, com a capacidade de efectiva movimentação, por parte da pessoa, dentro 
dos vários subsistemas: económico, social, cultural, político” (Dias, 1983, p.44),   tendo então como objetivo emancipar e transformar as pessoas. Relativamente às finalidades, são apresentadas algumas que, em particular, se afiguram fundamentais, como por exemplo o facto de que a Educação de Adultos deveria contribuir para o 

desenvolvimento da “capacidad de comprensión crítica de los graves problemas del mundo contemporáneo y de los câmbios sociales, así como de la aptitud para participar activamente en 
el progresso de la sociedade numa perspectiva de justicia social” (UNESCO, 1976, p.3), ou a 

necessidade do desenvolvimento da “capacidad de aprender a aprender” (UNESCO, 1976, p.3). No que concerne aos princípios pelos quais a Educação de Adultos deve reger-se, aqueles que se 
afiguram imprescindíveis são o facto de que esta deveria “estar concebida en función de las nesecidades de los participantes aprovechando diversas experiencias, y assignando la mas alta 
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prioridade a los grupos menos favorecidos desde el punto de vista educativo, dentro de una 
perspectiva de promoción colectiva” (UNESCO, 1976, p.3) e o facto de ser imprescindível 

“reconocer que cada adulto, en virtud de su experiencia vivida, es portador de una cultura que le 
permite ser simultaneamente educando y educador en el proceso educativo en que participa” (UNESCO, 1976, p.4). 

Neste ponto, importa compreendermos que a educação de adultos “não se pode reger por princípios universais do que se considera ser a educação, mas antes em função dos interesses individuais de cada adulto e das características do meio em que essa educação deve ser levada a 
cabo” (Oliveira, 1999, p.266), devendo ser vista como “um processo de auto-organização de significação contínua onde […] o adulto e o meio não são vistos como duas entidades, mas antes como dois elementos acoplados de um mesmo processo de construção semântica daquilo que 
estipulam ser a realidade” (Oliveira, 1999, p. 267). Deste modo, é fundamental que se tenha em 
consideração os interesses dos indivíduos para “posteriormente poderem ser considerados na 

elaboração dos programas institucionalizados deste tipo de educação” (Oliveira, 1999, p.266), devendo estes interesses referir-se não só “à área intelectual, mas também aos que respeitam interesses sociais e artísticos, já que estas dimensões são fundamentais na vida de muitos 
adultos” (Oliveira, 1999, p.266 e 267).  Enquanto educador de adultos, é importante ter em consideração as capacidades e as limitações dos adultos em questão – especialmente quando são adultos mais idosos, como é o caso do público-alvo deste projeto de intervenção – pois, ao contrário do que se pensava, o adulto aprende e aprende bem, desde que tenhamos em atenção limitações de ordem fisiológica e psicológica tais como alterações de visão, de audição, de tempo de reação ou mesmo alterações da capacidade e do ritmo de aprendizagem (Dias, 1983). Deste modo, o educador de adultos tem como função trabalhar no sentido de minimizar estas limitações falando mais alto, dando o tempo de reação necessário a cada adulto, relacionando o que se diz com a experiência de cada pessoa, despertando autoconfiança no adulto, entre outros. A educação de adultos é um campo de grande complexidade e diversidade. Neste seguimento, Canário (1999) apresenta-nos os quatro polos da educação de adultos, sendo eles a Alfabetização, a Formação Profissional, a Animação Sociocultural e o Desenvolvimento Local. O primeiro polo, Alfabetização, corresponde “ao desenvolvimento de uma oferta educativa de segunda oportunidade dirigida, a adultos, que assumiu formas diferenciadas de acordo com a 
especificidade histórica e social dos diferentes contextos nacionais” (Canário, 1999, p. 14). O polo 
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correspondente à Formação Profissional, orienta “para a qualificação e requalificação acelerada da mão-de-obra, entendidas como requisitos prévios e indispensáveis a uma política 
desenvolvimentista” (Canário, 1999, p. 14). O polo do Desenvolvimento Local entendido como 
sendo “o conjunto dos princípios e dos métodos utilizados tendo em vista encorajar uma comunidade a interessar-se e a assumir responsabilidades na melhoria das suas próprias 
condições de vida sociais e materiais” (Titmus, 1979, citado por Canário, 1999, p. 15). Este é um campo ainda pouco desenvolvido, mas que começa a ter, cada vez mais, um papel preponderante. 
Por último, o polo referente à Animação Sociocultural, evoluiu “no sentido de se tornar uma estratégia de intervenção social e educativa ao serviço de projectos de desenvolvimento em 
contextos socialmente deprimidos” (Canário, 1999, pp. 15 e 16). Deste modo, é fundamental compreendermos que em Educação, um projeto tem de ter sempre o objetivo de emancipar e transformar as pessoas no sentido de as melhorar. Se não houver transformação, não há educação, pelo que o importante não é transmitir conhecimentos, mas dar as ferramentas necessárias para que o adulto construa o seu próprio conhecimento, para que trabalhe na sua transformação.   2.2.6. Intervenção Comunitária O campo da intervenção comunitária começou, segundo Marchioni (2001), por ser uma atividade realizada por assistentes sociais, sendo que, nesta fase, o trabalho comunitário dividia-se em dois ramos: o da organização da comunidade e o do desenvolvimento comunitário. O primeiro aplicava-se, fundamentalmente, “a las situaciones caracterizadas por el crecimiento económico y pleno empleo, en las que los diferentes servicios sociales […] se coordinaban entre si para atender mejor las demandas particulares” (Marchioni, 2001, p.10). Relativamente ao desenvolvimento comunitário, este aplicava-se “a las escasas zonas del interior de estos países consideradas subdesarrolladas y, sobre todo, a los países del Tercer Mundo o en vías de 
desarrollo” (Marchioni, 2001, p.10). Atualmente, a intervenção comunitária pode ser aplicada em qualquer tipo de população.  Uma questão que é fundamental esclarecer é o modo como devemos assumir a comunidade onde estamos a intervir. Não raras vezes, assume-se, erradamente, a comunidade como destinatária dos projetos mas, a verdade, é que esta deve ser assumida como protagonista de todo o processo.  Importa também referir que, segundo Marchioni (2001), a comunidade não é só a população, mas também todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para que a 



28  

realização do projeto ocorra de forma equilibrada, como as administrações, os recursos técnicos, profissionais e científicos existentes, devendo todos eles trabalhar em parceria para atingir o fim pretendido.  De facto, uma comunidade é um grupo populacional que partilha expectativas e valores comuns, que trabalha para alcançar os mesmos objetivos, pois é impossível desenvolver-se um projeto tendo um grupo com diferentes objetivos.  Garcia (1997) aborda os conceitos de intervenção comunitária e desenvolvimento comunitário como sendo sinónimos, e explica que o que os torna sinónimos é a sua filosofía de mudança para melhorar as condições de vida a partir do desenvolvimento individual e comunitário. O autor vai ainda de encontro à ideia, já mencionada, de que a comunidade tem de ser vista e tratada como protagonista em todo o processo e não como destinatária. Para se fazer intervenção comunitária é importante que a comunidade esteja implicada no processo de intervenção, tenha um papel de sujeito ativo e possa contribuir para a transformação 
da realidade em que se inserem, ou seja, o proceso de intervenção comunitária “es un proceso participativo. Sin participación no hay proceso, no hay cambios reales o, mejor dicho, los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros seremos simples receptores de 
las consecuencias de estas decisiones” (Marchioni, 2001, p.26).  Desta forma, para trabalharmos em intervenção comunitária, devemos ter em consideração que o objetivo de cada projeto “se decide a partir de lo que interesa a un grupo de personas o a 

un colectivo” (Ander-Egg, 1990, p. 35), ou seja, o estudo é sempre feito a partir de um problema real da comunidade. Do mesmo modo, a principal finalidade desta metodologia passa por 
conseguir que haja uma “tranformación de la situación-problema que afecta a la gente 
involucrada” (Ander-Egg, 1990, p. 35) no sentido do enriquecimento da população. Existe também 
uma “estrecha interacción/combinación entre la investigación y la práctica; entre el proceso de 
investigación y la acción interventora” (Ander-Egg, 1990, p. 35) ou seja, há uma preocupação em 
investigar para que depois se possa intervir da melhor forma, contudo esta intervenção “será más viable si la gente tiene mejor comprensión de su situación, de sus posibilidades de cambiarla y de 
las responsabilidades que ello comporta” (Ander-Egg, 1990, pp.35 e 36), pelo que, efetivamente, o público-alvo  deve ser assumido como agente da mudança que pretende alcançar, sendo necessário que compreenda a situação-problema e que conheça as suas responsabilidades em todo o processo.  

Esta metodologia pressupõe ainda que ocorra “la superación de toda a forma de relaciones 

dicotómicas jerarquizadas entre el investigador […] que aporta su caudal teórico y metodológico y 
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la gente involucrada que contribuye con sus experiencias, vivencias y conocimientos existenciales 
de su propia realidad” (Ander-Egg, 1990, p. 36) e “exige formas de comunicación entre iguales que establecen una serie de relaciones con el propósito de realizar un trabajo común” (Ander-Egg, 1990, p. 36), ou seja, é essencial que haja uma escuta ativa por parte dos profissionais e que se saiba tratar todos os individuos de igual forma pois todos têm um papel ativo e fundamental na 
pretendida transformação da realidade. É também fundamental que se faça um “compromiso efectivo y declarado del investigador/es con la gente involucrada en el programa y que participa 
en el estudio y transformación de su realidade” (Ander-Egg, 1990, p. 36), quer isto dizer que é fulcral que seja feito um compromisso entre os técnicos e o público-alvo de modo a que entendam que o problema de um é o problema do outro e que é esencial o trabalho em equipa. Um projeto de intervenção comunitária só poderá dar frutos se forem seguidas todos os passos anteriormente enunciados pois o público-alvo é um elemento imprescindível e é fundamental que se saiba motivá-lo para a participação, pois o adulto só participa se sentir que aquilo a que se propõe fazer é, de alguma forma, significativo para si, caso contrário o público acaba por ficar desmotivado e abandona o projeto.  2.2.7. Animação sociocultural O surgimento da animação sociocultural deveu-se, essencialmente, às mudanças sociais que ocorreram na época do pós-guerra, contudo, “ninguna ciencia y ningún método de intervención 

social surge en un momento que se puede señalar com toda exactitud” (Ander-Egg, 2000, p.27) 
uma vez que as “ciencias y métodos de acción social se van configurando como parte de un proceso” (Ander-Egg, 2000, p.27). Neste sentido, aquilo que podemos afirmar é que a animação sociocultural começou a surgir e a desenvolver-se entre as décadas de 50 e 70 como resposta a novas situações que foram aparecendo e que careceram de novas respostas. Entre estas situações 
podemos elencar “el aumento del tiempo libre y la consecuente preocupación por llenarlo de 

manera creativa; […] la situación de desarraigo, de marginalidade y de exclusión social que se 

produce en las grandes ciudades” (Ander-Egg, 2000, p.28) bem como “la precencia de las 

industrias culturales, en el modo de difundir la cultura y en la forma que incide en la vida personal” (Ander-Egg, 2000, p.28). Assim, o conceito de animação sociocultural é multidimensional pelo que se torna difícil defini-lo, não havendo praticamente nenhum autor que “não tenha reconhecido a polissemia, a ambiguidade, a imprecisão, o carácter vago… no uso da expressão” (Trilla, 2004, p.25).  
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Importa, então, começar por se perceber que a animação “es fundamentalmente, como su 
nombre lo indica, animar, dar vida, infundir entusiasmo” (Ander-Egg, 1989, p.176). Relativamente à animação sociocultural, Jacob (2007, p.31) considera que ela   

“representa um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais criativa, à melhoria nas relações e na comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade de que se faz parte, desenvolvendo 
a autonomia pessoal”.  

Deste modo, “a animação deve solicitar a participação dos utentes e ao torná-los mais activos 
e interpretativos, fazer com que eles se sintam mais úteis e pessoas de pleno direito” (Jacob, 2007, p.32). Também Trilla (2004, p.26) apresenta uma definição de animação sociocultural na qual a define como sendo  

“o conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou num sector da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com o objetivo principal de promover nos seus membros uma atitude de participação ativa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural”.   
Na perspetiva de Gillet (2006, p.17) considerar “la animación como una praxis, es decir, una interacción de la práctica y de la reflexión, se nos plantea la cuestión del sentido del proyecto de sociedad que el futuro nos depara y del que ellos son parte afectada”. Trilla (2004, p.25 e 26) considera que a animação sociocultural pode ser caracterizada de sete diferentes formas: 
• como ação, intervenção ou atuação – na qual se indica o que o agente faz;  
• como atividade ou prática social – na qual se releva não tanto o que o agente faz, mas sim o facto de promover uma atividade ou uma prática social desenvolvida;  
• como um método, uma maneira de proceder, uma técnica, um meio, um instrumento ou uma metodologia – neste caso, a animação salienta o aspeto elaborado e metódico da intervenção;  
• como processo – no qual não se indica o que o agente faz, nem as atividades realizadas, mas uma espécie de evolução dos acontecimentos;  
• como programa, projeto – no qual se salienta o trabalho de conceção das atividades;  
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• como função social – neste caso aborda-se a animação sociocultural como uma tarefa que deveria estar presente em qualquer comunidade ou sociedade; 
• e como fator – onde se pretende salientar o carácter operativo da animação sociocultural, assumindo-a como “qualquer coisa que gera, produz, dá lugar, dá causa, motiva 

resultados ou processos”. 
No que há função da animação sociocultural diz respeito, “es una función colectiva y no un atributo que estaría reservado al único animador de un grupo” (Gillet, 2006, p.74), ou seja, “es el conjunto de las articulaciones de los roles realizados por el conjunto de participantes en el grupo, 

lo que permitirá que la función de animación se realise plenamente” (Gillet, 2006, p.74). 
Relativamente ao principal objetivo da animação sociocultural, este passa por “estimular nos indivíduos e na comunidade uma atitude aberta e decidida para se incorporarem nas dinâmicas e nos processos sociais e culturais que os afectam e também para se responsabilizarem na medida 

que lhes corresponder” (Trilla, 2004, p.29). 
O mesmo autor (2004, p.29), considera que a utopia da animação sociocultural “consistiria em fazer com que ela mesma conseguisse chegar a ser desnecessária; que a função que, num momento dado, cumpre de uma forma especializada conseguisse difundir-se de tal modo na 

estrutura social que sobrassem profissionais e actuações específicas”. Do mesmo modo, “o melhor animador sociocultural seria, em definitivo, aquele que conseguisse que a comunidade 
pudesse prescindir dos seus serviços” (Trilla, 2004, p.29). 

Neste seguimento, importa definir um perfil do animador sociocultural. Assim, “o animador é aquele que realiza tarefas e actividades de animação, que é capaz de estimular os outros para 
uma determinada acção” (Jacob, 2007, p.24), devendo este ser “um mediador, um intermediário, um provocador, um gestor, um companheiro e um agente de ligação entre um objectivo e um público-alvo” (Jacob, 2007, p.24 e 25). Desta forma, o “animador não pode ser um homem só, 
ele trabalha em e para o grupo” (Jacob, 2007, p.25). No caso do presente projeto, no qual se trabalha fundamentalmente com público idoso, é 
elementar que se fale de animação sociocultural específica para idosos. Na verdade, “a animação 
em si deve ser intergeracional e não sectária” (Jacob, 2007, p.31) contudo, “o trabalho com idosos 

requer uma adaptação […] no que concerne à velocidade, à duração, aos locais e às referências 

culturais e sociais” (Jacob, 2007, p.31). 
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Jacob (2007, p.31) define a animação sociocultural de idosos “como a maneira de actuar em todos os campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo 
permanente da vida mental, física e afectiva da pessoa idosa”.  De facto, atualmente, há “uma certa tendência, na sociedade portuguesa, para negar ao idoso 

a vivência de uma terceira idade dentro de um quadro harmonioso, afectuoso e com sentido” 

(Lopes, 2006, p.335). Na verdade, até “o que deveria promover o diálogo intergeracional, como seja o associativismo, foi filtrado por movimentos segregadores, como o associativismo juvenil, 
que promove a juventude em detrimento de outras faixas etárias” (Lopes, 2006, p.335). O mesmo 

autor afirma ainda que a tudo isto podemos acrescentar o “facto de se ter dispensado o idoso do seu papel histórico de educador e de portador de várias sabedorias, a quem tudo era perguntado 
e de quem se esperava uma resposta vinda da aprendizagem da vida” (Lopes, 2006, p.335).  

Neste sentido, “os lares e centros de dia constituem estruturas destinadas a promover, junto da terceira idade, um conjunto de actividades e de acções de cariz cultural, recreativo, social [e] 
educativo” (Lopes, 2006, p.332). Assim sendo, o mesmo autor (2006), considera que é imperativo que a postura dos lares e centros de dia, alterem a sua postura no sentido de ir ao encontro das necessidades do público com o qual trabalham bem como de valorizar os seus conhecimentos e experiencias, sendo para isso necessário a criação, nestas instituições, de programas de Animação Sociocultural que dê respostas nos seguintes domínios: 

• social, “não só através de relações interpares, mas, sobretudo, com o meio, porque a 

terceira idade não se pode situar à margem da sociedade” (Lopes, 2006, p.332); 
• cultural, “potenciando e estimulando a memória viva dos idosos” (Lopes, 2006, p.332); 
• e educativo: “no sentido de estimular a criação e a respectiva participação […] assente na aprendizagem e no ensino, fruto de uma partilha de saberes entre formandos e 

formadores” (Lopes, 2006, p.333). 
Aquilo que importa retirar daqui é que “a animação de idosos começa quando respeitamos os mais elementares dos seus direitos, como sejam o direito à escolha, o direito à privacidade e o direito à integração e à participação activa nos pormenores da sua vida” (Jacob, 2007, p.37).  2.2.8. Educação para a Saúde  
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Tendo por base o objetivo 3º do desenvolvimento sustentável – assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades –, considerou-se fundamental abordar este tema.  Neste sentido, e tendo em conta o contexto onde será realizado este projeto de intervenção, pretende-se abordar o tema da educação para a saúde como forma de criar condições para que os idosos desenvolvam conhecimentos que os ajudem a melhorar a sua saúde e, consequentemente, a sua qualidade de vida, tendo consciência de que a qualidade de vida não apresenta aqui uma definição universal, uma vez que cada pessoa, tendo por base a sua cultura, a sua personalidade, a sua história de vida, constrói a sua própria definição deste conceito. Este é um fator que deve ser tido em conta quando se trabalha o tema da Educação para a saúde.  Assim, importa perceber que   
“what is defined as health or sickness, as well-being or disease, depends not only on individual and biological factors, but on the social and cultural environment within which we live, work and interact. Different cultures and sub-cultures have their own 
understanding of health and sickness.” (UNESCO, 1997, p.5).  De qualquer modo, sempre se tentou definir o conceito de saúde, tendo, ao longo dos tempos, ocorrido algumas alterações na definição desse conceito. Deste modo, se numa fase inicial a saúde era vista como a ausência de doença, após a Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial de 

Saúde (1979, p. 2) definiu saúde, pela positiva, como sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou enfermidade”.  
Neste seguimento, durante o século XX ocorreram “avanços significativos no domínio conceptual da educação e da saúde; essas evoluções são muito devedoras à história político-económica desse século, e das respectivas consequências sociais” (Oliveira, 2004, p.45).  

Contudo, “a noção de educar pessoas (individual e colectivamente) ao nível da manutenção da saúde, da prevenção da doença, e do seu tratamento e reabilitação, surge no Ocidente muito 
lentamente” (Oliveira, 2004, p.44). Assim, após a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, ocorrida em Ottawa a 1986, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe a expressão “Promoção da 

Saúde”, como sendo “o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 
processo” (Carta de Ottawa, 1986, p.1). No mesmo documento (1986), são também apontados 
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pré-requisitos que mais não são do que condições e recursos fundamentais para a saúde sendo eles: a paz, a habitação, a educação, a alimentação, a renda, o ecossistema estável, os recursos sustentáveis, a justiça social e equidade.  Neste processo, de promoção da saúde, “o promotor de saúde tem que ser formado para ser 

um educador e não um instrutor dos seus utentes e, antes deles, de qualquer cidadão” (Oliveira, 2004, p.49). Segundo Costa & López (1996, p.30) “la Promoción de la Salud es un proceso amplio por medio del cual los indivíduos, los grupos y las comunidades mejoran su control sobre los 
determinantes personales y ambientales de la salud” sendo a Educação para a Saúde “una 

estrategia básica para la Promoción de la Salud” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.30). 
Na verdade, “Education is a major determinant of health. It is well known that those who are most likely to suffer from ill health are not only the poorest, but also those with the lowest level of 

education” (UNESCO, 1997, p.3).  
Desta forma, sendo a educação definida “pela criação de condições para que cada pessoa possa desenvolver integral e harmoniosamente todas as suas capacidades, e que as coloque ao serviço das comunidades” (Oliveira, 2004, p.49), a educação para a saúde deve criar condições para que as pessoas possam trabalhar na conservação da sua saúde, se assim o entenderem.   
Nesse sentido, a Educação para a saúde pode ser definida como “un proceso planificado y sistemático de comunicación y de ensenânza-aprendizage orientado a hacer fácil la adquisición, 

elección y mantenimiento de las prácticas saludables y hacer difíciles las prácticas de riesgo” 

(Costa & López, 1996, p.29). Do mesmo modo, “tiene la finalidad global de influir positivamente 
en la salud” (Costa & López, 1996, p.30).   

A Educação para a saúde “deve ser um processo holístico, porque pretendendo aumentar a saúde da pessoa, grupo ou comunidade, procura desenvolver os processos internos que permitam 
à pessoa adoptar comportamentos saudáveis, respeitando o seu estilo de vida e as suas crenças” (Carcel, 2000, citado por Carvalho & Carvalho, 2006, p.17).  

Assim sendo, “qualquer acção no sentido de trabalhar hábitos de saúde e estilos de vida, implica uma mudança individual, cultural, social e comunitária” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.21). Deste modo, é fundamental percebermos que “para que haja mudança de comportamento 

é necessário que haja aprendizagem” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.21), sendo que a 
aprendizagem é “o resultado da interacção da informação com todas as dimensões do nosso ser” 

(Carvalho & Carvalho, 2006, p.21). Seguindo a mesma linha de pensamento, “o movimento de autoorganização afirma que o ser humano aprende pela desordem, isto é, pela introdução de 
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ruídos” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.22) pois considera-se que “se os sistemas vivos, entre os 

quais o homem, não forem perturbados, não aprendem” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.22). 
Não é difícil percebermos que “a modificação de comportamentos não é tarefa fácil” (Carvalho 

& Carvalho, 2006, p.52). Deste modo, “o objetivo final da EpS será facilitar a aquisição de 

comportamentos saudáveis” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.52) sendo que, “para conseguir esta modificação de comportamentos torna-se imprescindível desenhar um plano de actuação 
estratégica que ponha em funcionamento todos os elementos necessários para este fim” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.52). Assim, podemos afirmar que “educar as pessoas para a saúde é criar condições para as pessoas se transformarem, saberem o porquê das coisas. Mostrar-lhes que elas podem aprender e sensibilizá-las para a importância dos conhecimentos ligados à sua saúde” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.23). Concluindo, para podermos responsabilizar os indivíduos pelas suas escolhas no que à sua saúde diz respeito, é fundamental que lhes dêmos as ferramentas e os conhecimentos necessários para que os mesmos tomem decisões conscientes. Nesse sentido, neste projeto procurar-se-á trabalhar a educação para a saúde trabalhando o tema do colesterol, associado à importância da alimentação saudável; o tema da higiene oral e as suas consequências para a saúde; e os temas dos números curiosos do corpo humano, onde entre outros, se tratará a composição do cérebro humano e os vários sistemas do corpo humano procurando associar cada um dos temas a estilos de vida mais saudáveis.  2.2.9. Educação ambiental O tema da Educação Ambiental começou a ganhar maior relevância quando as Nações Unidas se começaram a aperceber que o crescimento e o progresso tecnológico, apesar de terem trazido grandes benefícios, causaram também graves consequências sociais e ambientais (Carta de Belgrado, 1975). 

Para iniciar a abordagem ao tema da Educação Ambiental, importa referir que “para algumas 

pessoas, erradamente, a educação ambiental é o ensino de questões ambientais” (Alves & Caeiro, 

1992, p.81). Ora, na verdade, “o ensino dessas temáticas ambientais é, de facto, tratado em 
disciplinas como a biologia, a climatologia, as ciências da terra e da vida […]” (Alves & Caeiro, 

1992, p.81), pelo que “as pessoas que se envolvem na educação ambiental, não pretendem 
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competir com os professores dessas áreas. Pelo contrário precisam da sua colaboração” (Alves & Caeiro, 1992, p.81). 
Deste modo, a Educação Ambiental pode ser definida como “uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúdica e responsável de atores sociais individuais 

e coletivos no ambiente” (Loureiro et al, 2002, p.69), pelo que “contribui para a tentativa de 

implementação de um padrão civilizacional e societário […], pautado numa nova ética da relação sociedade-natureza” (Loureiro et al, 2002, p.69). 
Na visão de Alves & Caeiro (1992, p.83) “Educação Ambiental é Educar sobre Ambiente, no 

Ambiente e pelo Ambiente”. Assim, aquilo que com esta definição querem transmitir é que a 
educação ambiental tem como temática principal o ambiente; o local deve ser “tanto quanto possível fora do local habitual, não necessariamente muito longe. Poderemos estar a referir-nos, por exemplo, à área da escola quando nos referimos ao ensino formal, mas sem perder de vista 
o ambiente global” (Alves & Caeiro, 1992, p.83); e tem como objetivo primeiro a melhoria da qualidade do ambiente.  Relativamente à finalidade da Educação Ambiental, na Carta de Belgrado (1975, p.4) afirma-se que é:  

“Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e colectivamente na resolução das dificuldades actuais, e impedir 
que elas se apresentem de novo.”  

Neste sentido, “corre riscos de ser considerada meramente teórica toda a iniciativa de 

educação ambiental que não leve claramente a uma melhoria da qualidade do ambiente” (Alves & Caeiro, 1992, p.84). 
No que a este tema diz respeito, “a sobrecarga de publicidade satura a maior parte das pessoas, tornando as mensagens superficiais e, em geral, acaba por não levar a mudanças de 

atitudes definitivas ou duradouras” Alves & Caeiro (1992, p.84) sendo que “na maior parte dos 

casos a população alvo não é actuante e apenas espectadora” Alves & Caeiro (1992, p.84). Deste modo, poderemos chamar a este processo sensibilização ambiental, nunca educação ambiental. 
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Segundo Loureiro et al (2002), o processo da institucionalização da Educação de adultos deu-se em duas direções: 
• “Pela expansão da informação, da problematização e da consciência ambiental” (Loureiro et al, 2002, p.122). 
• “No sentido da diluição dos conteúdos críticos do ambientalismo original e na 

substituição da perspectiva do conflito com uma perspectiva conciliatória” (Loureiro et al, 2002, p.122). 
Neste seguimento, a Educação ambiental é fundamental “para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento 

sustentável e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão” (ONU, 1995, p. 430). As ações de educação ambiental podem, na visão de Alves & Caeiro (1992), assumir duas formas: passiva e ativa.  
No que às ações passivas diz respeito, estas acabarão por “assumir estratégias próximas da 

sensibilização” (Alves & Caeiro, 1992, p.249) sendo que a principal “diferença reside nas fases e 

nos objectivos” (Alves & Caeiro, 1992, p.249). Assim sendo, e segundo os mesmos autores (1992, p. 249) os objetivos que as ações de educação ambiental devem cumprir para que sejam consideradas como tal, são: 
• Explicar o problema (causas); 
• Explicar quais as consequências do problema se não se assumirem medidas; 
• Sensibilizar para a necessidade de resolução do problema; 
• Explicar quais as atitudes que cada um pode tomar nesse sentido; 
• Explicar quais as consequências esperadas para o ambiente com essa mudança de atitude; 
• E induzir, claramente, à mudança de atitude desejada. Como pudemos verificar, neste tipo de ações o público recebe, passivamente, a informação relativa às mesmas. Assim, é fácil compreendermos que este não é o modelo mais eficiente a 

seguir uma vez que “a eficácia de tal processo é, indiscutivelmente, inferior ao desejado” (Alves & Caeiro, 1992, p.249). Urge, neste ponto, abordar a forma ativa de desenvolver ações de educação ambiental. Assim, 
são ativas todas aquelas ações “em que o alvo não é meramente um espectador da intervenção 
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do monitor, mas em que, ele próprio, age activamente durante o processo” (Alves & Caeiro, 1992, p.249 e 250).  
Os mesmos autores (1992, p.250) afirmam que “é no decurso da educação ambiental desenvolvida desta forma activa, que os melhores resultados são atingidos, com a máxima eficácia 

ao nível da mudança de atitudes”. No que concerne à pertinência deste tema com o público idoso, e tendo em conta que vivemos numa população cada vez mais envelhecida, parece-nos fundamental consciencializar e, mais importante, responsabilizar essa faixa da população pelas suas ações no que ao meio ambiente diz respeito. Adicionalmente, este projeto de intervenção decorre em Guimarães, cidade que se candidata, em 2017, a Cidade Verde Europeia, pelo que se afigura essencial trabalhar este tema apelando à responsabilidade ambiental de cada idoso, tendo em consideração os objetivos nº13 e 15 do desenvolvimento sustentável – tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos & proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade, respetivamente.  2.2.10.  A ciência do dia-a-dia na terceira idade  Atualmente, a Ciência ainda é vista por muitos indivíduos como um tema complexo e até difícil que não deve nem pode ser compreendida por todos os públicos. Mas não tem de ser assim. 
Na verdade, “a ciência tornou-se […] um elemento fundamental de constituição da sociedade [uma vez que] nela assentam, em grande medida, as capacidades de inovação tecnológica, 

actualmente tão decisivas” (Costa, Ávila & Mateus, 2002, p.11) 
Nesse sentido, Magalhães (2015, p.52) afirma que “desde cedo, a Ciência esteve ao serviço do Homem, embora só muito recentemente lhe tenha sido reconhecido o peso que tem no 

progresso social, político, económico e tecnológico”. A mesma autora (2015) considera que “a Ciência não é do cientista, é de todos, portanto, não deve estar confinada à comunidade científica, aprisionada, sem lhe ser dada a oportunidade de contacto com a comunidade – o que enriquece mutuamente a sociedade e a Ciência” (Magalhães, 2015, p.53).  
Deste modo, “tem-se afirmado uma corrente de pensamento que considera que as descobertas científicas devem ser partilhadas com a sociedade, chamando a atenção para a importância da 

comunicação da Ciência” (Magalhães, 2015, p.54). Contudo quer a Ciência, quer a investigação 
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científica, “para serem comunicadas, necessitam de uma estratégia que se baseie na descodificação das descobertas científicas para o público que não pertença a este meio” (Magalhães, 2015, p.54). 
Assim sendo, conseguimos compreender que “a comunicação é a única via entre quem produz 

o conhecimento científico e o grande público” (Magalhães, 2015, p.53). Efetivamente, se, como já referimos, este continua a ser um tema tabu, na medida em que é considerado um tema complexo e de difícil compreensão, podemos, facilmente, perceber que o público idoso é um dos que mais sofre com este tipo de pensamento. De facto, ainda se vê, erradamente, o idoso como alguém que não tem, nesta fase da sua vida, capacidade para adquirir novos conhecimentos.  Pelo contrário, consideramos essencial que se faça chegar a Ciência a públicos mais velhos, tendo, claro, em consideração os seus interesses e necessidades, como é fundamental em Educação. Neste contexto, há um grupo – o STOL – Science Through Our Lives – que trabalha afincadamente no sentido de levar a Ciência a todos os públicos, sem exceção.  Trata-se de um grupo de comunicação e divulgação de ciência, de natureza holística e transdisciplinar, posicionado numa zona de fronteira entre as diversas áreas do saber, como as Ciências, as Artes e as Humanidades.  Este é um projeto que há cerca de 4 anos no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. O STOL tem como principais objetivos: 
• A educação científica; 
• A promoção da cultura científica; 
• O combate à iliteracia científica; 
• A comunicação e divulgação de ciência; 
• E a democratização da ciência. Relativamente aos públicos com os quais trabalha, podemos afirmar que é muito vasto: desde estabelecimentos de ensino (de todos os níveis), a associações culturais-cívicas, instituições de apoio social, autarquias e até mesmo empresas, abarcando pessoas de várias classes sociais e faixas etárias.  Este grupo de trabalho destaca-se pela preocupação que apresenta no que diz respeito a questões ambientais, de justiça, de equidade, de igualdade de género, de educação ao longo da vida, de luta contra o idadismo, bem como de todas as expressões de discriminação e exclusão.  
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Nesse sentido, a equipa do STOL vocaciona os seus trabalhos para: 
• A organização e promoção de eventos científico-culturais (congressos, seminários, debates/tertúlias, mostras/exposições, feiras de ciência, espetáculos); 
• Trabalhos de consultoria (técnico-científica, comunicação de ciência); 
•  Prestação de serviços de assessoria mediática (media training, relações públicas, média); 
• Formação (workshops, oficinas, cursos de atualização) 
• Produção de publicações (livros, artigos, reportagens, entrevistas, panfletos, brochuras, catálogos/roteiros, posters/roll-ups) 
• E a gestão de conteúdos online (redes sociais, websites, newsletters). O STOL promove ainda iniciativas de comunicação de Ciência em bares e cafés de Braga e Guimarães. A este projeto dá o nome de PubhD UMinho, o qual tem como objetivo levar a ciência a todos, convidando-os a ir “aos copos com Ciência dentro”. Nestas sessões, estudantes de doutoramentos e mestrados propõem-se a explicar de forma simples e de modo a que seja facilmente compreendida por todos os públicos, aquilo que desenvolveram nos seus estudos. Com todos estes exemplos dados pelo STOL, mostrando não só que a Ciência pode ser entendida por todos os públicos, como pode ser uma forma de os mesmos compreenderem todo o mundo de complexidade que os rodeia, consideramos fundamental trabalhar esta temática neste projeto.  Deste modo, a Ciência surge no mesmo como um meio de dar a conhecer aos idosos os fenómenos que ocorrem, todos os dias, na nossa vida quotidiana, como o são os fenómenos da luz e do som e a magia do planeta Terra, que possibilita a existência de dias e noites, bem como das estações do ano, sendo esta uma forma de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos – objetivo nº4 do desenvolvimento sustentável.   
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III. Enquadramento metodológico do estágio  3.1.  Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/investigação a adotar 3.1.1. Paradigma de intervenção/investigação  A seleção de um paradigma é uma fase crucial na elaboração de um projeto, pois desse momento dependerão todas as seguintes fases do projeto. Deste modo, importa começar por explicar que “sem um paradigma uma ciência não teria orientações e critérios de seleção. O 
paradigma constitui, pois, um verdadeiro guia para a ciência” (Moreira, 2007, p.18). Assim, o paradigma no qual assenta este projeto é o paradigma da complexidade. Nesse sentido, complexus, do latim,   significa o que foi tecido junto; há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo […] e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e o seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade 

e a multiplicidade” (Morin, 2003, p.38).  O paradigma da complexidade faz sentido neste projeto pois nele se entende o ser humano e a sociedade, como unidades complexas multidimensionais, uma vez que entende que “o ser 

humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional” (Morin, 2003, p.38) e 

que a sociedade “comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa…” (Morin, 2003, p.38). Deste modo, o mesmo autor (2003, p.38) aborda o conceito de conhecimento pertinente e defende que este deve não só reconhecer esse caráter multidimensional como enfrentar a sua complexidade.  Além disso, Morin, (1991) realça a importância de encontrarmos a complexidade onde, muitas vezes, ela nos parece ausente, como é o caso da vida quotidiana de cada um de nós. De facto, na nossa vida quotidiana representamos variados papéis sociais tendo em conta o contexto em que nos inserimos, quer este seja a nossa casa ou o nosso trabalho, com amigos ou com desconhecidos. O mesmo autor (1991, pp. 77 e 78) defende ainda que “a aceitação da complexidade é a aceitação de uma contradição e a ideia que não se pode escamotear as contradições numa visão 
eufórica do mundo.” Assim sendo, compreendemos que, neste paradigma, a contradição não é vista como algo negativo, mas como algo que pode trazer mais conhecimento. 
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Na verdade, o paradigma da complexidade define-se a partir de alguns aspetos fundamentais, os quais abordarei de seguida tendo por base Fogelman-Soulié et al, (1991). Assim, o primeiro aspeto é que neste paradigma acredita-se que há uma relação complementar entre a ordem e a desordem, sendo essa relação valorizada.  Do mesmo modo, considera-se que, para a aprendizagem, o acaso e a desordem são fatores importantes, pois havendo valorização do erro e do ruído podem advir aspetos positivos, na medida em que se vai tentar perceber o motivo pelo qual determinada situação foi ruidosa e trabalhar no sentido de melhoria. Estes aspetos tiveram muito valor ao longo da realização deste projeto, uma vez que as falhas que ocorriam em algum momento eram valorizadas e trabalhadas de modo a melhorar os resultados. Outro aspeto relevante deste paradigma é que se considera que é a partir do caos que se pode alcançar a organização, pelo que esse caos pode ser o mote para o nascimento de algo melhor. Como aconteceu muitas vezes no desenrolar deste projeto, foi a partir das dúvidas do público-alvo que se chegou a alguma aprendizagem.  Outra forma de pensar neste paradigma é que nele afirma-se que algo complexo não é necessariamente sinónimo de algo complicado, pelo que no projeto trabalhamos diversos temas ditos complexos mas que, adaptados ao público-alvo, tornaram-se fáceis e interessantes. Por fim, no que ao investigador diz respeito, neste paradigma é essencial que ele seja participante ativo do grupo, ou seja, que faça, efetivamente, parte do grupo. Deve também ajustar-se ao seu objeto de estudo, pelo que se assume como observador participante em todas as fases do processo.    3.1.2.  Metodologia de investigação/intervenção Relativamente à metodologia na qual nos sustentamos para desenvolver esta intervenção, ela é a investigação-ação. Esta metodologia pode ser encarada como “un término genérico que hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (Latorre, 2003, p.23). Por outro lado, para Tripp (2005), investigação-ação é   
“qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 
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aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 
investigação” (p.446)  Na visão de Benaventeet al (1990. p. 11), neste tipo de metodologia “pretende-se analisar condições, potencialidades, obstáculos, mecanismos, procedimentos, agentes de mudança; pretende-se intervir em situações e processos reais, com actores neles envolvidos, e pretende-se analisar essas experiências de intervenção e de transformação”. Neste sentido, Latorre (2003, p.31) afirma que “la investigación-acción crítica está intimamente comprometida con la transformación de la organización y práctica educativa, pero también con la organización y práctica social”. Guerra (2000, p.52) concorda e vai mais longe dizendo não só que investigação-ação permite, “a produção de conhecimentos sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, a produção de mudanças sociais”, como também permite 

“a formação de competências dos intervenientes” (Guerra, 2000, p. 52).  A mesma autora (2000), considera, então, que “a investigação-acção não constitui tanto uma técnica de recolha da informação, mas uma nova aproximação da investigação, sendo uma modalidade que torna o actor investigador, e vice-versa, e que conduz a acção para considerações 
de investigação” (Guerra, 2000, p. 53). Assim, a inovação da investigação-ação encontra-se 
sobretudo ligada à “sua postura perante o conhecimento e a acção que a coloca numa dimensão tão problemática e crítica” (Guerra, 2000, p.53). Nesse seguimento, a investigação-ação tem como objetivo   básico y esencial la decisión y el cambio orientados en una doble perspectiva: por una parte, a la obtención de mejores resultados en lo que se hace y, por outra, para facilitar el perfeccionamiento de las personas y de los grupos com los que trabaja (Trilla, 1998, p.109).  No que concerne às principais características desta metodologia, Guerra (2000 53 e 55) considera que o processo é contínuo, influenciando todo o percurso da investigação; implica a participação do público-alvo como sujeitos ativos do seu próprio conhecimento; parte de uma situação, de um problema ou de uma prática real e concreta; e o investigador deixa de ser um mero observador para ser apoiante dos sujeitos que estão implicados na ação. Podemos então afirmar que o ponto forte e diferenciador desta metodologia é que ela vê os atores como sujeitos participantes e ativos da investigação. 
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Alguns autores, consideram que “da comparação da Investigação-acção com as metodologias quantitativas, torna-se claro que a Investigação-acção sugere uma intervenção que pode ser 
benéfica quer para a organização quer para o investigador e para a comunidade” (Fernandes, 2006, p.6), pelo que é “importante não banalizar esta metodologia, que é potencialmente portadora de novas relações entre acção e investigação, produtora de novos conhecimentos e 
facilitadora de novos processos de formação” (Benavente et al, 1990, p.3). Almeida (2001) considera, portanto, haver vantagens no alargamento das práticas de investigação-ação pois “ela implica o abandono não reflexivo, favorece, quer a colaboração interprofissional, quer a prática pluridisciplinar – quando não interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar –, e promove, inegavelmente, a melhoria das intervenções em que é utilizada” (p.176). Esta metodologia é aquela que melhor se encaixa neste projeto uma vez que o mesmo foi desenhado a partir dos interesses e necessidades do seu público-alvo.  3.1.3.  Métodos e técnicas de investigação  Inquérito por questionário O inquérito por questionário consiste “em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre assuntos que os informantes 
saibam opinar ou informar” (Chizzotti, 2000, p.55) e serve para estudar “um tema preciso junto 

de uma população, cuja amostra se determina a fim de precisar certos parâmetros” (Ketele & Roegiers, 1993, p.35).  Esta é uma técnica que permite a obtenção e/ ou aprofundamento de informação acerca uma determinada população, contexto ou público-alvo. Foi, fundamentalmente, através dos inquéritos por questionário que se fez o diagnóstico de necessidades, diagnóstico esse que permitiu não só conhecer o público, mas também perceber quais os seus principais interesses e necessidades.  Observação participante 
A observação participante consiste em “observar a la gente in situ, o sea, en su contexto real, donde desarrolla normalmente sus actividades, para captar aquellos aspectos que son más 
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significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar y para recopilar los datos que se estiman 
pertinentes” (Ander-Egg, 1987, p.127). Na visão de Serrano (1998, p.25), na observação participante, como indica o próprio termo, o 
observador  participa “en la vida del grupo u organización que estudia, entrando en la conversación con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de manera que su presencia no perturbe o interfiera de algún modo el curso natural de los acontecimentos”, ou seja, há um envolvimento direto entre o investigador e o grupo social a ser estudado, sendo que este 
envolvimento deve ocorrer “dentro dos parâmetros das próprias normas do grupo” (Iturra, 1986, p. 149). Através deste tipo de observação foi possível aprofundar o conhecimento do público-alvo da intervenção, o que permitiu, em alguns momentos, a alteração de pequenos aspetos no desenrolar das atividades, de modo a possibilitar a melhoraria dos resultados do projeto.   Conversas informais 

As conversas informais “en general se trata de consultar a personas y entidades 
presumiblemente dotadas de información válida y utilizable de cara al programa a realizar” (Ander-Egg, 1987, p.131). Deste modo, estas conversas devem realizar-se “con el ‘hombre común’, con 

el ‘hombre de la calle’. Hay que conversar con la gente; conocer lo que piensan, lo que desean, 
lo que aspiran, cuáles son sus conflictos, sus luchas, sus esperanzas” (Ander-Egg, 1987, p.131). Apesar de estas conversas parecerem totalmente improvisadas, a verdade é que não o são de todo. O investigador deve ter em mente uma ideia geral daquilo que pretende saber, pois isso permitirá que este as direcione de modo a conseguir obter a informação de que necessita.  Tal como a observação participante, também as conversas informais permitiram que conseguíssemos conhecer de forma mais fiel e aprofundada os idosos com os quais se desenvolveu este projeto. Deste modo, também através desta técnica pudemos melhorar alguns pormenores do projeto de modo a melhorar os seus resultados.  Diário de bordo Segundo Ander-Egg (1987, p.129) “el diario es el relato escrito cotidianamente de las experiencias vividas y de los echos observados. Puede ser redactado al final de una jornada o al término de una tarea importante”. 
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“El diario refleja la experiencia vivida que se vierte en un escrito. La escritura de un diario no 
crea fenómenos cognitivos artificiales, sino que plasma vivencias interiores” (Serrano, 1998, p.45). 

O mesmo autor (1998, p.45) afirma ainda que o diário de bordo “es una fuente de dados próxima, ya que las notas del diario se toman, normalmente, poco tiempo después de que los hechos ocurran; también pueden reflejar pensamientos o sentimientos después que han pasado los acontecimentos. Relativamente a normas que se devam seguir, Serrano (1998, p.45) considera que “no existen pautas fijas para la realización de los diarios; no obstante, es conveniente fecharlos y dar detalhes 
sobre el tiempo, forma y tema”.  Este diário foi fundamental ao longo da realização de todo o projeto pois nele se registaram todos os acontecimentos ocorridos no decorrer do mesmo: tanto na fase de diagnóstico em que através de observação participante e conversas informais se ia aprofundando o conhecimento do público-alvo, como no desenrolar das atividades em que nos permitia não só perceber a reação do público como também nos mostrava, a médio prazo, de que forma essas atividades promoviam a alteração de alguns comportamentos, pelo que foi também um importante apoio para realização da avaliação do projeto.   Consulta documental 

A consulta documental consiste em “ponerse en contacto con esa parte de la realidad en la 

que se ha de actuar, a través de lo que otros vieron o estudiaron de ella” (Ander-Egg, 1987, pp. 134-135). O mesmo autor continua dizendo que esses documentos “son hechos o rastros de 
‘algo’ que ha passado, de ahí que, como ‘testimonios’ que proporcionan información, datos o 

cifras, constituyen un tipo de material muy útil para la investigación social” (Ander-Egg, 1987, p.135). Através desta consulta pôde-se conhecer melhor a realidade em que se interviu de modo a tornar essa intervenção o mais ajustada possível ao contexto.  Registo fotográfico 
Os registos fotográficos “permiten un análisis detenido y profundo de determinados sucesos, pues ayudan a penetrar en aspectos que, de otro modo, no se podrían captar con facilidad” 

(Serrano, 1998, p. 51), pelo que “proporciona la ilustación de incidentes críticos para provocar 
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una discusión posterior y facilita la evocación de determinados hechos o acontecimentos” (Serrano, 1998, p.51). Este registo foi ocorrendo ao longo de todas as atividades e permite que se saiba com maior precisão quem participou em cada uma delas e qual a sua motivação e empenho ao longo das atividades.  3.1.4.  Métodos e técnicas de intervenção   A intervenção comunitária em Educação tem como principal objetivo a melhora das condições de vida de uma determinada comunidade, partindo do princípio de que, como nos diz Marchioni (2001), toda a realidade é passível de ser melhorada.  Para que haja esta intervenção é essencial a presença e participação da população em que se pretende intervir, pelo que há a necessidade de cativar essa população, não só através de temas/assuntos que sejam do seu interesse, mas também através das técnicas de intervenção usadas. Nesse sentido, serão definidas, de seguida, as técnicas de intervenção usadas neste projeto de intervenção.  Dinâmicas de grupo As dinâmicas de grupo têm como objetivo orientar os seus “participantes na direcção das mudanças desejadas pelo grupo, simulando circunstâncias vivenciais que beneficiem o meio social onde se está inserido, a explorar lideranças, a promover motivação, a estimular a participação, a 
favorecer o entusiasmo e outras competências básicas importantes” (Miranda, 2003, p.31). Com estas dinâmicas pretende-se, sobretudo, “vivenciar a aprendência da convivência buscando compreender a ocorrência dos fenómenos que movimentamos nas nossas relações sociais” (Miranda, 2003, p.31).  Esta foi uma das técnicas mais utilizadas no final de cada uma das atividades, pois permitia não só a consolidação de conhecimentos como a perceção das aprendizagens adquiridas por parte do público-alvo.  Brainstorming  
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 O brainstorming, ou tempestade de ideias como muitos traduzem, é uma dinâmica de grupo que fomenta a discussão saudável entre os seus intervenientes. Deste modo, Trilla (2004) refere o brainstorming como sendo uma das técnicas de criatividade em grupo mais conhecida.  O objetivo principal desta técnica “é reduzir a inibição a fim de favorecer a produção máxima possível de ideias para resolver um problema, por muito extravagante que pareça, com o fim de optimizar as oportunidades que uma ideia potencialmente útil pode produzir” (Trilla, 2004, p.184).  O mesmo autor (2004, p.184), refere ainda que o brainstorming deve obedecer a quatro regras básicas, sendo elas as seguintes: 
• Não é permitida a crítica; 
• Aceita-se e saúda-se a ligeireza e a extravagância no que se pensa; 
• Pretende-se muitas ideias e não qualidade;  
• Procura-se combinações e aperfeiçoamentos entre ideias. O brainstorming foi utilizado em atividades como Viver em comunidade: comunicação e o espaço do outro e O ser idoso: direitos e deveres de cidadania.  Debates Um debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas com pontos de vista diferentes de modo a que possam apresentar os seus argumentos e esclarecer as suas duvidas, tendo como objetivo expor e esclarecer opiniões. Esta técnica foi realizada neste projeto em diversas atividades tais como Ser Idoso: Direitos e Deveres de cidadania; e O ser humano e as religiões.  Animação sociocultural Animação sociocultural é um termo que surge da união das palavras «animação» e «sociocultural» e que “se designa y se hace referencia a tan variadas gamas de actividades que 

difícilmente podamos precisar com toda claridad” (Ander-Egg, 2000, p.89). Deste modo, o mesmo autor (2000) tentou esboçar uma definição desse termo dizendo que se trata de   
“un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que com la participación activa de la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y 
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se manifiestan en los diferentes ámbitos de las actividades socioculturales que 
procuran el desarrollo de la calidad de vida” (Ander-Egg, 2000, p.100).   Esta foi uma técnica bastante usada ao longo da realização do projeto, em particular nas atividades A minha visita especial e Corpo em movimento.  3.2. Recursos mobilizados  De modo a facilitar a compreensão e a interpretação dos recursos mobilizados em cada uma das atividades desenvolvidas ao longo do projeto, apresenta-se, de seguida, uma tabela onde constam todas as informações relativas a esta matéria.  Atividades Recursos Humanos Recursos Materiais Viver em comunidade: comunicação e o espaço do outro I & II  Estagiária; Computador, projetor, colunas. O ser idoso: direitos e deveres de cidadania  Estagiária; Computador, projetor, cartolinas, marcadores. Mini-maratona da Educação de Adultos  Estagiária;    Computador, colunas, cartolina, marcadores.  O ser humano e as religiões   Estagiária;  Computador, projetor, colunas, notícia sobres os atentados de Londres.    A minha visita especial  Estagiária, funcionárias da instituição. Computador, colunas, jogo do dominó, folhas A4, adivinhas e provérbios 

Colesterol e doenças associadas… Estagiária;  Computador, projetor, colunas, folhas de acetato, papel EVA, cola, plasticina, exemplar de análises de um dos utentes.  A magia da Luz I & II  Estagiária;  Computador, projetor, colunas, copo de vidro, folhas A4, lanterna de luz UV, garrafa de água tónica, nota verdadeira falsa, canetas fluorescentes, circuito elétrico, assador de chouriços, álcool etílico, fósforos, potássio, cloreto de sódio, sal de cozinha, fermento, limalha de ferro, pano, batatas esverdecidas, lanterna, boneco, cápsulas de vitamina D, mola, livro, caneta, vela.  
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 Os curiosos números do corpo humano I & II  Estagiária; Computador, projetor, cartolinas, materiais construídos e cedidos pelo STOL.  Nós no sistema solar   Estagiária; Computador, projetor, colunas, globo terrestre, candeeiro.  A magia do som  Estagiária; Computador, projetor, colunas, mola, botija de gás Hélio, balões.   A importância da higiene oral  Estagiária; Computador, projetor, colunas. Eco3i: vamos reciclar?  Estagiária;  Computador, projetor, colunas, garrafas de plástico e vidro, caixa de cartão, lata de sumo, pacote de sumo, folhas A4.  O ambiente que nos rodeia I & II Estagiária;  Camara fotográfica, exposição itinerante Três Tons de Verde, computador, projetor.   Conhecer o laboratório da paisagem I & II  Estagiária; Funcionárias da instituição. Carrinha da instituição. (os restantes materiais foram cedidos pelo Laboratório)  Nós na Capital Verde Europeia: educação e responsabilidade  Estagiária; Computador, projetor, colunas.  
Pelos caminhos de Portugal… I & II  Estagiária; Computador, projetor, colunas.  A história de Portugal nasceu em Guimarães  Estagiária; funcionárias da instituição. Computador, projetor, colunas, carrinha da instituição.  Corpo em movimento  Estagiária; Computador, colunas, carões de mímica, bola.  

No meu tempo…  Estagiária; funcionárias da instituição. Computador, colunas.  Estimular os 5 sentidos dos idosos  Estagiária;  Computador, projetor, colunas, colheres, guardanapos, tesoura, mola da roupa, caneta, livro, cebola, vinagre, azeite, leite, iogurte, alho, salsa, canela, noz, limão, mel, banana.      
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Conhecer a Rádio Santigo  Estagiária, funcionárias da instituição Carrinha da instituição Jogo da Glória  Estagiária Dado, cartolina, peões.  3.3. Limitações do processo No que concerne às limitações encontradas no desenrolar do processo, facilmente podemos compreender que elas ocorrem em todos os projetos da área social. De facto, nenhum projeto é perfeito na medida em que neles se trabalha com indivíduos com diferentes especificidades, sendo por isso necessário, em determinados momentos, reajustar alguns aspetos do mesmo. Esta é uma característica que torna cada projeto único. Relativamente ao presente projeto, as limitações encontradas podem ser subdivididas em dois aspetos: um relacionado ao público-alvo propriamente dito e outro relacionado com os técnicos e funcionários que ainda apresentam alguma renitência no que às capacidades do público idoso diz respeito. Assim, começaremos por expor as limitações referentes ao público-alvo.  Estas apresentaram-se primeiramente no que diz respeito às suas habilitações académicas. No geral todos os participantes do projeto apresentavam habilitações parecidas, encontrando-se entre as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes de escolaridade – o que por si só já obrigou a um maior cuidado no que ao tratamento dos diversos temas dizia respeito –, contudo existiam duas senhoras analfabetas. Ora este facto, fez com que, por exemplo, as apresentações feitas ou as dinâmicas desenvolvidas, fossem pensadas de forma a não prejudicar estas participantes.  Uma outra limitação encontrada, foi o facto de alguns dos utentes terem diversos conflitos entre si, o que numa fase inicial, obrigou a algum cuidado e cautelo no decorrer das atividades.  Também as dificuldades motoras de alguns utentes se assumiram como limitações, particularmente nas atividades realizadas fora da instituição. Na verdade, mesmo quando os locais para onde nos deslocávamos tinham as condições necessárias para a locomoção dos utentes, o facto é que em alturas mais frias, houve idosos – cujo sistema imunitário era mais frágil – que afirmavam não querer sair da instituição com receio de adoecer. Por este motivo, houve necessidade de adiar algumas das sessões das atividades de modo a contar com a participação de todos os utentes do público-alvo. Relativamente às limitações relacionadas com os técnicos/funcionários da instituição, estas, como referido anteriormente, prenderam-se com o facto de não considerarem os idosos capazes de desenvolver ou adquirir determinados conhecimentos. Exemplo desta limitação, é o facto de, 
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aquando da realização da atividade Colesterol e doenças associadas, a estagiária ter conversado com um dos técnicos de enfermagem pedindo as análises de alguns dos utentes participantes da atividade, considerando que a mesma teria mais impacto se os utentes analisassem os seus próprios valores de colesterol, e o mesmo ter afirmado que era inútil fazer essa demonstração das análises uma vez que eles não tinham capacidade para as compreender. O que é facto é que a análise dos valores das análises se realizou, e os utentes não só conseguiram compreender como conversaram entre si sobre os valores de cada um. Também em outras atividades, em particular as relacionadas à ciência, se verificou, através de conversas informais com a estagiária, a existência de algumas dúvidas por parte dos técnicos, relativamente ao sucesso das mesmas, contudo com o impacto positivo que as atividades foram tendo, estas duvida foram sendo, aparentemente, dissipadas. Um fator que nos parece pertinente mencionar, é que este tipo de desconforto perante a exigência de alguns dos temas das atividades foi apenas demonstrado por parte dos técnicos, pois em nenhum momento se sentiu este tipo de incómodo por parte do público-alvo, pelo contrário, sempre demonstraram grande entusiasmo e vontade de aprender. Neste sentido, o que importa ressalvar após a análise e reflexão acerca das limitações encontradas no decorrer do projeto, é que há sempre forma de ultrapassar essas limitações desde que tenhamos confiança não só no trabalho que desenvolvemos como também nas pessoas com as quais e para as quais trabalhamos.     
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IV. Apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação  4.1. Apresentação e descrição das atividades de estágio  4.1.1. Módulo I – Educação e Cidadania 
• Viver em comunidade: comunicação e o espaço do outro I & II Objetivo da atividade: promover o respeito e compreensão entre os idosos;  Descrição da atividade:  Esta atividade realizou-se em duas sessões. Deste modo, a primeira sessão iniciou-se com uma apresentação do tema a ser abordado, sendo que, de seguida, foi pedido a cada um dos idosos que falasse um pouco acerca do significado que pensavam ter a palavra “conflito” de modo a que, em conjunto, conseguíssemos chegar a uma definição do termo. Seguidamente abordámos alguns tipos de comunicação – agressiva, passiva e assertiva – e conversámos acerca da forma como cada um deles pode originar ou evitar o surgimento de conflitos. De seguida foram abordadas as diferentes formas de lidar com um conflito e as diferentes formas de o resolver. Nesta fase foram dados alguns exemplos de conflitos reais para os quais foram elencadas, pelos idosos, algumas formas de resolução.  A seguir, com o intuito de tentar mudar alguns comportamentos, foi iniciado um momento de reflexão conjunta que consistiu na elaboração de algumas sugestões que todos devemos ter em conta para, no futuro, evitarmos situações de conflito nos diferentes contextos em que cada um está inserido. 

Numa fase final, assistimos à animação “El Puente” seguida da qual foi pedido a cada idoso que fizesse um breve resumo oral daquilo que tinha compreendido e das aprendizagens que podia retirar dessa animação. A segunda sessão, veio complementar a parte I desta da atividade “Viver em comunidade: 

comunicação e o espaço do outro” na medida em que, após se abordar os diferentes tipos de comunicação, as causas de grande parte dos conflitos e as possíveis formas de os resolver, surge a necessidade de, num mundo cada vez mais heterogéneo, percebermos a importância da tolerância, da compreensão, do respeito pelo próximo e da entreajuda. Nesse sentido, começou por se abordar, de forma breve e geral, o conceito de multiculturalismo, tendo-se, de seguida, abordado algumas das principais culturas do mundo bem como as principais religiões existentes explicando algumas das diferenças existentes entre as mesmas.  
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Após esta breve explicação, foram trabalhados conceitos como racismo, xenofobia, terrorismo e preconceito, de modo a iniciar um brainstorming sobre a importância de combater estes comportamentos nos dias de hoje. Por fim, depois desse debate e para reforçar a relevância da existência de diferença, foi pedido aos utentes que elencassem os principais pontos positivos que consideram poder advir da diferença na nossa vida.  Utentes participantes na atividade: 10  
• O ser idoso: direitos e deveres de cidadania Objetivo da atividade: dar a conhecer aos idosos os seus direitos e deveres promovendo a sua emancipação. Descrição da atividade:  A atividade realizou-se na sala de convívio da instituição e começou com uma breve introdução acerca da questão legal associada aos direitos humanos no qual se apresenta e discute o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De seguida, centrámo-nos no tema dos direitos e deveres relativos aos idosos, onde começamos por conversar sobre os principais direitos – associados à assistência, à participação e à dignidade – que devem ser assegurados a estes indivíduos. Neste ponto, iniciou-se um momento de discussão de grupo no qual todos os idosos tiveram de enumerar e escrever numa cartolina, os direitos e deveres que, na sua perspetiva, devem ser assegurados e exigidos a todos os idosos. Seguidamente, foram elencadas as principais atitudes que o público idoso pode e deve tomar de modo a conseguir promover e assegurar os seus direitos, bem como os principais cuidados a ter para os manter. Neste ponto, abordou-se a questão da segurança dos indivíduos idosos que, muitas vezes, estão mais suscetíveis a situações de burla. Neste ponto realizou-se um brainstorming no qual foram apresentados os principais cuidados a ter para evitar este tipo de situações. Após a discussão acerca desses cuidados a ter, dois dos utentes participantes na atividade quiseram partilhar histórias que lhes aconteceram e que os fizeram perceber a importância de efetivamente estarem atentos aos sinais e não se deixarem enganar por pessoas que se fazem passar por seus familiares ou por associações de apoio aos mais necessitados.  Por fim, terminou-se a atividade com um pequeno debate acerca da importância de se fazer valer dos direitos e deveres de cada cidadão. 
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Utentes participantes na atividade: 10  
• Mini-maratona da Educação de Adultos Objetivo da atividade: proporcionar e promover momentos de Educação de Adultos; potenciar o desenvolvimento integral dos idosos. Descrição da atividade:  Esta atividade consistiu em trazer ao de cima o melhor de cada um dos utentes e permitiu, ao mesmo tempo, a valorização das experiências e conhecimentos dos mesmos. Deste modo, pediu-se que cada um refletisse acerca das várias tarefas em que se considerava bom e com as quais se sentisse confortável para partilhar com os restantes colegas.   Assim, foram três os utentes que se prontificaram a partilhar alguns dos seus conhecimentos com os colegas. Desta forma, ao longo da manhã realizaram-se duas pequenas atividades que consistiram numa aula de francês e numa aula de ginástica. Na primeira, organizada por uma utente que esteve muitos anos emigrada em França, os demais utentes puderam aprender a contar até vinte em francês. Assim, a utente ia ensinando a verbalizar os números, ao mesmo tempo que, numa cartolina, os escrevia por extenso. Nesta primeira parte, depois de aprenderem os números, os utentes mostraram-se interessados em saber algumas outras palavras em francês. Na segunda, a cargo de um utente que todos os dias faz exercício físico no parque da cidade de Guimarães, exercitou-se os músculos com uma aula de ginástica com música.  No final, realizou-se uma conversa grupal na qual os utentes tiveram oportunidade de dar a sua opinião acerca das atividades e o que sentiram no decorrer das mesmas. Utentes participantes na atividade: 10  
• O ser humano e as religiões Objetivo da atividade: promover a reflexão acerca da postura do homem perante as religiões. Descrição da atividade:  Esta atividade iniciou-se a partir da apresentação das principais diferenças e, principalmente, semelhanças associadas a cada uma de três religiões: o cristianismo, o islão e o judaísmo. Depois desta apresentação, procurou-se perceber, juntamente com os idosos, se havia mais semelhanças ou diferenças sendo que ao aperceber-se que as semelhanças eram mais do que pensavam, os idosos mostraram-se surpreendidos. 
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De seguida, de modo a promover a reflexão acerca do momento que se vive atualmente por todo o mundo, desenvolveu-se a leitura de uma notícia relativa aos ataques terroristas de Londres, tendo-se depois questionado os idosos acerca do que pensavam sobre este acontecimento. Após esta discussão, de modo a acrescentar dados à mesma, visualizou-se um vídeo de um jovem muçulmano que, na altura dos atentados a Paris, afirmou que não concordava com o tipo de comportamentos adotados pelos terroristas e que o seu Deus não dizia o tipo de coisas que os mesmos afirmavam.  Nesta fase iniciou-se uma nova discussão, na qual se verificaram posições menos céticas relativamente aos muçulmanos e onde se chegou à conclusão que pessoas boas e más existem em todas as religiões.  Recursos utilizados: Televisão; computador; colunas; notícia dos atentados de londres;  Utentes participantes na atividade: 10  
• A minha visita especial  Objetivo da atividade: promover momentos de alegria e de aprendizagens intergeracionais;  Descrição da atividade:  

A atividade “A minha visita especial” realizou-se uma vez por mês desde o mês de janeiro até ao mês de junho. Assim, no que respeita ao mês de janeiro, recebemos na instituição o grupo Récita, um grupo cultural de música popular de Guimarães, que presenteou todos os nossos utentes com uma tarde de muita música, dança e alegria, que nos permitiu celebrar os Reis com maior entusiasmo. Além das músicas dedicadas à época, foram também cantadas músicas do tempo dos nossos idosos, o que permitiu que os nossos utentes se juntassem à festa, cantando e dançando entre si. No final foi oferecido pela instituição um lanche a todos os presentes, o que possibilitou um momento de reencontro para alguns e de convívio e partilha para os restantes.   O mês de fevereiro trouxe-nos a visita de alunos de uma turma de 9º ano da Escola E.B 2,3 Egas Moniz e proporcionou momentos de convívio e partilha entre idosos e jovens.   Num primeiro momento, os jovens deram-se a conhecer aos idosos, de forma individualizada. De seguida, alguns dos idosos convidaram os jovens a jogar damas, pelo que passaram um bom momento. Os restantes preferiram ficar a conhecer-se, a conversar e a partilhar histórias e vivências. 
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 Os utentes mostraram tanto gosto em conversar com estes alunos que no mês de março consideramos interessante trazê-los novamente à nossa instituição, sendo que, desta vez, pedimos que trouxessem alguns provérbios e adivinhas para refletirem com os idosos. Nesta sessão, e uma vez que já conheciam os idosos da visita anterior, não foi necessária a habitual fase de apresentação, pelo que, depois de se dividirem em grupos, começaram a pedir que os idosos completassem os provérbios e as adivinhas, terminando com um momento de reflexão acerca de cada uma deles, de modo a perceber de que forma faziam sentido na vida de cada um. Esta acabou por ser uma forma de os mais jovens e os mais velhos se conhecerem melhor. Como aconteceu na sessão anterior, enquanto os restantes utentes conversavam com os jovens, um grupo mais restrito de idosos convidou alguns dos alunos a jogar uma partida de dominó. 
No mês de abril, as atividades “A minha visita especial” e “Corpo em movimento” aconteceram conjuntamente. Desta forma, recebemos, na nossa instituição, a visita de alguns alunos de ERASMUS da Universidade do Minho, os quais começaram por se apresentar dizendo qual a sua idade, qual o seu país e qual o curso que frequentam. De seguida, brindaram-nos com diversas músicas, de várias das culturas presentes. Os idosos também tiveram a oportunidade de escolher algumas músicas que gostariam de ouvir, as quais, posteriormente, dançaram com os alunos de ERASMUS.  No final, realizou-se um lanche partilhado que permitiu o convívio entre os utentes da instituição e os jovens de ERASMUS. Por fim, no mês de junho, os alunos da E.B. 2,3 Egas Moniz visitaram, novamente, a nossa instituição e os seus utentes. Nesta visita os alunos trouxeram uma coreografia que pretendia alertar para a violência contra as crianças, denominada laço azul. Os jovens fizeram questão que os utentes participassem na dança pelo que, numa fase inicial, ensinaram alguns dos passos da coreografia, fazendo no final a apresentação da dança com a participação de alguns dos idosos aos restantes idosos presentes. De seguida cantaram-se algumas canções religiosas e populares, o que permitiu animar a tarde quer aos idosos quer aos jovens. No final, realizou-se no refeitório da instituição, um lanche convívio que permitiu aproximar ainda mais estes dois públicos. Utentes participantes na atividade: 10  
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4.1.2. Módulo II – Ciência do dia-a-dia 
• Colesterol e doenças associadas… Objetivo da atividade: estimular nos idosos a curiosidade pela ciência do dia-a-dia; consciencializar para a problemática do colesterol alertando para a importância da alimentação saudável como sua prevenção. Descrição da atividade:  Esta atividade decorreu na sala de convívio da instituição e, após organizar-se todos os materiais necessários à realização da mesma, começou-se por questionar os utentes acerca do que entendiam por colesterol. Após esta primeira partilha de opiniões, com o auxílio de um power point, apresentou-se uma pequena definição de colesterol e diferenciou-se dois tipos de colesterol: 

o “bom” – HDL e o “mau” – LDL, seguindo-se uma breve explicação sobre o papel de cada um dos tipos de colesterol. De seguida, abordamos o facto de, por vezes, o colesterol LDL poder alojar-se nas artérias formando placas de colesterol através da visualização de um vídeo esclarecedor acerca do tema, enumerando depois as principais consequências que podem advir da acumulação dessas placas de colesterol nas artérias. Posteriormente foram enumerados os diferentes fatores que nos permitem prevenir o aumento do colesterol, sendo que se fez a diferenciação entre os fatores sobre os quais não temos qualquer influência (idade, hereditariedade, etc) e aqueles sobre os quais podemos modificar as nossas rotinas de modo a melhorar os nossos valores de colesterol.   Após este momento, considerou-se importante mencionar os valores de referência desta patologia para, de seguida, ensinar os próprios utentes a ler as suas análises e perceber se os seus valores estão normais ou não. De modo a consolidar estes conhecimentos, foram demonstradas diferentes análises, com diferentes valores, e fez-se um exercício prático com os valores de colesterol de dois pacientes. A sessão contou ainda com a construção de modelos de vasos sanguíneos simulando a evolução de depósitos de colesterol (placas ateroscleróticas) e finalizou com uma discussão em grupo que contou com a participação ativa de todos os utentes e onde foi possível a partilha de ideias, opiniões e histórias acerca do tema. Utentes participantes na atividade: 11  
• A magia da luz – parte I e II 
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Objetivo da atividade: estimular nos idosos a curiosidade pela ciência do dia-a-dia; demonstrar aos idosos as particularidades da luz; promover o interesse dos idosos pelos fenómenos que ocorrem no nosso planeta; Descrição da atividade: 
A atividade denominada “A magia da luz…”  foi uma atividade na qual se pretendeu tratar o tema da luz, elencando as suas magias e as diferentes ilusões que ela nos permite observar. Assim, e devido ao elevado número de subtemas que nos propusemos trabalhar, optou-se por organizar esta atividade em duas sessões.  Deste modo, na primeira sessão começou por se fazer uma breve apresentação do tema geral da luz, em torno do qual se desenvolveu toda a atividade. De seguida iniciámos o tema da refração da luz, num momento no qual o público-alvo teve oportunidade de, a partir de experiências simples, verificar que a luz se propaga em diferentes velocidades quando se encontra em meios com diferentes densidades – a refração da luz; de seguida, foi abordado o tema da decomposição da luz branca, em que os utentes puderam verificar que a luz branca é composta por todas as cores que constituem o arco-íris; depois, o subtema trabalhado foi o da luz negra onde foi possível mostrar aos nossos idosos como podemos distinguir uma nota verdadeira de uma nota falsa com o auxílio de uma lâmpada de luz UV e também a forma como o quinino presente na água tónica permite que, sob ação da luz negra, seja emitida uma luz fluorescente; a eficiência energética, onde foi possível de forma prática, através de um circuito elétrico, perceber as principais diferenças entre lâmpadas incandescentes, de halogénio e LED, como a quantidade de calor emitido por cada uma delas ou mesmo o tempo médio de duração associado também a cada uma, seguindo-se um momento de partilha de histórias relacionadas com os principais perigos das lâmpadas incandescentes; por último tivemos um momento de grande interesse e entusiasmo para os idosos onde fizemos fogo de artificio, no qual os idosos do público-alvo puderam compreender os diferentes elementos químicos (cloreto de sódio, limalha de ferro) são responsáveis pelas diferentes e extraordinárias cores que podemos observar no fogo de artificio.  Para terminar, e de forma a preparar a segunda sessão desta atividade, os idosos visualizaram uma fotografia de uma planta e foram questionados acerca do que aconteceria a essa mesma planta se ficasse fechada numa caixa escura, apenas com uma pequena abertura de um dos lados. Essa questão ficou para reflexão e foi respondida na segunda sessão.  
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A segunda sessão da atividade “A magia da luz” iniciou-se com um breve resumo sobre os subtemas abordados na primeira parte, de modo a relembrar tudo o que tinha sido falado na sessão anterior.  Importa referir que a primeira sessão desta atividade terminou com a visualização de uma fotografia de uma planta acerca da qual se pretendia que os idosos previssem o que lhe aconteceria se estivesse fechada numa caixa a receber um pequeno feixe de luz de um dos lados. Deste modo, retomamos este momento e analisamos, em conjunto, todas as possibilidades que iam sendo propostas. A partir desta reflexão foi introduzido o conceito de fototropismo seguido da 
visualização de um vídeo que possibilitou que os idosos verificassem que as plantas “dançam” na direção do sol. De seguida, e para melhor compreender este fenómeno, abordou-se o conceito de fotossíntese de modo a que o público-alvo percebesse a importância da luz para a alimentação das plantas.  Depois foram tratados temas como a vitamina D, em que foram abordadas as diferentes formas de a obter – óleo de fígado de bacalhau (em tempos antigos) e cápsulas – e as consequências do seu défice no organismo humano; o reverdescimento da batata, onde se elencaram os principais fatores que levam ao surgimento dessa cor nas batatas e quais as consequências do seu consumo para o organismo humano; a bioluminescência e as suas diferentes finalidades associadas a diferentes seres vivos; e, por último, a perceção de que as sombras dos objetos podem iludir-nos e fazer-nos pensar que se trata de um objeto totalmente diferente. A atividade terminou com uma breve conversa na qual os utentes puderam colocar duvidas e partilhar histórias acerca do tema. Utentes participantes na atividade: 11  

• Os curiosos números do corpo humano I & II Objetivo da atividade: estimular nos idosos a curiosidade pela ciência do dia-a-dia; desenvolver nos idosos o conhecimento do corpo humano promovendo hábitos de vida saudáveis. Descrição da atividade:  Esta atividade subdividiu-se em duas sessões, sendo que na atividade “Os curiosos números do corpo humano I”, começou-se por explicar a organização e constituição do sistema nervoso central. De seguida, centramo-nos especificamente no órgão que, para esta atividade, mais nos interessava e começamos por elencar algumas curiosidades acerca do cérebro humano.  
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Após esse momento, explicou-se a organização e disposição do cérebro humano, começando por falar dos dois hemisférios e das características associadas a cada um, seguindo depois para os quatro lobos e o cerebelo, elencando as especificidades de cada um deles. Para consolidar estes conhecimentos, realizou-se uma parte prática em que se apresentaram, separadamente, os quatro lobos, o cerebelo e o tronco cerebral, e foi pedido aos utentes que juntassem cada uma 
das “peças” de modo a construir o cérebro humano, sendo que nesta fase teriam de identificar cada um dos lobos e o cerebelo. Nesta fase chamou-se a atenção dos idosos para a importância que o cérebro tem em todas as tarefas que desempenhamos diariamente, mesmo as que nos parecem mais simples.  Para tratar o tema da memória, começou por se explicar de que forma o que cérebro trabalha para armazenar as memórias, sendo que de seguida se fez um jogo, que consistia em, dentro de diversos temas (p.e. animais, profissões, nomes femininos, nomes masculinos…), cada utente tinha de dizer uma palavra que correspondesse ao tema e tinha de repetir as palavras ditas, anteriormente, pelos outros utentes, ou seja, dentro do tema dos animais, se o primeiro utente dizia cavalo, o segundo utente teria de começar por dizer cavalo e, de seguida, dizia o nome de outro animal, e assim sucessivamente. De seguida, foram apontados alguns conselhos que ajudam a preservar a saúde do nosso cérebro, bem como os vários alimentos que são benéficos para o cérebro e memória.  Abordou-se ainda a importância do sono para a limpeza do cérebro explicando as horas de sono recomendáveis em cada fase da vida do ser humano. Para terminar, foram expostas diversas imagens com ilusões e tentou-se compreender as diferentes perceções que cada pessoa faz acerca de uma mesma imagem, não estando nenhuma interpretação mais correta do que outra.  

Na segunda sessão da atividade “Os curiosos números do corpo humano” abordaram-se vários aspetos do corpo humano como os vários sistemas de órgãos, suas funções e números curiosos associados. Nesta fase conversou-se acerca das várias curiosidades do nosso corpo como a quantidade de água nele presente, o número de vezes que um ser humano pisca, em média, os olhos por dia, o número de cheiros que o nosso nariz consegue distinguir, quantos sonhos pode uma pessoa sonhar por noite, qual a quantidade de saliva produzida por uma pessoa num dia, entre outras. De seguida, foi dada grande relevância à importância de mantermos uma alimentação saudável para o nosso organismo, para isso abordamos: a composição nutricional de vários alimentos, na 
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qual se fez um jogo que pretendia que os idosos associassem um alimento à sua composição nutricional; a importância da alimentação saudável para o bem-estar e os malefícios do consumo excessivo de sal e de açúcar apresentando os valores recomendados e os valores consumidos.  No final da sessão, e tendo em conta a época do ano em que se estava, alertou-se os idosos para a importância da ingestão de água (1,5l por dia) para o nosso organismo, mesmo quando não se sente sede. Utentes: 10  
• Nós no sistema solar Objetivo da atividade: promover o interesse e o conhecimento dos idosos pelos fenómenos que ocorrem no nosso planeta; estimular a atenção dos idosos pelo meio ambiente em que nos inserimos promovendo a sua preservação. Descrição da atividade: 

A atividade “Nós no sistema solar”, foi realizada na sala de convívio da instituição e foi iniciada com uma explicação sobre o que é o universo, de que forma ocorreu a sua formação, o que são sistemas solares, qual o nosso sistema solar, quais os vários planetas do nosso sistema solar, tendo, de seguida, um foco maior no nosso planeta.  Deste modo, o foco nas questões relacionadas com algumas das características do nosso planeta, centrou-se nos “fenómenos” da ocorrência dos dias e das noites, associado ao movimento de rotação da Terra, bem como das diferentes estações do ano, associadas ao movimento de translação da Terra.  Para isso, começamos por visualizar vídeos que, de forma simples, explicavam o porquê de 
ocorrerem esses “fenómenos”, seguindo-se um momento prático em que os utentes, com o auxílio de um globo terrestre e de um candeeiro, reproduziram o movimento de rotação e de translação da Terra, de modo a melhor compreenderem a ocorrência das estações do ano e dos dias e noites. Utentes participantes na atividade: 10  

• A magia do som Objetivo da atividade: estimular nos idosos a curiosidade pela ciência do dia-a-dia; promover o interesse e conhecimento dos idosos pelos fenómenos que ocorrem no nosso planeta; promover a compreensão da propagação do som. Descrição da atividade:  
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Esta atividade realizou-se na sala de convívio e começou com uma breve explicação sobre o que é o som e os meios em que este se pode, ou não, propagar. De seguida foram elencados os diferentes tipos de sons existentes no espectro sonoro associando-os aos que são captados pelos diferentes animais, nomeadamente o ser humano, o golfinho, o cão, o gato e o morcego.  Posteriormente, explicou-se de que forma o som pode trazer consequências para a saúde dos seres humanos bem como quais as principais causas da perda de audição no ser humano. O tópico seguinte foi o tópico da poluição sonora onde se explicou o que é, porque é considerado um problema de saúde pública e quais os efeitos nefastos deste tipo de poluição para as pessoas. Uma curiosidade que tratamos também nesta sessão foi a importância do som para a realização das ecografias e dos radares, explicando de que forma se realizam estes dois fenómenos. Alguns dos tópicos tratados de seguida foram as alterações que ocorreram com os sons da natureza devido à evolução do ser humano; como conseguem os animais notívagos caçar, silenciosamente, durante a noite; a música e os seus benefícios para o corpo e mente. Numa fase seguinte tratou-se o tema das notas musicais e com tubos de ensaio com diferentes quantidades de água, mostrou-se como é simples obtê-las com instrumentos domésticos. Abordamos também a importância da nossa voz e a sua incrível capacidade de produzir diversos instrumentos, momento no qual se visualizou um vídeo onde um grupo de cinco pessoas conseguia reproduzir uma música e os diversos instrumentos apenas com as suas vozes, sem o auxílio de qualquer instrumento musical.  Por fim, num momento de muita animação, mostrou-se de que forma a nossa voz pode ser alterada apenas com a inalação de gás hélio, sendo, de seguida, apresentadas todas as explicações da ocorrência desse fenómeno. Utentes participantes na atividade: 10  
• A importância da higiene oral Objetivo da atividade: estimular os idosos para a importância de hábitos de higiene orais. Descrição da atividade:  Esta atividade teve como principal fim demonstrar aos utentes a importância da higiene oral para a sua saúde. Deste modo, começou por se explicar o que são os dentes, para que servem e qual a sua principal função, tendo-se demonstrado, de seguida, as principais diferenças entre a dentição de uma criança e de um adulto. 
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Posteriormente, abordou-se ainda a forma como a higiene bucal pode influenciar a saúde do nosso corpo, bem como quais os problemas mais comuns associados à falta dessa higiene.  De seguida, deram-se algumas dicas de quais os principais cuidados que devemos ter com a higiene oral, tendo-se dado enfase aos cuidados específicos que deve ter uma pessoa que use prótese dentária. No final da atividade, e tendo em conta a quantidade de pessoas que usam prótese dentária, visualizou-se um vídeo no qual se fazia uma demonstração prática de como deveriam ser lavadas essas próteses.  Utentes participantes na atividade: 10  4.1.3. Módulo III – Natureza e Ambiente 
• Eco 3i: vamos reciclar? Objetivo da atividade: incentivar os idosos para hábitos de reciclagem através da demonstração das principais consequências da poluição; estimular a atenção dos idosos pelo ambiente em que nos inserimos promovendo a sua preservação. Descrição da atividade:  Esta atividade decorreu na sala de convívio da instituição e foi iniciada com uma breve 

explicação em torno do conceito de reciclagem: “o que é?” e “o que permite?” foram algumas das questões abordadas e respondidas nesta primeira fase. De seguida foram elencados os vários benefícios da reciclagem para o ambiente, para cada um de nós e, consequentemente, para as futuras gerações. Do mesmo modo, através da visualização de fotografias, foram também abordadas as várias consequências que podem surgir da poluição. Nesse seguimento, conversou-se acerca da importância de se reciclar, bem como a importância de poupar água nas pequenas tarefas diárias, ou ainda a relevância de comprar produtos cujos materiais sejam provenientes de embalagens recicladas. Após esta primeira fase, com o suporte de um vídeo da sociedade ponto verde, a atividade seguiu com um momento de explicação das regras de reciclagem, tendo por base a associação das cores dos ecopontos às embalagens respetivas a cada uma delas.  De seguida, como forma de consolidar estes conhecimentos, realizou-se um momento prático de reciclagem em que os participantes tinham disponíveis várias embalagens de diferentes tipos de materiais e era-lhes pedido que colocassem, à vez, cada uma delas no ecoponto de cor correspondente. 
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Finalmente, para reiterar a importância da reciclagem, foi visualizado um vídeo, também da sociedade ponto verde, que explica o quanto se pode poupar com a reciclagem em apenas uma hora.    Utentes participantes na atividade: 10  
• O ambiente que nos rodeia I & II Objetivo da atividade: estimular a atenção dos idosos pelo ambiente em que nos inserimos promovendo a sua preservação; promover o usos sustentável dos ecossistemas terrestres estimulando o interesse, a preocupação e a responsabilização dos idosos pela natureza e meio ambiente. Descrição da atividade:  Esta atividade subdividiu-se em duas partes, sendo que, numa primeira parte trabalharam-se as diferentes estações do ano, tendo cada utente dado a sua opinião acerca das principais diferenças entre cada uma delas, sendo que de seguida teriam de associar uma cor a cada uma das estações. De seguida, iniciou-se uma conversa acerca das principais alterações que têm vindo a ocorrer ao longo dos últimos anos no que diz respeito a cada uma das estações, tendo-se chegado à conclusão que, cada vez mais, essas alterações são mais significativas e que os principais culpados somos nós, por poluirmos o meio ambiente e não o tratarmos como deveríamos. Deste modo, nesta fase, chamou-se a atenção para a necessidade de preservação destes espaços como forma de prevenir problemas nas futuras gerações. Por fim, e de modo a preparar a segunda parte desta atividade, fomos para a rua e pediu-se a cada um dos utentes que fotografasse uma parte da natureza de que gostasse. Este momento possibilitou um momento de partilha entre todos os presentes uma vez que cada um dos utentes explicava o porquê de escolher aquele pedaço de natureza para fotografar.  Na segunda parte da atividade, foi apresentada a exposição itinerante Três Tons de Verde que contempla a visão de três públicos diferentes em relação à Natureza. Assim, esta exposição contem fotografias captadas por idosos de um centro de dia vimaranense, outras captadas por biólogos da Universidade do Minho e, por último, fotografias de estudantes de um curso de fotografia. Desta forma começou por se analisar cada uma das fotografias de modo a perceber a que público pertencia cada fotografia, para depois conversarmos acerca das diferenças entre cada um deles. 
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Por último, analisámos as fotografias tiradas por cada utente na primeira sessão desta atividade tentando compreender o porquê da escolha feita por cada um e comparando com as fotografias da exposição itinerante.   Utentes participantes na atividade: 9  
• Conhecer o laboratório da paisagem I & II Objetivo da atividade: proporcionar visitas a espaços dedicados à Natureza e Educação ambiental; estimular a atenção dos idosos pelo ambiente em que nos inserimos promovendo a sua preservação; promover o usos sustentável dos ecossistemas terrestres estimulando o interesse, a preocupação e a responsabilização dos idosos pela natureza e meio ambiente. Descrição da atividade:  Foram realizadas duas visitas ao Laboratório da Paisagem. Na primeira visita começou por ser feita uma breve contextualização sobre o projeto a ser desenvolvido no laboratório, bem como a sua importância para a candidatura de Guimarães a Cidade Verde Europeia. Neste ponto explicou-se em que consiste o prémio de Cidade Verde Europeia, o que está a fazer Guimarães para concorrer a este prémio e de que forma cada um de nós pode ter um papel fundamental na possível vitória de Guimarães. De seguida, iniciou-se a primeira atividade da sessão, denominada “Memória 65+”, que consistiu numa discussão de grupo que visava recolher informações, conselhos e dicas de atitudes que se tinham antigamente e que, transportadas para os dias de hoje, possibilitassem a poupança de alguns recursos de modo a preservar o meio ambiente. Tentou-se, ainda nesta fase, perceber quais as opiniões, as ideias e sugestões dos idosos acerca dos espaços verdes existentes na cidade, os seus acessos, as suas condições, etc. Seguidamente, pediu-se a todos os idosos que fizessem uma comparação entre o que temos nos dias hoje e o que havia nos tempos passados, de modo a perceber o que melhorou o que piorou, o que estagnou e aquilo que ainda há a fazer de modo a tentar melhorar as condições da nossa cidade de modo a fazê-la crescer. 

Depois deste momento de partilha de opiniões, seguimos para a atividade denominada “pintura ecológica – tinta vegetal”, que consistiu em usar especiarias para pintar. Deste modo, foi possível deixar fluir a criatividade de cada um, pintar de forma ecológica e conhecer uma nova utilidade das especiarias. 
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No final, tivemos oportunidade de ver, num mapa em 3D, toda a cidade de Guimarães, com cada uma das suas freguesias, e fizemos uma brincadeira que consistiu em procurar alguns pontos importantes da nossa cidade. 
Na segunda visita ao laboratório, o tema principal foi “Reciclagem & Ambiente”. Deste modo, começou por se falar do modo como eram elaborados os fertilizantes orgânicos no tempo dos nossos utentes e da forma como, atualmente, os mesmos são confecionados. De seguida abordaram-se as diferentes formas de reciclagem e da sua importância, quer para cada um de nós enquanto habitantes do planeta Terra quer para as gerações futuras.   No final, cada utente teve a oportunidade de semear um feijoeiro, em garrafas de água recicladas, ao qual tiveram de dar um nome e ficaram responsáveis por cuidar dele na instituição.  Assim, já na instituição, durante uma semana tiveram de regá-lo, expô-lo à luz solar e conversar com ele. No final dessa semana, quando o feijoeiro já estava suficientemente desenvolvido, fez-se a transplantação do mesmo e a partir daí cada utente ficou responsável por acompanhar e cuidar do seu feijoeiro de forma a promover o seu crescimento e desenvolvimento. Utentes participantes na atividade: 9  
• Nós na capital verde europeia: educação e responsabilidade Objetivo da atividade: dar a conhecer a candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia promovendo o interesse e participação dos idosos; promover o usos sustentável dos ecossistemas terrestres estimulando o interesse, a preocupação e a responsabilização dos idosos pela natureza e meio ambiente. Descrição da atividade:  Sendo Guimarães candidata a Capital Verde Europeia no ano de 2017, faz todo o sentido que também os idosos estejam por dentro que todas as implicações que esta candidatura tem para a cidade, pois, também eles, são parte ativa da nossa cidade. Deste modo, nesta atividade tentou-se dar uma noção do que significa esta candidatura e de que forma pode ser bom para Guimarães, para os vimaranenses e para o país.  Assim, explicou-se em que consiste a Capital Verde Europeia, quais as cidades que já obtiveram esse prémio e as cidades de Portugal que, no passado, se candidataram, quais os doze indicadores que são avaliados nesta candidatura, o porquê de fazer sentido Guimarães candidatar-se e quais os principais benefícios que este prémio poderá trazer para a cidade de Guimarães. 
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De seguida, realizou-se um momento de reflexão e de responsabilização de todos, em que, partindo dos doze indicadores avaliados na candidatura, cada um dos idosos teve de pensar em, pelo menos, um aspeto que podia alterar na sua rotina de modo a poder ajudar Guimarães a alcançar este prémio. Por fim visualizou-se um vídeo de divulgação desta candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia que, de forma breve, resumia os assuntos tratados na atividade. Utentes participantes na atividade: 10  4.1.4. Módulo IV – A História de uma gente… 
• Pelos Caminhos de Portugal… I & II Objetivo da atividade: estimular a memória dos idosos através da partilha de histórias e recordações; promover o conhecimento do seu país através de visitas (físicas e virtuais) a monumentos do mesmo. Descrição da atividade:  Esta atividade realizou-se em duas fases. Assim, a primeira consistiu na demonstração de alguns dos mais conhecidos monumentos portugueses sendo que, à medida que se mostrava cada um dos monumentos, e antes de dizer de qual se tratava, era pedido que eles pensassem se reconheciam o monumento e, caso a resposta fosse positiva, pedia-se que dissessem de qual era, se já tinham visitado e, se sim, pedia-se que contassem em que altura o visitaram, com quem, o que tinham visto e se tinham gostado. Após todos os idosos falarem um pouquinho da sua experiência em relação ao monumento retratado na fotografia, era contada, de forma breve, a história e as principais curiosidades acerca dele. Quando nenhum dos idosos reconhecia o monumento, surgia o momento da explicação que, de alguma forma, permitia que o conhecessem. Importa referir que foram abordados nesta atividade cerca de 20 (vinte) monumentos. 

Para terminar a atividade, e uma vez que “caminhamos” por várias regiões, distritos e cidades do nosso bonito país, cantamos juntos a música de Mário Gil, denominada “Pelos Caminhos de 

Portugal”.  
A segunda parte desta atividade consistiu num “passeio” virtual pelos dezoito distritos de Portugal. Deste modo, em cada um deles eram dadas algumas informações como a que região pertencia, quantos concelhos e freguesias tinham, enumerando algumas delas, qual a área de cada um dos distritos, quantos habitantes tinham, como eram chamados os habitantes de cada uma das capitais de distrito e uma curiosidade acerca das mesmas.  
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À medida que ia sendo feita esta apresentação de cada um dos distritos, ia-se questionando os idosos acerca daquilo que sabiam sobre cada um deles. No final, conversou-se acerca dos distritos que os idosos já tinham visitado e pediu-se que partilhassem algumas memórias. Utentes: 10  
• A história de Portugal nasceu em Guimarães I & II Objetivo da atividade: promover o interesse pela História; estimular o interesse dos idosos pela história da sua cidade e país. Descrição da atividade:  A primeira parte desta atividade consistiu em relembrar a história de Guimarães enquadrando-a na história de Portugal. Desde a história de vida e feitos da Condessa Mumadona, à importância de D. Henrique e D. Afonso Henriques até à batalha de S. Mamede, abordaram-se os principais marcos da história da cidade de Guimarães que tiveram grande influência também na história de Portugal. Ao longo de toda a atividade, os idosos foram partilhando algumas histórias, memórias e o que sabiam sobre cada um destes marcos históricos. No seguimento da primeira sessão da atividade, e de forma a uni-la à atividade “Corpo em 

movimento” do mês de junho, desenvolveu-se esta segunda sessão na qual se fez uma caminhada pelo centro histórico de Guimarães, onde foi possível ver in loco muitos dos locais mais importantes dessa história, como o largo da oliveira, o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques.  Durante esta caminhada, questionou-se os idosos acerca das principais diferenças que encontravam na cidade comparativamente com a altura da sua juventude, pelo que os utentes, à medida que íamos caminhando, foram recordando alguns lugares que não existem hoje em dia e que antigamente eram espaços de grande importância para si, como o sítio onde iam com as avós comprar as lãs ou o sítio onde iam comprar pão. No final, fomos ao Santuário da Srª da Penha onde pudemos ter uma visão geral de toda a cidade de Guimarães. Utentes: 10  4.1.5. Módulo V – Corpo são e mente sã 
• Corpo em movimento  
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Objetivo da atividade: estimular as capacidades motoras dos idosos  Descrição da atividade: Esta atividade realizou-se em várias sessões que iniciaram no mês de novembro e terminaram em junho, o último mês do projeto. Nesse sentido, na primeira sessão iniciou-se com uma breve explicação acerca da importância do exercício físico, em especial para os idosos, bem como acerca daquilo que iria ser desenvolvido ao longo da mesma. De seguida, iniciámos a fase de seleção da música para a qual, posteriormente, elaborámos uma coreografia. Numa primeira fase todos os idosos tiveram oportunidade de dar o nome de uma música que gostariam de dançar, sendo que depois, em conjunto escolheram aquela que ia de encontro aos gostos de todos os presentes e que consideraram ser mais apropriada para o momento que se iria seguir. Desta forma, a música selecionada pelos utentes foi a música 
denominada “Põe a mão na cabecinha”. Assim, passamos então à etapa seguinte, em que ao som da música escolhida, elaboramos, em conjunto, uma coreografia que se enquadrasse ao ritmo da música e que permitisse a estimulação motora dos idosos.  Por fim, depois de ensaiada a coreografia, os utentes participantes na atividade apresentaram-na a todos os presentes na sala de convívio. A sessão do mês de dezembro consistiu na apresentação final de um teatro e de um cântico de Natal, acompanhada por uma coreografia idealizada entre todos os idosos, que foram preparados durante os primeiros dias do mês de dezembro. O teatro apresentado retratava a história do nascimento do menino Jesus e surgiu da junção de várias histórias que os idosos contaram acerca desta época.  De modo a descomplicar, os participantes não tiveram de decorar quaisquer falas, tendo ficado apenas incumbidos da tarefa de dar vida à história que era narrada. No final do teatro, como referido anteriormente, os idosos cantaram uma música acompanhada com uma coreografia previamente preparada com a participação de todos.     Em janeiro a atividade consistiu em dançar, individualmente ou em pares, de forma descontraída ao som de músicas bem conhecidas do tempo dos nossos idosos. O mês de fevereiro a atividade consistiu num jogo de mimica. Assim, foi pedido aos idosos que cada um, individualmente, fosse ao centro e apenas através de gestos, fosse capaz de representar 
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algumas ações como correr, saltar, dançar, jogar, conduzir, caminhar, nadar, etc. Estas ações estavam contempladas em cartões que cada idoso, na sua vez, retirava de um saco, à sorte. 
A atividade “Corpo em movimento” do mês de março consistiu na realização do jogo da “batata 

quente” que é jogado com uma bola e que consiste em passá-la a outro jogador o mais rapidamente possível.   Foram jogadas várias rondas, sendo que cada uma estava associada a uma letra diferente. Deste modo, cada utente, antes de passar a bola a outro jogador, tinha de dizer uma palavra iniciada pela letra da respetiva ronda. No mês de abril esta atividade realizou-se em conjunto com a atividade “A minha visita 

especial” que contou com a participação dos alunos de ERASMUS da Universidade do Minho e que se tratou de uma tarde de dança entre os idosos e os mais jovens. 
A atividade “Corpo em movimento” relativa ao mês de maio tratou-se de uma aula de ginástica, com vista a reforçar a parte muscular dos idosos, sendo que há medida que foi realizada a atividade foi-se dando ênfase à importância da atividade física para a saúde e bem-estar dos idosos. No mês de junho esta atividade realizou em conjunto com a atividade “A história de Portugal 

nasceu em Guimarães” e consistiu numa caminhada pelo centro histórico de Guimarães. Utentes participantes na atividade: na 1ª e 2ª sessão 11; 10 nas restantes  
• No meu tempo… Objetivo da atividade: estimular a memória dos idosos através da partilha de histórias e recordações; proporcionar momentos de alegria e de aprendizagens intergeracionais; Descrição da atividade:  Esta atividade realizou-se no Museu Martins Sarmento e consistiu numa partilha de histórias entre diferentes gerações.  Deste modo, a atividade iniciou com um momento quebra-gelo, em que idosos e crianças cantaram músicas de Natal. Após este primeiro momento, e estando já todos os participantes da atividade mais à vontade, foi pedido a cada um dos idosos que contasse uma história acerca da sua infância, relacionada com a sua educação, com as tradições natalícias, com os presentes que costumavam receber ou com os brinquedos com os quais brincavam na sua época. À medida que os idosos iam contado as suas histórias, as crianças podiam colocar questões de modo a aumentar a partilha. Assim, 
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surgiram diversas questões como: “como comunicavam com as outras pessoas se não havia 

telefone nem internet?”; “vocês eram felizes?”; “como é que gostavam do natal se não recebiam 

presentes?”; “como é que passavam o tempo?”, entre outras às quais os idosos responderam de forma aberta e sincera, ao mesmo tempo que as crianças iam fazendo um paralelismo entre os tempos passados e os atuais. Após este momento de partilha deslocamo-nos à Venerável Ordem Terceira de São Domingos onde se seguiu um momento de convívio com um lanche organizado pela instituição para os idosos e as crianças. Utentes: 11  4.2. Atividades extraplano 4.2.1. Planeadas e organizadas pela estagiária  
• Conhecer a Rádio Santiago Objetivo da atividade: proporcionar, aos idosos, visitas a espaços culturais da sua cidade.  Descrição da atividade:  Esta atividade consistiu numa visita guiada à Rádio Santiago, na qual foi possível conhecer todo o espólio da GUIMAPRESS S.A., constituído por materiais usados no passado, na edição e emissão, respetivamente dos seus jornais e rádio. Pudemos, ainda, visitar a atual redação do jornal “O 

Comércio de Guimarães” e o estúdio de emissão da Rádio Santiago, onde tivemos a oportunidade de assistir a uma parte da emissão em direto e de escolher uma música para ouvir, o que permitiu compreender melhor toda a dinâmica vivida neste local.  Utentes participantes na atividade: 9  
• Jogo da Glória Objetivo da atividade: avaliar as aprendizagens adquiridas pelos idosos do público-alvo acerca dos diversos temas abordados ao longo do projeto Descrição da atividade: Esta atividade realizou-se duas vezes ao longo do projeto, em fevereiro e em maio, e pretendia perceber qual o grau de aprendizagem dos utentes relativamente a cada um dos temas abordados nas atividades. Deste modo, o jogo consistia numa imitação do jogo da glória, um jogo de tabuleiro, em que todos os participantes partiam da casa de partida e iam avançando no jogo até à casa da 
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glória, a casa final, consoante acertassem nas questões que lhes iam sendo colocadas. Assim, cada número do tabuleiro estava associado a um tema, pelo que em cada número que calhassem tinham de responder a uma questão relacionada com o tema em questão. Os temas eram, nada 
mais nada menos que cada um dos módulos do projeto, ou seja, ‘A história de uma gente…’, na qual havia perguntas como: que cidade é conhecida como o berço de Portugal?, em que ano 
aconteceu a batalha de S. Mamede?, Quantos são os distritos de Portugal…;  ‘Natureza e 

Ambiente’ onde as perguntas poderiam ser: em que ecoponto devemos colocar os papeis e cartões?, como podemos ajudar Guimarães a ser Capital Verde Europeia em 2020?; ‘Ciência do dia-a-dia’ na qual as perguntas poderiam ser: o som propaga-se no vazio?, o som pode ser uma forma de poluição?, através do som realizam-se exames médicos?, a que se deve a existência de dias e noites?, quantos dias tem um ano?, a que de devem as diferentes cores do fogo de artíficio?;  
e finalmente, ‘Educação e cidadania’ em que se questionava: diga um dever e um direito de cada cidadão, diga dois cuidados que devo ter para evitar ser burlado ou roubado, o voto é um direito ou um dever dos cidadãos?, entre outras. Neste jogo ganhava aquele participante que acertasse o maior número de perguntas de cada categoria e chegasse mais rápido à casa da glória. Utentes participantes na atividade: 10  

• Participação, como oradora, I Conferência Internacional de projetos Educativos para seniores  Foi-nos proposta pela Professora Doutora Clara Costa Oliveira e pela Professora Doutora Alexandra Nobre, coordenadora do grupo STOL, a ideia de redigir um documento para posterior submissão e participação na I Conferência Internacional de projetos Educativos para seniores.  Nesse sentido, por tanto eu como o meu colega Marco Freitas estarmos a trabalhar em parceira com o STOL, por ambos estarmos a trabalhar com público idoso e por termos até atividades de ciência comuns, surgiu a ideia de trabalharmos conjuntamente na elaboração dos documentos necessários à participação nesta atividade. Deste modo, a partir do meu projeto – Rumo à inclusão social dos idosos: um projeto educativo com idosos institucionalizados – e do projeto do meu colega Marco Freitas – (Re)Aprender a aprender através de uma participação ativa: novos caminhos para a educação permanente e ao longo da vida num Centro Sénior, surgiu o documento que, depois de vevisto pelas duas académicas mencionadas, viríamos a submeter, “O sucesso da 

ciência para a inclusão e participação dos mais velhos”.  
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Deste modo, após a submissão da candidatura e posterior informação de seleção da mesma para integrar um painel no referido congresso, começou-se a trabalhar no suporte que viria a ser usado na apresentação realizada no dia da conferência.  Assim, no dia 16 de fevereiro dirigimo-nos ao Porto onde, na parte da manhã tivemos oportunidade de assistir a diversas apresentações sobre temas variados relativos ao público idoso. Da parte da tarde, começamos a preparar-nos para a nossa apresentação que iniciou pelas 16h. Após essa apresentação muitos foram os presentes que nos parabenizaram pelo caráter inovador dos nossos projetos e nos incentivaram a continuar o bom trabalho. Importa referir que as comunicações apresentadas nesta conferência, incluindo a nossa, foram publicadas no Livro de Atas da I Conferência Cientifica Internacional de Projetos Educativos para seniores: Minute book of I international scientific conference of educational projects for seniors EDIÇÃO: 1ª Edição / Livro em 1 Volume, 58 páginas EDITORA: Euedito; 2017 Euedito; ISBN: 978-989-8856-64-7 Impressão Print On Demand Liberis.  
• Participação, com um Poster, no Encontro Regional de Cultura e Educação Permanente – SABERES EM FESTA, Algarve 2017  A participação no Encontro Regional de Cultura e Educação Permanente, organizado pela APCEP, que este ano se realizou no Algarve, surgiu a convite da Professora Doutora Clara Costa Oliveira e passou pela realização de um poster conjunto elaborado por mim e pelo meu colega Marco Freitas no qual apresentamos algumas das atividades de ciência realizadas nos nossos projetos, bem como o contexto em que se desenvolveram essas atividades, os seus principais objetivos e as expectativas relativamente aos resultados das mesmas.  Este poster esteve exposto neste encontro nos dias 7 e 8 de abril.  
• Participação como oradora no Seminário de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária do Mestrado em Educação – especialização em EAIC – no Instituto de Educação da Universidade do Minho  No mês de maio deste ano, surgiu um convite, da parte da Professora Clara Costa Oliveira no sentido de participar em mais um momento de partilha do projeto realizado. Assim, foi feita uma abordagem para que voltasse a juntar-me ao meu colega Marco Freitas para mais uma 

comunicação da nossa apresentação “O Sucesso da Ciência para a inclusão e participação dos 

idosos”, tal como já havíamos feito no Congresso de Fevereiro, no Porto, mas agora no Instituto 
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de Educação da Universidade do Minho no Seminário anual do Mestrado em Educação – especialização em EAIC. Tendo em conta os meses que já tinham passado, eu e o Marco juntámo-nos para reorganizar e ajustar a nossa apresentação face ao tempo decorrido e também à visão diferente que já tínhamos de ambos os projetos na apresentação sintetizados.   Assim, no dia 1 de junho, deslocámo-nos até ao Instituto de Educação apenas da parte da tarde, pelo que às 15 horas, iniciou o nosso painel, sendo que, após a intervenção inicial da professora Clara Oliveira Costa (coordenadora de mesa), partilhámos a palavra e expusemos num espaço de cerca de 15 minutos o nosso trabalho, abrindo-se no final de todas as intervenções no painel, um espaço de perguntas e respostas. Durante este período fomos interpelados várias vezes, sendo que a maioria das pessoas queriam saber mais detalhes e pormenores sobre as atividades por ambos realizadas, às quais cada um respondeu com a sua experiência e opinião crítica pessoal.    4.3. Avaliação: evidenciação dos resultados de avaliação obtidos 
A avaliação é uma forma de “apreciar e ajuizar de forma rigorosa, lógica e coerente, o estado, a evolução e os efeitos dos problemas, acções, dispositivos e organizações sobre os quais estamos 

a intervir” (Guerra, 2000, p. 206). Seguindo a mesma linha de pensamento, Erasmie & Lima 

(1989, p.105) consideram que “a avaliação é uma actividade empreendida com vista a determinar 

se um programa […] resulta em conformidade com os objectivos planeados”.  Assim sendo, “a avaliação reside nesta apreciação da distância existente entre a regra encarnada pelo projecto e as realizações efectivas […], a avaliação acompanha qualquer prática” 

(Boutinet, 1990, p. 267) não se apresentando “simplesmente na fase terminal, mas através de diferentes avaliações pontuais, que constituem outras tantas avaliações intermédias, a prática 
toma melhor consciência daquilo que faz” (Boutinet, 1990, p. 267).  Neste sentido, Guerra (2000) afirma que a avaliação pode ocorrer em diferentes momentos do projeto, sendo que em função desses momentos pode ser chamada de avaliação diagnóstica, avaliação contínua ou avaliação final. Relativamente à avaliação diagnóstica, esta ocorre antes do início do projeto e, por isso, deve fornecer elementos “que o permitam conceber nas melhores condições de intervenção graças a um bom conhecimento do problema a resolver e do seu 
contexto” (p.196). No que respeita à avaliação contínua, esta “avalia a forma de concretização do projecto e dá elementos para o seu afinamento ou a sua correção” (Guerra, 2000, p.165). A 
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avaliação final “é, geralmente, uma avaliação de objectivos ou de resultados que pretende verificar 

os efeitos do fenómeno social com que se pretendia lidar” (Guerra, 2000, p.165).  Erasmie & Lima (1989, p.107) chamam a atenção para três géneros de avaliação: a avaliação informal, a semi-formal e a formal. Relativamente à avaliação informal é aquela que se socorre das seguintes fontes de informação: 
• Observação do trabalho efetuado pelos educandos; 
• Realização de testes informais; 
• Anotação e observação das modificações no comportamento dos educandos; 
• Conversas informais; 
• Questionários. A avaliação semi-formal é um tipo de avaliação que se baseia em mais testes que o anterior. Neste caso usam-se: 
• Testes estandardizados cujo rigor é conhecido; 
• Escalas objetivas; 
• Opiniões de especialistas.  Por último, a avaliação formal “é uma forma mais avançada de avaliação, adoptando-se quase 

exclusivamente em investigação” (Erasmie & Lima, 1989, p. 107). Na verdade, importa que se 
entenda que “a avaliação de um projeto não pode limitar-se à utilização de um só critério. Ela é 
sempre multicriteriosa, respeitando assim a complexidade do projecto” (Boutinet, 1990, p. 267).  Neste sentido, no presente projeto de intervenção, a avaliação realizou-se em três momentos, sendo que em cada um deles foram utilizados diferentes instrumentos, por vezes em simultâneo, de modo a tornar a mesma mais fiável.  Relativamente à avaliação diagnóstica, realizada na fase inicial do projeto, nela procurou-se conhecer o público-alvo e perceber os seus interesses e necessidades. Para isso, como já mencionamos anteriormente neste relatório, os métodos utilizados foram o inquérito por questionário, a observação participante e as conversas informais.  No que respeita à avaliação continua, esta realizou-se ao longo de todo o projeto através da observação e posterior registo num diário de bordo, do empenho e entusiasmo do público-alvo no decorrer de cada atividade, de jogos que permitiam perceber qual o grau de perceção do público relativamente a cada tema abordado e ainda através de inquéritos por questionário que visavam medir o grau de satisfação dos utentes bem como a utilidade e aprendizagens retiradas em cada uma das atividades. Relativamente à avaliação de cada atividade realizada através de inquéritos 



77  

por questionário, importa de referir que, por de desejar alcançar diferentes objetivos em cada atividade, houve necessidade de elaborar dois inquéritos diferentes. Deste modo as atividades Colesterol e doenças associadas, Nós na Capital Verde Europeia – educação e responsabilidade e Os curiosos números do corpo humano I & II, foram avaliadas tendo em conta o mesmo inquérito (Apêndice IV), sendo que as restantes avaliaram-se com o segundo inquérito (apêndice V).   Por fim, no que concerne à avaliação final do projeto, esta baseou-se numa dinâmica de grupo na qual, partindo de uma pergunta inicial, cada um dos participantes teve de dar a sua opinião acerca de todo o projeto e da estagiária, terminando com uma palavra que descrevesse a importância do mesmo para a sua vida.  Deste modo, de seguida serão apresentados, de forma mais detalhada, os resultados relativos a estes momentos de avaliação realizadas a cada uma das atividades:  
• Colesterol e doenças associadas 

 Gráfico 1 - Gostou da atividade? 
Quando questionados se tinham gostado da atividade “Colesterol e doenças associadas”, os 11 participantes afirmaram ter gostado muito.  Relativamente àquilo que mais gostaram, afirmaram que foi ter aprendido a ler os valores de colesterol nas suas análises, de construir as artérias pois ajudou a perceber melhor o que era o colesterol e o facto de saber quais os alimentos que podem ajudar a melhorar a sua saúde.  

11Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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 Gráfico 2 - Sentiu que esta atividade foi útil? Como se pode verificar através da análise do gráfico, os 11 inquiridos afirmaram ter achado a atividade útil pois consideraram ter aprendido coisas novas.  Assim sendo, as aprendizagens retiradas a partir desta atividade que os utentes consideraram mais úteis foram o facto de ficarem a saber que nem todo o colesterol é mau e o facto de terem aprendido a ler os valores de colesterol das suas análises.  
 Gráfico 3 - Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? Relativamente à possibilidade de alteração dos hábitos de alimentação, cerca de 9 dos inquiridos afirmaram que ponderavam ter mais cuidados com a alimentação, privilegiando alimentos que aumentem o colesterol bom, enquanto os restantes 2 afirmaram que não vão alterar os seus hábitos, pois estão no final de vida e acham que devem aproveitar para comer tudo o que mais gostam, mesmo que não seja o mais saudável. Contudo, todos consideram que é importante estarem informados pois, só assim, podem tomar este tipo de decisões de forma consciente. 

11Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

92Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? SimNão
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• No meu tempo… 

 Gráfico 4 - Gostou da atividade? 
Quando questionados se gostaram da atividade “No meu tempo…” os 11 participantes responderam que gostaram muito, sendo que os principais motivos apontados para terem gostado da atividade foram o facto de poderem ter convivido, brincado e cantado, com as crianças e poderem partilhar com elas algumas das suas histórias de juventude e poder ver as suas reações de surpresa.  

 Gráfico 5 - Sentiu que esta atividade foi útil? Relativamente à utilidade da atividade, todos os participantes confessaram ter achado a atividade útil pois consideraram importante a troca de aprendizagens entre os mais pequenos e os mais velhos, bem como o facto de poderem partilhar histórias da sua juventude com as crianças de hoje em dia, para que estas pudessem ter noção das mudanças que ocorreram no mundo.   
• O ser idoso: direitos e deveres de cidadania 

11Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

11Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 6 - Gostou da atividade? Como se pode verificar através da leitura do gráfico, dos 10 participantes na atividade “O ser 

idoso: direitos e deveres de cidadania”, todos afirmaram ter gostado muito da atividade. Os aspetos apontados como sendo os favoritos foram o facto de poderem trocar opiniões sobre quais os direitos e deveres dos idosos bem como o facto de se ter podido partilhar algumas histórias de burlas reais e algumas formas de prevenção que possam ser úteis para outras pessoas.   
 Gráfico 7 - Sentiu que esta atividade foi útil? Também através da leitura do gráfico podemos perceber que todos os participantes da atividade consideraram que esta foi útil pois, referiram, foi uma atividade que promoveu a reflexão e os fez perceber que não é por estarem mais velhos que as suas opiniões e ideias são menos importantes.  

• A magia da Luz I e II 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 8 - Gostou da atividade? 
Quanto à atividade “A magia da luz”, todos os participantes afirmaram ter gostado muito da atividade, sendo que aquilo que apontaram como sendo o que mais gostaram foi o facto de poderem ver e perceber o que dá cor ao fogo de artifício.     

 Gráfico 9 - Sentiu que esta atividade foi útil? 
Relativamente à pergunta “sentiu que esta atividade foi útil?”, todos responderam afirmativamente pois consideraram ter aprendido bastante no decorrer da atividade.  Entre as coisas que aprenderam foram: que o sal de cozinha é um dos elementos que pode dar cor ao fogo de artifício, o porquê de as batatas esverdecerem e o facto de serem prejudiciais para o organismo e conseguir-se perceber se uma nota é verdadeira ou falsa através de uma luz diferente.  
• Viver em comunidade: comunicação e o espaço do outro I & II 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 10 - Gostou da atividade? Todos os participantes pertencentes ao público-alvo deste projeto afirmaram ter gostado muito 
da atividade “Viver em comunidade: comunicação e o espaço do outro”, pois asseguraram que 

este tema era muito necessário e que o que mais gostaram foi de, após visualizarem o vídeo “El 

puente” poderem conversas e debater em grupo sobre as principais aprendizagens que se deveriam retirar da visualização do vídeo bem como da realização da atividade.    
 Gráfico 11 - Sentiu que esta atividade foi útil? Na mesma linha de pensamento, os 10 participantes afirmaram que esta atividade foi muito útil pois, sendo este um tema tão necessário, fez com que as pessoas conversassem e repensassem algumas das suas atitudes.  

• Eco3i: vamos reciclar? 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 12 - Gostou da atividade? 
Quanto à atividade “Eco3i: vamos reciclar?”, os 10 participantes disseram ter gostado muito da mesma. Os aspetos que afirmaram mais ter gostado foram: aprender a reciclar, de perceber qual o impacto e os benefícios que pode ter a reciclagem na nossa vida e da dinâmica que se desenvolveu no final da atividade que permitiu consolidar a aprendizagem relativa às cores dos ecopontos associados ao papel e cartão, ao vidro e ao plástico e metal.  

 Gráfico 13 - Sentiu que a atividade foi útil? Os 10 utentes participantes na atividade afirmaram considerar a atividade de grande utilidade, como podemos observar pelo gráfico, pois acham que esta atividade lhes trouxe aprendizagens que serviram para os alertar e consciencializar que um ambiente melhor, também depende deles.  
• Nós no sistema solar 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 14 - Gostou da atividade? Todos os idosos pertencentes ao público-alvo afirmaram ter gostado muito da atividade. No que concerne àquilo que mais lhes agradou, apontaram o facto de terem percebido o porquê da existência dos dias e das noites, bem como das estações do ano, pois apesar de sempre terem convivido com essas realidades, eram assuntos sobre os quais nunca tinham pensado.  
 Gráfico 15 - Sentiu que esta atividade foi útil? Relativamente à questão “sentiu que esta atividade foi útil?”, os 10 utentes responderam afirmativamente, pois consideram que, sendo algo que faz parte do dia-a-dia de todas as pessoas, é bom aprender.  

• O ambiente que nos rodeia I & II 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 16 - Gostou da atividade? De acordo com a análise do gráfico conseguimos ver que todos os utentes do público-alvo gostaram muito da atividade. Os aspetos de que mais gostaram da mesma foram o facto de poderem estar em contacto com a natureza e escolher um espaço da mesma que preferissem para fotografar.  
 Gráfico 17 - Sentiu que esta atividade foi útil? Quanto à utilidade da atividade, todos consideraram que esta foi de facto útil pois, afirmaram, além de os manter ocupados e distraídos, permitiu recordar a beleza que a natureza nos dá todos os dias, mesmo nas mais pequenas coisas.  

• Nós na Capital Verde Europeia – Educação e Responsabilidade 

9Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

9Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 18 - Gostou da atividade? Os 10 utentes do público-alvo disseram ter gostado muito da atividade “Nós na Capital Verde Europeia – Educação e Responsabilidade”. Nesse sentido, aquilo que mais gostaram foi de saber que Guimarães se candidatava a este prémio e de perceber em que é que ele consiste, pois tratou-se de algo totalmente novo para os participantes da atividade.  
 Gráfico 19 - Sentiu que esta atividade foi útil? Os inquiridos afirmaram considerar esta atividade útil na medida em que, segundo os mesmos, foi uma forma de estarem informados acerca do que acontece na sua própria cidade.  

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 20 - Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? Relativamente à possibilidade de, após desta atividade, alterarem os seus hábitos no sentido de ajudar Guimarães a ganhar o prémio de ser Cidade Verde Europeia, 1 dos 10 inquiridos afirmou que não iria mudar os seus hábitos, sendo que os restantes 9 afirmaram que tencionavam alterar alguns hábitos como: poupar água, reciclar e alertar os seus colegas para a importância de fazerem o mesmo para ajudar a sua cidade a ser uma cidade mais verde.  
• A magia do som 

 Gráfico 21 - Gostou da atividade? 
Relativamente à atividade “A magia do som”, todos os participantes afirmaram ter gostado muito da mesma.  Assim, quando questionados acerca daquilo que mais gostaram, disseram ter sido a experiencia realizada com o gás hélio que lhes permitiu verificar que, após “engolir” este ar, a sua voz fica mais aguda.     

91Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? SimNão

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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 Gráfico 22 - Sentiu que esta atividade foi útil? Os mesmos participantes afirmaram ter achado a atividade útil pois aprenderam diversas coisas que nunca lhes passou pela cabeça, como por exemplo que o som não se propaga no espaço, que as ecografias médicas são feitas através de sons e que os animais noturnos são muito mais silenciosos que os animais diurnos, provando assim que a Natureza é perfeita.  
• Pelos caminhos de Portugal I & II 

 Gráfico 23 - Gostou da atividade? 
Quando questionados acerca da atividade “Pelos caminhos de Portugal”, os inquiridos afirmaram ter gostado muito da atividade, sendo que o que mais gostaram foi do facto de verem e/ou reverem alguns dos mais belos locais do nosso país.  

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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 Gráfico 24 - Sentiu que esta atividade foi útil? Relativamente à utilidade desta atividade, os 10 inquiridos afirmaram que consideraram útil a realização da mesma pois, além de ocuparem o tempo, foi uma forma de recordarem momentos muito felizes que viveram quando eram mais novos.  
• Os curiosos números do corpo humano I & II 

 Gráfico 25  - Gostou da atividade? Os 10 idosos inquiridos referiram ter gostado muito da atividade “Os curiosos números do 

corpo humano”, sendo que os aspetos que apresentaram como sendo aqueles que mais gostaram foram: saber quais os alimentos que se representam como os mais saudáveis para o nosso organismo, saber qual o tamanho de alguns dos órgãos do ser humano, (como os intestinos, a faringe, a laringe, a língua), bem como, perceber melhor o funcionamento de alguns desses órgãos.  

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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 Gráfico 26 - Sentiu que esta atividade foi útil? Dos 10 idosos participantes na atividade, todos consideraram esta atividade útil. O principal motivo apontado para essa utilidade foi o facto de ser importante aprender mais sobre estes temas pois é uma forma de poderem tomar decisões mais conscientes.  
 Gráfico 27 - Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? Relativamente a possíveis alterações nos hábitos alimentares, 8 dos inquiridos afirmaram que consideram alterar alguns hábitos de modo a melhorar o funcionamento do seu organismo, enquanto os outros 2 afirmaram que gostam de comida saborosa e que não vão evitar comer o que gostam pois preferem aproveitar o tempo que lhes resta.  

• Conhecer o laboratório da paisagem  

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

82Após a realização desta atividade pensa alterar os seus hábitos? SimNão
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 Gráfico 28  - Gostou da atividade? Relativamente às visitas realizadas ao laboratório da Paisagem, em Guimarães, os 9 participantes afirmaram ter gostado muito, sendo que aquilo que disseram ter gostado mais foram o facto de poder contribuir, dando ideias, para Guimarães ser uma cidade mais sustentável e a possibilidade de semearem e batizarem um feijoeiro.   
 Gráfico 29 - Sentiu que esta atividade foi útil? Relativamente à mesma atividade, os 9 inquiridos afirmaram que acharam esta atividade útil pois permitiu a partilha de ideias e saberes não só entre os colegas, mas também com os técnicos do Laboratório da Paisagem que poderão vir a usar essas ideias para tornar Guimarães uma cidade mais verde.  

• Limpinho, limpinho: a importância da higiene oral 

9Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

9Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 30 - Gostou da atividade? Os 10 idosos inquiridos referiram ter gostado muito desta atividade, tendo apontado que os aspetos que mais gostaram foram: aprender a lavar adequadamente a prótese dentária e reconhecer a importância da higiene oral para prevenir problemas no organismo.  
 Gráfico 31 - Sentiu que esta atividade foi útil? Dos 10 idosos participantes na atividade, todos a consideraram útil. O principal motivo apontado para essa utilidade foi o facto de ser importante alertar para a necessidade de uma correta higiene oral.  

• A história de Portugal nasceu em Guimarães 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 32 - Gostou da atividade? Com a análise do gráfico podemos ver que todos os utentes participantes na atividade afirmaram ter gostado muito da atividade, sendo que o que mais gostaram foi ter relembrado a importância de Guimarães para a história de Portugal e a caminhada que se fez pela zona histórica da cidade.  
 Gráfico 33 - Sentiu que esta atividade foi útil? 

Quanto à questão “sentiu que esta atividade foi útil?”, todos os inquiridos responderam afirmativamente pois confessaram ter sido uma forma de recordar momentos do passado e as alterações que foram acontecendo na cidade desde a sua juventude até aos dias de hoje.   
• O ser humano e as Religiões 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 34 - Gostou da atividade? Os 10 inquiridos afirmaram ter gostado muito da atividade. Quando questionados acerca do que tinham gostado, os idosos responderam que foi a possibilidade de conhecerem melhor as crenças das outras religiões.   
 Gráfico 35 - Sentiu que esta atividade foi útil? Todos os participantes na atividade afirmaram ter achado a atividade útil uma vez que com ela tiveram a possibilidade de, após conhecerem melhor cada uma das religiões, perceberem que as diferenças entre elas e a religião cristã não são tantas quanto imaginavam pelo que a bondade ou maldade de cada pessoa não está associada à sua religião.  

• A mini maratona da Educação de Adultos 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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 Gráfico 36 - Gostou da atividade? No que a esta atividade diz respeito, os 10 participantes da mesma afirmaram ter gostado muito, tendo avançado como os aspetos mais positivos o facto de poderem ensinar e aprender algo com os seus colegas.  
 Gráfico 37 - Sentiu que esta atividade foi útil? Os mesmos 10 participantes consideraram a atividade útil uma vez que se sentiram úteis e capazes de aprender coisas novas.  

•  Corpo em movimento 
 Gráfico 38 - Gostou da atividade? 

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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Relativamente a esta atividade, os 10 inquiridos afirmaram que gostaram muito das várias sessões da mesma. Assim sendo, reiteraram que foi fundamental para os ajudar a perceber que ainda eram capazes de fazer algum tipo de atividade.  
 Gráfico 39- Sentiu que a atividade foi útil?  Dos 10 idosos participantes na atividade, todos a consideraram útil.   

• A minha visita especial 
 Gráfico 40 - Gostou da atividade? 

Na atividade “A minha visita especial”, participaram 10 utentes, dos quais todos afirmaram ter gostado muito da atividade.  Os principais aspetos apontados como sendo aqueles de que mais gostaram foram o facto de estarem em contacto com pessoas diferentes, de idades diferentes e poderem partilhar saberes e aprendizagens.  

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão

10Gostou da atividade? MuitoPoucoNada
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 Gráfico 41 - Sentiu que a atividade foi útil? Relativamente à utilidade da atividade, os 10 participantes consideraram a atividade útil justificando que se sentiram mais felizes por receber estas visitas e sentiram-se úteis ao poder partilhar saberes, que a experiência de vida lhes trouxe, com os mais novos.  
• Atividade de avaliação final do projeto Para realizar a avaliação final do projeto, optou-se por se realizar uma dinâmica de grupo na qual estiveram presentes os 10 idosos que faziam parte do público-alvo.  Nesta dinâmica começou por se visualizar fotografias e vídeos de cada uma das atividades realizadas ao longo do projeto, momento no qual se verificou muita alegria e emoção por parte dos idosos ao recordar muitos dos momentos vividos nas diferentes atividades, e pediu-se a cada um deles que refletissem acerca de cada uma delas e da forma como alterou a sua vida.  

Assim, neste seguimento, foi lançada a questão “o que mudou na minha vida a partir deste 

projeto?”, à qual cada um dos idosos teve de responder partilhando a sua opinião. As opiniões foram diversas, mas o primeiro aspeto apontado foi o facto de que o projeto, os fez sentir mais ocupados e mais úteis, pois antes do mesmo, não sabiam o que fazer com muito do seu tempo. Outros aspetos que lançaram, foi o facto de o projeto lhes ter permitido aprender muito, mas também partilhar alguns dos seus saberes com outras pessoas bem como o facto de a realização do projeto os ter feito compreender que ainda têm muito potencial e importância na sua comunidade como, por exemplo, na ajuda que podem dar para que Guimarães se torne Cidade Verde Europeia, ou para simplesmente tornar o nosso mundo um mundo menos poluído. Além da importância na comunidade, afirmaram considerar que se sentem mais responsáveis pelas suas atitudes no que à sua saúde diz respeito pois ao estarem mais informados sabem quando estão a ajudar ou a prejudicar a sua saúde. Relativamente a este aspeto da saúde, afirmaram que este projeto foi diferente no sentido em que não só se dizia que determinado alimento não era saudável, 

10Sentiu que esta atividade foi útil? SimNão
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mas explicava-se o porquê, algo que não acontecia, por exemplo, quando iam ao médico, em que lhes era dito que deviam evitar comer determinados alimentos, mas sem nunca lhes ser explicado o motivo. De seguida, foram apresentadas duas cartolinas, uma relativa ao projeto e outra relativa à estagiária, na qual se pediu aos idosos que definissem cada um deles numa só palavra e explicassem essa escolha.   Relativamente ao projeto, as palavras escolhidas pelos idosos do público-alvo foram: único – por ser diferente de tudo o que já tinham feito; aprendizagem – porque lhes trouxe diversas aprendizagens; partilha – porque aprenderam mas também ensinaram;  união – porque sentiram-se mais unidos; conversas – porque conversaram muito acerca das opiniões de cada um; respeito 
– porque sempre houve respeito na partilha de opiniões nas atividades; alegria – porque nunca faltou, mesmo nos momentos mais difíceis; imaginação – porque se fizeram muitas coisas diferentes; e gratidão – porque é de agradecer o facto de termos a oportunidade de ter participado nele.  No que concerne às palavras selecionadas para a estagiária, foram as seguintes: alegria – porque chegava sempre com um sorriso que enchia a casa toda; humilde – porque sabia muita coisa, mas queria sempre aprender connosco; simpática – porque estava sempre pronta a ajudar; respeitadora – porque sempre respeitou a opinião e a maneira de ser de todos; pacificadora – porque tentou evitar e acalmar os conflitos e tratava todos de igual forma; preocupada – porque se preocupava com o nosso bem-estar;  amiga – porque se disponibilizava para nos ouvir e para ajudar em tudo o que pudesse; e calma e paciente – porque sempre respeitou o nosso tempo. No final, de modo a concluir a atividade, questionou-se os idosos se consideravam que o projeto tinha alterado a visão que tinham sobre a sua idade, sendo que a resposta foi unânime, todos afirmaram que o projeto os fez perceber a importância que podem ter as suas atitudes mas também a importância que há na partilha dos seus saberes, adquiridos através da experiência de vida, que é algo que os mais novos, por muito inteligentes que sejam, não têm.  4.4. Discussão dos resultados de avaliação No ponto que se segue propomo-nos a verificar o cumprimento dos objetivos a que nos propusemos concretizar na fase inicial deste projeto, tendo em conta não só os dados obtidos através dos inquéritos relativos a cada uma das atividades, mas também outras formas de avaliação como a observação participante ao longo da realização de todo o projeto, as conversas 
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informais realizadas não só com os membros do público-alvo como também com os técnicos e funcionários da instituição, os registos efetuados no diário de bordo e as duas sessões do jogo da Glória que ajudar a perceber quais as aprendizagens realizadas pelos idosos no que diz respeito aos diversos temas tratados nas atividades desenvolvidas. Deste modo, como foi possível verificar através da análise dos dados analisados no ponto anterior, conseguimos confirmar o positivo grau de satisfação dos utentes do público-alvo no que respeita a cada uma das atividades desenvolvidas, sendo que na globalidade os utentes disseram ter gostado muito das atividades e afirmaram que todas elas tiveram utilidade para si.  Relativamente aos dados da observação participante, das conversas informais e seus registos no diário de bordo, importa começar por referir a notória evolução que houve no que à participação ativa nas atividades diz respeito. Ou seja, se numa fase inicial era notório que os idosos do público-
alvo iam um pouco “a medo” para cada uma das atividades, sendo, muitas vezes, necessário chamá-los a intervir e a dar a sua opinião, ao longo do projeto verificou-se que esse medo se transformou em entusiasmo e em vontade de aprender e partilhar.  Também foi possível verificar o interesse e a preocupação dos utentes do público-alvo em partilhar com os restantes utentes, e até com alguns funcionários da instituição, alguns dos temas e das aprendizagens retiradas em cada um deles, como aconteceu, por exemplo, no caso das atividades Colesterol e doenças associadas; A magia da luz; Eco3i: vamos reciclar e Nós na Cidade Verde Europeia: educação e responsabilidade. Assim, no que se refere à primeira atividade, no dia seguinte à realização da mesma a estagiária encontrou dois utentes a explicar a outros três utentes e à animadora sociocultural, a partir das artérias construídas na atividade e posteriormente expostas na sala de convívio da instituição, qual a diferença entre uma artéria saudável e uma artéria com colesterol. Quanto à atividade A magia da luz, no final da mesma, duas utentes dirigiram-se à estagiária dizendo que havia algumas lâmpadas na instituição que deveriam ser mudadas pois tratavam-se de lâmpadas pouco económicas e que, segundo tínhamos falado na atividade, não eram boas para o ambiente nem para os nossos bolsos. Relativamente à atividade Eco3i: vamos reciclar, alguns dias após a realização da mesma, uma das funcionárias da instituição dirigiu-se à estagiária dizendo que a mesma já estava a metê-la em trabalhos pois alguns dos utentes tinham-se dirigido a ela no sentido de saber se em casa fazia reciclagem. Finalmente, a atividade Nós na Cidade Verde Europeia: educação e responsabilidade, foi aquela onde a partilha entre os utentes foi mais notória pois verificou-se, muitas vezes, utentes do público-alvo do projeto a explicarem que Guimarães se tinha candidatada a esse prémio e em que é que 
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ele consistia. Por estes exemplos, consideramos que estas atividades tiveram o impacto pretendido junto dos idosos participantes no projeto. No que se refere às mudanças de hábitos que ocorreram após as atividades ligadas, por exemplo, à alimentação e, consequentemente, à saúde, é importante começar por dizer que houve utentes que afirmaram logo após a realização das mesmas que, apesar de terem considerado uteis as informações, uma vez que lhes permitiam tomar decisões de forma consciente, não tencionavam modificar a sua alimentação pois já tinham uma idade avançada e achavam que nesta fase tinham de se satisfazer. Por outro lado, houve também idosos que mostraram abertura para modificar alguns aspetos da sua alimentação no sentido de melhorar a sua saúde e que, ao longo do projeto, se dirigiam à estagiária procurando saber se determinado alimento era benéfico ou não para a sua saúde. Aconteceu, por exemplo, a situação de um utente que tem problemas de coração e que se dirigiu à estagiária pois tinha ouvido que o chocolate fazia mal a este órgão e queria conformar se essa informação era, de facto, verdade.  Outra atividade que teve grande impacto no público-alvo foi a visita ao laboratório da paisagem em que semearam um feijoeiro, feijoeiro esse que cada um batizou e tratou até transplantar nos jardins da instituição. Após a transplantação os idosos continuaram a cuidar, cada um, do seu feijoeiro, sendo que muitas foram as vezes que convidaram a estagiária a visitá-los, momentos nos quais relembravam a estagiária que com aquele feijoeiro estavam a contribuir para que Guimarães conseguisse alcançar o prémio de Cidade Verde Europeia.  No caso da atividade A minha visita especial, esta teve, naturalmente, impacto na alegria dos utentes. Na verdade, esta foi uma das atividades que mais superou as nossas expectativas. Inicialmente a ideia era trazer um público diferente em cada uma das sessões da atividade, contudo a ligação criada entre os utentes da instituição e os jovens de uma da escola básica de Guimarães fez com que tivéssemos de convidar, em mais do que uma sessão, estes jovens. De facto, os laços criados entre estes dois públicos foram de tal forma verdadeiros que os jovens fizeram questão de convidar os idosos a visitar a escola, onde foram recebidos com apresentações de danças e de músicas que finalizaram com um lanche preparado pelos jovens. Também as atividades ligadas à Educação e Cidadania, entre elas as atividades No meu 
tempo… e Mini-maratona da Educação de adultos, tiveram grande impacto nos utentes, na medida em que, por um lado lhes fizeram sentir a importância da experiência de vida que os anos lhes proporcionaram e, por outro lado, a sensação de que ainda têm muito para aprender. 
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Finalmente, a atividade do Jogo da Glória, na qual se pretendia perceber o que os utentes tinham, efetivamente, aprendido em cada uma das restantes atividades, permitiu perceber que, no geral, os idosos tinham ficado com as principais ideias de cada um dos temas abordados nas atividades, pois respondiam acertadamente às questões colocadas. Nos casos em que se verificou maior dificuldade de resposta, foi possível também perceber que estes conseguiam, pelo menos, identificar a atividade em que se tinha abordado o tema relativo à questão colocada.   Comparando, de forma breve, os resultados obtidos no presente projeto de intervenção com os resultados obtidos nos projetos analisados no ponto 2.1 referência a investigações/intervenções dobre a problemática do estágio, podemos afirmar que houve alguns pontos comuns, pois se nos projetos analisados se verificou uma evolução relativamente à atitude dos idosos no que concerne aos vários aspetos da sua vida, uma evolução na sua participação e alegria e o alcance de um novo significado no que se refere às potencialidades do idoso, consideramos poder afirmar que neste projeto, ao permitir-se que cada idoso sentisse a importância que tinha a sua opinião e as suas histórias e experiências de vida, possibilitou-se não só a criação de um novo sentido para o significado que tinham os seus anos de vida, como também o aumento da sua autoestima, o que permitiu que os mesmos se sentissem mais felizes, mais capazes e, consequentemente, mais confiantes para poder participar nas atividades de forma ativa e crítica.  De um modo geral, consideramos ter conseguido cumprir os objetivos a que nos propusemos no sentido em que acreditamos ter mudado mentalidades e comportamentos que vão de encontro ao pretendido em alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente o objetivo nº3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; o objetivo nº4 assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e o objetivo nº13 tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos.  Relativamente aos comportamentos que não conseguimos modificar, temos também o sentimento de dever cumprido uma vez que sabemos ter dado a todos os participantes a possibilidade de refletir acerca das várias problemáticas que afetam o seu dia-a-dia e acerca da sua capacidade de intervir em cada uma delas, pelo que estamos seguros que se optam por não intervir, fazem-no de forma consciente, e não por falta de informação acerca do assunto em questão. Na verdade, também esta posição representa uma vitória deste projeto pois, mais importante que mudar comportamentos, é ter a liberdade de poder pensar criticamente e agir de acordo com os princípios de cada um.   
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V. Considerações finais A realização deste projeto baseou-se em alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, particularmente o 4º que sublinha a importância de Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.  Repito: Para todos!  Deste modo, e sem qualquer preconceito no que respeita à idade dos indivíduos do público-alvo, procurou-se contribuir para a transformação destes idosos em pessoas mais ativas, reflexivas, participativas e conscientes, trabalhando no sentido de promover o envelhecimento ativo dos mesmos.  Este facto apresenta, para nós, um aspeto muito importante, uma vez que, sendo o público idoso uma significante parte da população mundial, a alteração de hábitos e comportamentos deste público, no que respeita à sua saúde – física e psicológica – e ao meio ambiente, podem ter um significativo impacto na nossa sociedade e no mundo onde vivemos. Nesse sentido, houve a preocupação de incluir, neste projeto, atividades de índoles diferenciadas que promovessem o bem-estar e a autoestima do idoso, através da sua inclusão e responsabilização relativamente a vários aspetos da sua vida. Assim sendo, importa, neste ponto, referir as diferentes implicações conseguidas através da realização do presente trabalho, sendo que para isso, iremos focar-nos nas implicações a nível pessoal e institucional.  Relativamente às implicações deste projeto no que se refere ao funcionamento da instituição, posso afirmar que ele possibilitou aos idosos a oportunidade de trabalhar e aprender acerca de temas muito diferenciados e inovadores.  De facto, tratando-se a instituição onde decorreu este projeto, de uma instituição religiosa, as atividades realizadas anteriormente eram muito direcionadas a este tema, pelo que, apesar de ser algo que, efetivamente, interessava aos idosos, era insuficiente, uma vez que não promovia a educação ao longo da vida dos mesmos.  Nesse sentido, a possibilidade de trabalhar temas como a educação para a saúde, a educação ambiental e, em particular, a ciência do dia-a-dia, aproveitando em todos eles os saberes dos idosos, fez com que os participantes do projeto se sentissem valorizados e capazes de aprender sempre mais.  Também as atividades intergeracionais se afiguraram de grande relevância para os idosos pois permitiram, não só a criação de momentos de alegria e bem-estar, como também possibilitaram 
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a troca de saberes intergeracionais que se verificaram muito importantes na elevação da autoestima dos idosos na medida em que viram os seus anos e as experiencias de vida serem valorizadas. Deste modo, considero que a dinâmica na instituição mudou consideravelmente, não só ao nível da diversidade de temas tratados, mas também na valorização dos idosos como pessoas capazes de refletir e intervir ativamente nas decisões da sua vida, bem como de desenvolver conhecimentos em diferentes áreas do saber. No que concerne às implicações do projeto ao nível pessoal, devo começar por dizer que a realização deste estágio foi o concretizar de todo um objetivo pois, após um ciclo de estudos que possibilitou recolher as bases teóricas necessárias para trabalhar nesta área, sentia uma lacuna no que dizia respeito aos aspetos práticos da intervenção propriamente dita.  De facto, os sentimentos que reinavam em mim aquando do inicio do estágio eram de ansiedade, por muito desejar ter a possibilidade de colocar em prática toda a teoria que tinha previamente aprendido, e de receio por saber que, as bases teóricas, não seriam suficientes para, em muito momentos, resolver as adversidades que surgissem. Nesse sentido, após a minha integração na instituição, foi-me possível perceber duas coisas: a primeira foi que, apesar do meu trabalho ser direcionado aos idosos e ao seu desenvolvimento, teria de lidar e trabalhar com os técnicos e funcionários da instituição, pois a ajuda deles poderia ser uma mais-valia para o meu trabalho, não só no que respeita ao diagnóstico de necessidades, pois, naquele momento, apresentavam um maior conhecimento acerca da realidade onde eu iria intervir, como também na minha integração na instituição e no apoio que poderiam vir a dar em alguns momentos da intervenção; a segunda, em consequência da primeira, foi que além da diversidade de personalidades do público-alvo propriamente dito, teria de lidar com a diversidade de personalidades das demais pessoas com as quais teria também de trabalhar ao longo do tempo do estágio, nomeadamente os técnicos e funcionários da instituição.  Relativamente ao público-alvo da intervenção, foi necessário gerir situações que, sem se estar implicado nos contextos, não seriam possíveis de se prever, como sendo os gostos diferenciados dos utentes, os conflitos pré-existentes entre si ou até as suas limitações físicas que obrigaram a um maior cuidado na planificação das atividades.   Desse modo, considero que a realização deste estágio me permitiu crescer enquanto profissional na medida em que me exigiu desenvolver uma certa habilidade de reação no que respeita às adversidades e situações inesperadas que foram surgindo. Permitiu-me ainda, e de 
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que maneira, crescer a nível pessoal na medida em que me proporcionou momentos de grande aprendizagem e alegria com os idosos, mas também momentos de profunda tristeza, como foi o caso do falecimento de uma das utentes do público-alvo, que, devido à forma repentina como aconteceu, representou um choque para todos. Assim, a nível pessoal considero poder fazer um balanço muito positivo na medida em que considero ter aprendido muito e ter-me tornado numa pessoa muito mais madura e mais capaz de gerir qualquer obstáculo que surja.  Concluindo, penso que além de se terem cumprido os principais objetivos desenhados para o presente projeto, conseguimos algo mais importante ainda que foi mudar mentalidades e comportamentos, não só no que respeita aos idosos do público-alvo como também no que se refere aos funcionários e técnicos da instituição o que permitiu uma alteração positiva na dinâmica da mesma.                    



106  

  



107  

VI. Referências bibliográficas  
• Almeida, J. C. (2001). Em defesa da investigação-acção. Sociologia, Problemas e Práticas, nº 37  
• Alves, F. & Caeiro, S. (1998). Educação Ambiental. Lisboa: Universidade Aberta 
• Ander-Egg, E. (1987). Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad. Buenos Aires: Hvmanitas 
• Ander-Egg, E. (1989). La animación y los animadores. Pautas de acción y de formación. Madrid: Narcea, S.A. De Ediciones 
• Ander-Egg, E. (1990). Repensando la investigación-acción participativa. México: Editorial El Ateneo 
• Ander-Egg, E. (2000). Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural. Madrid: Editorial CCS 
• Antunes, M.C. (2001). Teoria e prática pedagógica. Lisboa: Instituto Piaget 
• Benavente, A., Costa, A. F., Machado, F. L. (1990). Práticas de Mudança e de Investigação. Revista Crítica de Ciências Sociais. Nº29. Coimbra 
• Boutinet, J. P. (1990). Antropologia do Projecto. Lisboa: Instituto Piaget 
• Canário, R. (1999). Educação de adultos. Um campo e uma problemática. Lisboa: Educa 
• Carvalho, A. & Carvalho, C. (2006). Educação para a saúde: conceitos, práticas e necessidades de formação. Loures: Lusociência 
• Costa, A., Ávila, P. & Mateus, S. (2002). Públicos da ciência em Portugal: trajectos portugueses. Lisboa: Gradiva 
• Costa, M. & López, E. (1996). Educación para la Salud: Una estrategia para cambiar los estilos de vida. Madrid: Pirámide 
• Chizzotti, A. (2000). Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez Editora 
• Dias, J. R. (1983). Curso de iniciação à Educação de Adultos. Braga: Universidade do Minho 



108  

• Dias, J. R. (2009). Educação – O caminho da Nova Humanidade: das coisas às Pessoas e aos Valores. Porto: Papiro Editora 
• Documento interno da instituição (2016). Manual de Acolhimento ao Cliente. Guimarães 
• Erasmie, T., Lima, L. (1989). Investigação e Projetos de Desenvolvimento em Educação. Braga: Universidade do Minho, Unidade de Educação de Adultos 
• Fernandes, A. M. (2006). Projeto Ser Mais - Educação para a Sexualidade Online. Porto: Faculdade de Ciências – Universidade do Porto 
• Fogelman-Soulié, F., Havelange, V. & Milgram, M. (1991). Les Théories de la complexité: autor de l'œuvre d'Henri Atlan. Paris: Deuil 
• Fonseca, A. (2004). O Envelhecimento: uma abordagem psicológica. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa 
• Garcia, J. Sánchez, M. (1997). Desarrollo humano, participación y dinamización sociocultural. In Carrasco, J.G. (coord). Educación de Adultos. Barcelona: Editorial Ariel 
• Gillet, J. (2006). La animación en la comunidade: Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona: Editorial GRAÓ 
• Gomes, C. (2014). Envelhecer: ser e estar. Projeto de intervenção num lar de idosos. Porto: ESE 
• Guerra, I. C. (2000). Fundamentos e Processos de Uma Sociologia de Acção. O Planeamento em Ciências Sociais. Cascais: Principia 
• INE. (2017). Projeções da população residente 2015-2080. Portugal 
• Iturra, R. (1986). Trabalho de campo e observação participante, In Silva, A.S. & Pinto, J. M. (orgs). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Afrontamento, pp.149-163.  
• Jacob, L. (2007). Animação de Idosos. Porto: Âmbar  
• Ketele, J., Chastrette, M., Cros, D., Metellin, P. & Thomas, J. (1988). Guia do Formador. Lisboa: Instituto Piaget 
• Ketele, J. & Roegiers X. (1993). Metodologia da Recolha de Dados: Fundamentos dos Métodos de Observações, de Questionários, de Entrevistas e de Estudo de Documentos. Lisboa: Instituto Piaget 



109  

• Latorre, A. (2003). La investigación-acción – Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó 
• Lima, L. C. (2007). Educação ao longo da vida: entre a mão direita e a mão esquerda de Miró. São Paulo: Cortez  
• Lopes, M. S. (2006). Animação sociocultural em Portugal. Chaves: Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural 
• Magalhães, R. (2015). A Comunicação Estratégica aplicada à divulgação da Ciência. O caso do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Braga: Universidade do Minho 
• Marchioni, M. (2001). Comunidad, participación y desarrollo. Madrid: Editorial Popular 
• Miranda, S. (2003). Dinâmicas Para Grupos – A Aprendência do Conviver. Porto: ASA Editores, S.A.  
• Moreira, C. D. (1994). Planeamento e Estratégias de Investigação Social. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
• Moreira, C. D. (2007). Teorias e Práticas de Investigação. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
• Morin, E. (1991). Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget 
• Morin, E. (2003). Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. Brasil: Cortez Editora 
• Nogueira, I. (2008). Projeto Cidadania Ativa: Uma Nova Realidade para o Idoso. Ceará: Serviço Social do Comércio 
• Oliveira, C. C. (1999). A educação como processo auto-organizativo: fundamentos teóricos para uma educação permanente e comunitária. Lisboa: Instituto Piaget 
• Oliveira, C. C. (2004). Auto-organização, Educação e saúde. Coimbra: Ariadne editora 
• OMS. (1979). Declaração de Alma-Ata: Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados primários de saúde. Brasília 
• OMS, (1986). Carta de Ottawa. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf . Acedido em: 16/09/2017 
• OMS, (2005) Envelhecimento ativo: Uma política de saúde. Brasília 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf


110  

• ONU, (1975). Carta de Belgrado. Disponível em: http://www.fzb.rs.gov.br/upload/20130508155641carta_de_belgrado.pdf. Acedido em: 16/09/2017. 
• ONU, (1995). Agenda 21: Conferência da Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brasília.  
• ONU, (2017). Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/. Acedido em: 18/09/2017  
• Quivy, R. & Campenhoudt, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais: trajectos. Lisboa: Gradiva 
• Ribeiro, O. & Paúl, C. (2011). Manual de Envelhecimento Activo. Lisboa: Lidel 
• Rosa, M. (2012). O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa. Lisboa: FFMS 
• Serrano, G. (1998). Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes II. Técnicas y Análisis de Datos. Madrid: La Muralla 
• Silva, E. (2011). Despertar Sorrisos à Vida: Um Projecto de Animação Sociocultural numa Instituição Particular de Solidariedade Social. Braga: Universidade do Minho 
• Simões, A. (2006). A Nova Velhice. Um novo público a educar. Porto: Âmbar 
• STOL. Disponível em https://stolscience.com/. Acedido em 23.11.2016. 
• Trilla, J. (1998). Animación sociocultural – Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel 
• Trilla, J. (2004). Animação sociocultural: Teorias, programas e âmbitos. Lisboa: Instituto Piaget 
• Tripp, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, vol.31, n.3. São Paulo  
• UNESCO, (1975). Health education for adults: Health promotion and health education for adults. Hamburg: UNESCO 
• UNESCO, (1976). Recomendación relativa ao desarrollo de la educación de adultos. Nairobi 
• UNESCO, (2010). Educação: Um tesouro a descobrir; Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI: destaques. Brasília 

https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/


111  

• Zimerman, G. (2000). Velhice: Aspectos Biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed    



112  

               APÊNDICES  



113  

Apêndice I – Questionário de avaliação de necessidades  Questionário de avaliação de necessidades/interesses  No âmbito da realização do estágio curricular a ser desenvolvido na Venerável Ordem terceira de São Domingos, integrado no 2º ano do Mestrado em Educação – Área de Especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, surgiu a necessidade de implementar o presente inquérito por questionário de modo a conseguir reunir as informações necessárias acerca das necessidades e interesses do público-alvo para o qual será direcionado o projeto. Nesse sentido, e para ajudar na construção de um plano de atividades que vá de encontro às suas expectativas, pede-se que leia atentamente e responda com toda a sinceridade às questões que, seguidamente, lhe serão colocadas, com a salvaguarda de que essas respostas são confidenciais. Qualquer dúvida que surja aquando do preenchimento do questionário, não hesite em questionar-me. Terei todo o gosto em ajudá-lo/a. Obrigada pela colaboração e disponibilidade!   Caracterização Sociodemográfica  1. Nome: ______________________________________________________________  2. Idade: ______  3. Estado civil: Solteira/o  Casada/o  Em União de Facto  Divorciada/o  Viúva/o  Outro  Qual? __________________________________  4. Habilitações académicas: Não sabe ler nem escrever  
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Sabe ler e escrever (sem certificação)  1ª Classe  2ª Classe  3ª Classe  Ensino básico completo (primária)  Ciclo  Telescola  Ensino preparatório  Ensino secundário  Ensino técnico profissional  Qual curso? ___________________________________ Licenciatura  Qual curso? _______________________________________________ Outro  Qual? _____________________________  5. Em que profissão/ões trabalhou ao longo da sua vida? ______________________________________________________________________  6. É natural de onde? ___________________________  Informação complementar  7. Apresenta dificuldades a nível de alguma/s das seguintes funções/capacidades? Ouvir  Cheirar  Ver  Andar  Dormir  Comer  Respirar  Agarrar objetos   Equilibrar-se   Memorizar   Outra  Qual? ____________________________ Não, nenhuma  
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  8. Sofre de alguma doença/s?  Sim  Não   8.1. Se sim, qual/ais?  Diabetes  Tensão alta  Colesterol  Doença cardíaca  Parkinson  Demência  Depressão  Ansiedade  Doença óssea   Cancro  De quê? _________________________ Outra/s  Qual/ais? _____________________________  9. Está a ser medicada/o? Sim  Não   9.1. Se sim, por que motivo? Diabetes  Tensão alta  Colesterol  Doença cardíaca  Parkinson  Demência  Depressão  Ansiedade  
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Doença óssea  Cancro   Dormir  Outra/s  Qual/ais? _____________________________  10. Há quanto tempo reside nesta instituição? _________  11. Tem filhos? Sim   Não  Se sim, quantos? _____  11.1. Vivem perto? Sim  Não  Alguns sim, outros não   12. Costuma receber visitas? Sim   Não   12.1. De quem? ______________________________________________________  13. Tem algum familiar próximo a viver nesta instituição? Sim  Não   13.1. Se sim, quem? ____________________________________________________  14. Por que motivo veio residir para a Venerável Ordem Terceira de S. Domingos? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  15. O que mais gosta nesta instituição?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  16. O que menos gosta nesta instituição? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  17. Como ocupava os seus tempos livres antes de residir na instituição? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  18. Como ocupa os seus tempos livres na instituição?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  19. Costuma participar nas atividades realizadas na instituição? Sim   Não    20. Gosta das atividades que se realizam nesta instituição? Sim   Não    20.1. Se sim, porquê? ______________________________________________________________________________________________________________________________________  21. Em que atividades, disponíveis na instituição, mais gosta de participar?  Musicoterapia      
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Ginástica     Leitura partilhada     Canto coral  Atividades religiosas  Trabalhos manuais  Festejo de dias temáticos   22. Que outras atividades gostaria de realizar?  Dança  Jogos tradicionais  Debates/discussões  Atividades com crianças  Atividades sobre/com a natureza  Atividades com a família  Outra/s  Qual/ais? ___________________________________________________  23. Que temas gostaria de ver tratados em outras atividades? (Escolha os 6 que mais lhe interessarem!) Alimentação saudável  Higiene oral  Colesterol e doenças associadas  Doenças de coração  Os números curiosos do corpo humano  Política em Portugal  Política no Mundo  O céu e as estrelas  A magia da luz  A magia do som  Natureza e meio ambiente  O planeta Terra  A evolução das espécies  História de Guimarães  
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História de Portugal  Religião  Educação Cívica  Terrorismo  Croché  Pintura  Outra/s  Qual/ais? ____________________  24. Tem alguma observação ou sugestão a fazer? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Obrigada pelo tempo disponibilizado!  A estagiária, Joana Martins            
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Apêndice II – Gráficos dos dados da caracterização do público-alvo  
 

 Gráfico 43 - Estado civil do público-alvo  
317 Estado civil Solteira/oCasada/oEm União de FactoDivorciada/oViúva/o

1 1 11114 1 Idade 7579808284858892Gráfico 42 - Idade do público-alvo 
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 Gráfico 44 - Habilitações académicas  
 Gráfico 45 - Profissão/ões do público-alvo  
 Gráfico 46 - Naturalidade do público-alvo  

2 144 Habilitações académicasNão sabe ler nem escrever2ª Classe3ª ClasseEnsino básico completo (primária)Ciclo
1 41112211 1 1Em que profissão/ões trabalhou ao longo da sua vida? CravadeiraCostureiraGovernantaCuidadora de criançasEmpregada domésticaAgricultor/aEmpregado de mesaConstrutor civilTecedeiraFiandeiraVendedora na praça

6111 1 1É natural de onde? GuimarãesVila Nova dos InfantesPóvoa de LanhosoFafeFermil de BastoVieira do Minho
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 Gráfico 47 - Dificuldades apresentadas pelo público-alvo  
 Gráfico 48 - Patologias do público-alvo  

 Gráfico 49 - Tempo de residência na instituição 

4424 2 1Apresenta dificuldades a nível de alguma/s das seguintes funções/capacidades? OuvirVerAndarEquilibrar-seMemorizarNenhuma
4 72233 1 1Sofre de alguma da/s seguinte/s doença/s?DiabetesTensão altaColesterolDoença cardíacaAnsiedadeDoença ósseaCancroDoença pulmonar

2 11113 2Há quanto tempo reside nesta instituição? 2349101112
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 Gráfico 50 - Motivo pelo qual optaram por residir na instituição                

3 122111 2 1Por que motivo veio residir para a VOTSD?Não tinha condições para estar sozinha/oSentia-me cansadoSentia-me sozinha/oNão queria dar trabalho aos filhosPara ter companhiaTinha medo de estar sozinhaA casa era friaPrecisava de apoioNão conseguia cuidar do marido sozinha
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Apêndice III – Gráficos dos dados do diagnóstico de necessidades  
 Gráfico 51 - O que mais gosta na instituição? . 
 Gráfico 52 - O que menos gosta na instituição?  

61722 1 1 1O que mais gosta na instituição? Gosto de tudoAtividadesFuncionáriosComidaQuartoDa pazDos colegasDo convívio
7111 1 1O que menos gosta na instituição?Das discussões/conflitos entreos colegasFalta de harmoniaDas pessoas mal-educadasDas colegas de quarto que nãome deixam descansarDa comidaNada, gosto de tudo
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 Gráfico 53 - Como ocupava os seus tempos livres antes de residir na instituição?  
 Gráfico 54 - Como ocupa os seus tempos livres na instituição?  

1 5111211 1 1Como ocupava os seus tempos livres antes de residir na instituição? Fazia voluntariadoPasseavaDançavaVia televisãoFazia teatroFazia crochêEnsinava crochêOcupava-me com a casaIa para um centro de diaTrabalhava no terreno da minhapropriedade
3 52213111 2 1 1Como ocupa os seus tempos livres na instituição? Faço as atividadesVou à missaRezo o terçoPasseioOuço rádioFaço crochêDescansoFaço recadosLeioFaço exercícioParticipo em peças de teatroVejo TV
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 Gráfico 55 - Costuma participar nas atividades realizadas na instituição?  
 Gráfico 56 - Gosta das atividades que se realizam nesta instituição?  
 Gráfico 57 - Por que motivo participa nas atividades realizadas na instituição? 

11
Costuma participar nas atividades realizadas na instituição? Sim Não

11
Gosta das atividades que se realizam nesta instituição? SimNão

61211 1 1Por que motivo participa nas atividades realizadas na instituição?Distraio-meFaço exercícioAjuda a passar o tempoDivirto-meGosto de estar sempre ativoEstou com outras pessoasPorque me distraio mas agora sãosempre as mesmas
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 Gráfico 58 - Em que atividades, disponíveis na instituição, mais gosta de participar?  
 Gráfico 59  - Que outras atividades gostaria de realizar? 
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 Gráfico 60 - Que temas gostaria de ver tratados em outras atividades?             
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Apêndice IV – Questionário de avaliação de atividades I  Questionário de avaliação de atividades I   1. Gostou da atividade?  Muito  Pouco  Nada   1.1. O que gostou mais? E menos? ____________________________________________________________________________________________________________________________  2. Sentiu que aprendeu com esta atividade? Sim  Não   2.1.  Se sim, o quê? ____________________________________________________________________________________________________________________________   3. Após a realização desta atividade pensa alterar alguma coisa nos seus hábitos?  Sim  Não   3.1.  Se sim, quais? ______________________________________________________________________________________________________________________________________    
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Apêndice V – Questionário de avaliação de atividades II   Questionário de avaliação de atividades II  1. Gostou da atividade?  Muito  Pouco  Nada   1.1. O que gostou mais? E menos? ____________________________________________________________________________________________________________________________  2. Sentiu que esta atividade foi útil? Sim  Não   2.1.  Se sim, porquê? ____________________________________________________________________________________________________________________________         
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Apêndice VI – Registo fotográfico da atividade Colesterol e doenças associadas  
             

Figura 9 - Visualização e interpretação dos valores de análises de alguns idosos Figura 10 - Construção de placas de colesterol nas artérias  

Figura 11 - Artérias com e sem placas de colesterol 
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Apêndice VII -  Apresentação power point da atividade Colesterol e doenças associadas  
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Apêndice VIII -  Registo fotográfico da atividade A magia da luz   
   
 

Figura 12 - Circuito elétrico Figura 13 - Fogo de artício 

Figura 15 - Jogo As sombras enganam Figura 14 - Experiência do Sol 
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Apêndice IX – Apresentação power point da atividade A magia da luz  I & II  
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Apêndice X -  Registo fotográfico da atividade A magia do som                      

Figura 16 - As notas musicais 
Figura 17 - O som com o gás Hélio 
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Apêndice XI – Power Point da atividade A magia do som  
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Apêndice XII -  Registo fotográfico da atividade Os curiosos números do corpo humano                        

Figura 18 - Construção do cérebro humano 
Figura 19 - Os vários constituintes dos alimentos 

Figura 20 - Comprimento de alguns órgãos humanos 
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Apêndice XIII -  Registo fotográfico da atividade Eco3i: vamos reciclar?       
             

Figura 21 - Jogo da reciclagem 
Figura 22 - Jogo da reciclagem 
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Apêndice XIV -  Registo fotográfico da atividade Jogo da Glória                   
Figura 23 - Jogo da Glória 

Figura 24 - Vencedora do Jogo da Glória 
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Apêndice XV – Poster Encontro Regional de Cultura e Educação Permanente – SABERES EM FESTA, Algarve 2017 
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Apêndice XVI – Excerto do diário de bordo   Data: 28-11-16  Local: Sala de convívio da VOTSD  Antes da realização da atividade Hoje vai-se realizar a atividade Colesterol e doenças associadas. Tenho todos os materiais preparados e estou confiante de que vai ser uma atividade que vai ter um impacto positivo nos idosos porque vai permitir que desenvolvam um maior conhecimento sobre o tema podendo, assim, ser mais conscientes no que respeita às suas decisões. Além disso foi preparada com linguagem acessível e simples para que não haja dificuldades de perceção.  De qualquer modo sinto-me um pouco ansiosa porque, acabei de conversar com o técnico de enfermagem da instituição, de modo a pedir-lhe algumas análises de utentes no sentido de possibilitar-lhes a análise dos seus próprios valores de colesterol, que me “avisou” que esta seria uma atividade que não teria frutos uma vez que os idosos não iriam compreender as análises. Não concordo, aliás, acho que o facto de perceberem a dinâmica análises poderá fazê-los perceber não só os valores do colesterol, como outros que lá se encontrem.  Após a realização da atividade  Estou muito satisfeita com o rumo da atividade.  Primeiramente foi possível perceber que os temas relacionados à saúde são temas de interesse dos idosos, pois quando perceberam que iriamos falar do colesterol mostraram-se muito atentos e interessados em ouvir. Quando se falou em dois tipos de colesterol, o bom e o mau, os participantes da atividade também se mostraram muito surpresos, tendo afirmado que nunca tinham ouvido falar de um colesterol bom, sempre pensarão que o colesterol era sempre algo negativo. De seguida, quando se tratou a questão dos fatores de risco associados ao colesterol foram capazes de os identificar e aqui começaram a questionar de que forma poderiam diminuir esses riscos uma vez que todos os idosos tinham pelo menos um dos fatores de risco elencados. Quando se abordaram as principais formas de prevenir o aumento negativo do colesterol os idosos voltaram a mostrar muita atenção. O passo seguinte foi analisar as análises de cada um dos utentes e 
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aqui, posso dizer que foi um dos momentos altos da atividade porque, além de se mostrarem muito empenhados em aprender as ler os seus valores de colesterol, começaram de imediato a comparar valores entre si, o que representou desde logo um fator muito positivo da atividade. 
Por fim, para melhor perceberem de que forma o colesterol se “aloja” nas nossas artérias, 

“construímos” artérias com papel EVA e papel de acetato. Após essa construção verificou-se que, de facto, os utentes tinham compreendido os motivos pelo qual o colesterol é prejudicial 
ao organismo pois um dos utentes comentou: “claro que fazer com que o sangue que deveria passar numa veia dita limpa, passe nesta com tanto colesterol, vai fazer com que o coração 
faça muita mais pressão. Não imaginava que era isto que o colesterol fazia às nossas artérias”.  Os utentes estavam muito satisfeitos pelas aprendizagens que retiraram e agradeceram o facto de ter explicado algo que lhes irá permitir ter uma visão tão mais precisa quando o médico disser que têm os níveis de colesterol altos ou quando eles próprios o virem. As construções das artérias com mais e menos colesterol ficaram expostas na sala de convívio.  No dia 30 de novembro Hoje estava a conversar com uma utente na sala de convívio quando me apercebi que dois dos utentes do público-alvo estavam a mostrar e a explicar à animadora social da instituição e a dois utentes em que consistiam aqueles objetos (as construções das veias com colesterol e saudáveis), a explicar o porquê de o colesterol ser prejudicial para nós e o porquê de, por vezes, fazer com que as nossas artérias rebentem. Senti-me muito satisfeita com o facto de verificar que a atividade surtiu frutos pois permitiu que os idosos conhecessem um pouco mais sobre o colesterol e fez com que conseguissem espalhar a mensagem.         
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          ANEXOS     
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Anexo I – Declaração da instituição 
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Anexo II – Certificado de participação na I Conferência Internacional de Projectos Educativos para Seniores 
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Anexo III – Certificado de participação no Encontro Regional de Cultura e Educação Permanente  
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