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2017 

RESUMO 

Atualmente vivemos numa sociedade com um índice de envelhecimento populacional cada 

vez mais acentuado, o que instigou a grandes mudanças nas últimas décadas, quer a nível 

económico, demográfico e social, desenvolvendo-se para isso infraestruturas políticas e serviços 

mais apropriados a esta nova realidade. Por este motivo, é necessário não só proporcionar 

momentos de ocupação de tempos livres, mas também promover a participação ativa e a 

autonomia dos idosos na sociedade. As instituições ficam incumbidas de potencializar e 

proporcionar a todas estas pessoas momentos de informação, formação e educação – formal, não 

formal e informal. 

Pelo que referi, o projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália 

de Crespos”, levado a cabo na respetiva instituição, teve como principal finalidade promover o 

Envelhecimento Ativo dos idosos, e, consequentemente, estimular e desenvolver todas as 

dimensões do indivíduo, como melhorar o bem-estar e a “qualidade de vida” destes 

utentes/clientes.  

O projeto apresentado apoiou-se num trabalho de investigação-ação participativa de cariz 

qualitativo, no qual se adotou como meio de intervenção a animação sociocultural. Neste sentido, 

foram proporcionadas atividades que promoveram/potencializaram o desenvolvimento pessoal, 

grupal e social. Assim, criou-se momentos e espaços, que permitiram e permitem aos idosos uma 

aprendizagem ao longo da vida. 

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Educação de Adultos; Envelhecimento Ativo; Qualidade 

de Vida.  
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Professional Practice Report 
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ABSTRACT 

Nowadays, we live in a society with a high growing aging population index, what instigated 

big changes in the last decades, at economic, demographic and social levels, what made possible 

the developing of political and social infrastructures, more adapted to this reality. For this reason, 

it is not only necessary to provide leisure time, but also to promote the active participation and 

autonomy of the elderly in the society. It is in the hands of the institutions to empower and provide 

moments of information, training and education – formal, non-formal and informal – for these 

people. 

For what I referred, the project “Por uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial Santa 

Eulália de Crespos” (“For an Active Life in the Social and Parish Center Santa Eulália de Crespos”), 

carried out in this institution, the most important goal was to promote the Active Aging of the 

Elderly, and consequently, encourage and develop all the dimensions of the individual, how to 

improve the welfare and the “quality of life” of those users/clients. 

The present project was based on a qualitative and participative research-action, in which 

the intervention adopted was by a sociocultural animation. So, there were provided activities that 

promoted/enhanced personal, group and social development, creating moments and spaces that 

allowed the elderly to learn throughout their lives. 

 

 

Key-words: Active Aging; Adult Education; Sociocultural Animation; Quality of Life.  
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Introdução 

 

No âmbito da realização do estágio curricular, inserido no segundo ano do Mestrado de 

Educação, da área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, 

ministrado pela Universidade do Minho, apresento o vigente relatório que, – procurando uma 

harmonia entre a componente académico-investigativa e a colaboração ativa e prática com a 

instituição –, foi orientado e implementado tendo como grande objetivo a promoção de um 

Envelhecimento Ativo dos utentes/clientes para um estilo de vida saudável, ativo, incitando a um 

considerável grau de satisfação pessoal e emocional. 

O projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos” 

foi desenvolvido na instituição de acolhimento designada Centro Social e Paroquial de Santa Eulalia 

de Crespos, na freguesia de Crespos, Braga. A escolha por esta instituição assentou, 

primeiramente, por um conhecimento prévio da mesma, visto que esta pertencia à área de 

residência da estagiária. A par disto, a opção pela instituição mencionada é justificada, ainda, por 

a mesma se situar no meio rural em que, por vezes, surgem maiores desafios devido a vários 

fatores.  

Este projeto incidiu, especialmente, na valência Centro de Dia, tendo como destinatários a 

população idosa. O grupo-alvo desta intervenção era constituído por vinte e nove idosos com idades 

compreendidas entre os cinquenta e sete e os noventa e um anos. Ao longo da intervenção o 

número de elementos do público-alvo foi-se alterando, devido a vários fatores, constituindo-se, por 

vezes, uma grande limitação no processo. Assim, tendo em conta as características e 

necessidades inerentes a este grupo, o presente projeto debruçou-se, essencialmente, na 

promoção da “qualidade de vida” e bem-estar dos idosos, por meio da animação sociocultural, 

perspetivando a educação ao longo da vida.  

A nossa sociedade apresenta-se cada vez mais envelhecida, pressuposto este que 

demonstra a pertinência da realização de estudos investigativos e intervenções, sobre a 

problemática envolta às questões diretamente relacionadas com a população mais idosa. 

Envelhecer constitui um processo gradual, natural e universal, comum a todos os Homens, 

contudo, estamos perante uma população frágil, com várias limitações quer a nível físico, como a 

nível cognitivo, económico e emocional, o que faz com que surjam alterações das relações e papéis 

sociais. 
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Nesta sequência, o público-alvo da presente intervenção, demonstram-se como sendo um 

grupo com determinadas especificidades, e, portanto, um grupo importante, mas, 

concomitantemente um público-alvo desafiante para promover um estilo e “qualidade de vida” 

cada vez mais saudável e ativo. Daí, ser necessário e importante refletir sobre as infraestruturas, 

políticas económicas e sociais, e os apoios destinados a esta população, para que haja condições 

e programas de incentivo, isto é, uma aposta dirigida a esta faixa etária com premissas de uma 

vida ativa e participativa na sociedade que integram. 

Assim, é neste âmbito que a educação surge como uma mais-valia pois impulsiona e cria 

espaços de aprendizagem que permite ao idoso, de uma forma harmoniosa, a transformação e, 

consequentemente, o combate ao declínio. Através da educação é possível apostar-se nas suas 

competências, aptidões e nas suas capacidades individuais para impulsionar um espírito 

autónomo, participativo e crítico. Contudo, parte do idoso aceitar e adaptar-se às novas condições 

que esta nova fase da vida abarca, valorizando a sua história.  

Para a concretização do objetivo supramencionado inicialmente estruturei o vigente relatório 

dividindo-o por capítulos. Assim, o primeiro capítulo, designado de “Enquadramento Contextual do 

Estágio” apresenta a caraterização da instituição e do respetivo público-alvo, a apresentação da 

problemática de intervenção, a justificação da pertinência do estágio, o diagnóstico de 

necessidades, a finalidade e os objetivos de intervenção.   

O segundo capítulo, “Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio”, realiza-se a 

fundamentação teórica que alicerça o presente projeto, sendo apresentados alguns projetos de 

intervenção e investigação relacionados com animação sociocultural, com idosos, e sobre o 

Envelhecimento Ativo e, ainda, algumas conceções teóricas como, Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária e Envelhecimento: Envelhecimento Ativo, Animação Sociocultural e 

Motivação. 

No que concerne ao terceiro capítulo, “Enquadramento Metodológico do Estágio”, expõe-se 

uma apresentação e a fundamentação metodológica utilizada, como o paradigma, os métodos e 

as técnicas de investigação, educação/formação e de avaliação. Ainda neste capítulo são 

abordados os recursos humanos, físicos e materiais utilizados no desenvolvimento da intervenção, 

bem como das limitações do processo.  

No capítulo seguinte, que diz respeito à “Apresentação do Processo de 

Intervenção/Investigação” são apresentadas e descritas as atividades desenvolvidas ao longo da 
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intervenção, bem como as atividades complementares. Neste ponto, é ainda apresentado os 

resultados obtidos com o projeto de intervenção. 

Para finalizar apresentam-se as “Considerações Finais”, em que é realizada uma análise 

crítica dos resultados e das implicações do estágio a nível pessoal/profissional, institucional e de 

conhecimentos na área de especialização – Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. Em 

último seguem-se as Referências Bibliográficas, Apêndices e Anexos. 
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Capítulo 1: Enquadramento Contextual de Estágio 

 

Neste primeiro capítulo são abordadas as caraterísticas inerentes ao contexto de 

intervenção. É descrita a caraterização da instituição e respetivo público-alvo, seguindo a 

apresentação da problemática da intervenção/investigação, o diagnóstico de necessidades, e 

ainda a finalidade e os objetivos da intervenção. 

 

1.1. Caraterização da Instituição 

O projeto de intervenção, Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália 

de Crespos decorreu no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos, mais 

especificamente na valência concernente ao Centro de Dia. Esta instituição encontra-se registada 

como uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem finalidades lucrativas, que tem o 

firme propósito de oferecer um leque de respostas sociais aos diferentes públicos da comunidade 

local. 

O Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos foi fundado no ano de 1996. Nasce 

como uma estrutura que prima por responder à necessidade que a comunidade residente na 

freguesia de Crespos se deparava: auxiliar aqueles que são mais vulneráveis, ou seja, as crianças 

e os idosos.  

Em 2011, o Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos expande-se fisicamente 

ao edificarem-se novas instalações, tendo sido desta forma alargadas e melhoradas as condições 

necessárias para melhor servir a população local. Nesta sequência histórica, reuniam-se todas as 

condições para que o Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos prosperasse e se 

tornasse, a cada dia, uma referência nos cuidados que confere à população em geral. 

O Centro Social e Paroquial iniciou o seu funcionamento a 5 de setembro de 2011, dispondo 

de três valências, nomeadamente: creche (trinta e três crianças), serviço de apoio domiciliário 

(vinte idosos) e centro de dia (vinte idosos). Atualmente, a creche conta com trinta e quatro 

crianças, serviço de apoio ao domicílio com vinte e cinco usuários e o centro de dia com vinte e 

nove utentes/clientes. 

Após o enquadramento geral da instituição, importa agora focar as atenções para a valência 

específica do Centro de Dia. Esta valência tem em vista uma resposta social, desenvolvida com o 

equipamento social específico, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que 
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contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar, passando uma parte do seu 

tempo na instituição. 

Esta valência está em funcionamento no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de 

Crespos, localizado no Largo da Igreja, nº1, freguesia de Crespos, concelho de Braga. Trata-se de 

um edifício construído de raiz com o apoio financeiro do Programa PARES, cumprindo as normas 

relativas às instalações de um Centro de Dia e funciona como um serviço integrado numa estrutura 

existente com mais valências, tal como referido precedentemente. 

Em termos de instalações físicas, o mesmo dispõe então de uma área técnica e 

administrativa; área de convívio; área de refeições (refeitório, cozinha, despensa); lavandaria; área 

de higiene (instalações sanitárias, banhos e outros serviços); área de tratamento de roupas (zona 

húmida, zona seca, estendal e arrumos); uma área de alojamento temporário com um quarto; e, 

também, de uma área exterior (jardim). 

No que se refere aos objetivos basilares pelo qual o Centro de Dia rege a sua intervenção, 

estes compreendem: prestar serviços que satisfaçam as necessidades básicas dos 

utentes/clientes, prestar apoio psicossocial e o fomento das relações interpessoais ao nível dos 

idosos e destes com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. No Centro de Dia presta-

se ainda outros serviços a vários níveis, desde a confeção das refeições, convívio/ocupação, 

cuidados de higiene, tratamento de roupas, entre outros. 

Já no que diz respeito aos recursos humanos, o Centro Social encontra-se organizado da 

seguinte forma: como órgãos máximos da estrutura organizacional encontram-se os órgãos 

diretivos constituídos pela direção e pelo conselho fiscal. Hierarquicamente seguem-se os serviços 

administrativos e financeiros, de seguida o serviço geral dos profissionais que atuam em cada 

valência do Centro. 

 No caso específico do Centro de Dia, este conta com os serviços laborais de cinco auxiliares 

de ação direta, uma animadora, duas cozinheiras/ajudantes de cozinha e uma auxiliar de serviços 

gerais. Note-se que as auxiliares de ação direta têm a seu cargo a execução de tarefas relacionadas 

com os serviços de satisfação diária, isto é, a alimentação, higiene pessoal, transporte, 

administração da medicação e envolvimento em determinadas atividades, com as quais a 

estagiária colaborou com a equipa, essencialmente em datas festivas. Para auxiliar esta descrição, 

em Anexo II- Organigrama da Instituição encontra-se a estrutura do mesmo.  
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1.2. Caracterização do Público-Alvo 

Antes de proceder à caraterização do público-alvo, torna-se pertinente mencionar que o 

desenvolvimento da presente secção foi elaborado tendo por base alguma análise documental - 

documentos esses cedidos pela instituição, como por exemplo processos individuais de cada 

utente/cliente - mas também, através das conversas informais com os utentes/clientes deste 

Centro de Dia, uma vez que este é o público-alvo da presente intervenção. No entanto, tendo em 

conta a existência de algumas carências e lacunas que pude depreender no contexto investigativo-

interventivo, ainda que pontualmente, irei desenvolver determinadas atividades direcionadas para 

os utentes/clientes do Serviço de Apoio ao Domicílio.  

Neste seguimento, o grupo com o qual irei realizar a intervenção é constituído por um total 

de vinte e nove idosos, com idades compreendidas entre os cinquenta e sete e os noventa e um 

anos, dos quais seis são do sexo masculino e os restantes são do sexo feminino. É também 

importante referir que, deste universo de vinte e nove idosos, dezasseis são viúvos, seis casados, 

dois divorciados e cinco solteiros.  

O Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos encontra-se situado num meio 

rural, tornando-se facilmente compreensível o facto de a maioria dos idosos, utentes/clientes do 

Centro de Dia não serem alfabetizados pela instituição escolar. Assim, sobre este assunto, pode-

se verificar que dezasseis dos utentes/clientes nunca tiveram a oportunidade de frequentar o 

ensino, apenas um possui habilitações ao nível da primeira classe, sete da terceira classe, quatro 

da quarta classe e apenas uma tem o sétimo ano (que o obteve mais tarde, estando já inserida 

no mercado de trabalho). Neste sentido, revela-se igualmente importante referir ainda que, em 

termos profissionais, dezassete desempenhavam profissões/ocupações inseridas no âmbito do 

setor agrícola, três comerciantes, uma padeira, duas cozinheiras, uma operacional da ação 

educativa, um carpinteiro, um construtor civil, um pedreiro, uma empregada doméstica e um 

mecânico. 

É de salientar que o grupo padece de várias patologias – facto que deve ser tido em linha 

de conta, dado a natureza interventiva do vigente projeto de estágio –, das quais se destacam, 

principalmente, as diabetes Mellitus, a hipertensão, insuficiências cardíacas, dislipidemia, o 

Alzheimer, e ainda, alguns dos utentes/clientes foram vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Tendo em consideração os fatores mencionados no período anterior e de forma a ter um 

conhecimento mais aprofundado das capacidades e das dificuldades de cada idoso, a enfermeira 

e uma das auxiliares da instituição ajudaram a definir o grau de dependência do grupo em análise.  
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Tendo em conta a denominação de autonomia dada por Jacob (2008), conclui-se que 

apenas sete são considerados autónomos, quinze semiautónomos e os restantes (sete) 

dependentes. Para um melhor entendimento dos critérios que estiveram na base desta 

classificação, é de referir que se consideram autónomos os idosos ativos e que desempenham 

atividades do seu quotidiano sem dificuldades; assumem-se como semiautónomos os idosos com 

algumas limitações, quer na locomoção ou no apoio de algumas tarefas diárias; sendo que os 

dependentes atendem aos idosos com elevadas necessidades de auxílio nas atividades diárias 

(alimentação, higiene, etc.), entre as quais incluem também a locomoção, nomeadamente, o 

auxílio da cadeira de rodas. 

 

1.3. Apresentação da Área/Problemática de Intervenção/Investigação 

O projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos”, 

tem como objetivo motivar, através da animação, os utentes/clientes deste Centro de Dia, para 

um estilo de vida saudável, ativo, promovendo um considerável grau de satisfação pessoal e 

emocional, visando assim a promoção de um envelhecimento ativo. 

O envelhecimento é uma realidade da nossa sociedade, e o envelhecimento populacional é 

cada vez mais notório. Por esse motivo torna-se fundamental advertir para o envelhecimento ativo 

dos nossos idosos, e segundo um ranking, elaborado pela União Europeia (2017), coloca Portugal 

no top das seis economias "a envelhecer mais depressa", ocupando assim os lugares cimeiros 

(Pinto,2017). 

Daí ter debruçado sobre esta temática, neste contexto de intervenção, que surge, 

precisamente, no âmbito da área de especialização do mestrado de Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, para colmatar uma necessidade sentida junto da população idosa de um 

meio rural. 

Durante estes últimos anos têm aumentado, gradualmente, as iniciativas com vista a 

enaltecer e desmistificar a promoção do Envelhecimento Ativo junto da população sénior. Neste 

âmbito, o presente projeto pretendeu motivar os idosos para desenvolver atividades múltiplas de 

diferentes áreas como culturais, sociais, artísticas e físicas/ motoras, potenciando a partilha de 

experiências e o desenvolvimento, respeitando os seus gostos, competências e as suas 

capacidades. Pois, quando se intervém com este público é necessário ter em consideração várias 

dimensões afetas ao indivíduo, bem como o seu processo de desenvolvimento integral. É também 

importante motivar e impulsionar os mesmos, promovendo e orientando os processos de 
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transformação dos idosos, essencialmente, para que estes sejam autónomos, participativos, 

confiantes e conscientes de si e dos outros. 

A implementação deste projeto educativo deseja, também, reforçar no público-alvo a ideia 

de que aprender é um processo contínuo e permanente ao longo da vida, esta não estagna, pois 

está sempre presente no nosso quotidiano. Por esse motivo, a Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, visa emancipar as capacidades e competências da pessoa adulta na sua múltipla 

forma, isto é, nas dimensões sociais, como pessoais ao longo da sua vida. Assim, a cada dia que 

passa há novas aprendizagens que proporcionam ao indivíduo continuar a formar-se e a interessar-

se pelos assuntos que afetam a sua vida pessoal e social, daí a importância da educação 

permanente, que segundo Antunes é entendida como “[…] empenhado no desenvolvimento 

integral do homem e em promover a integração plena, e por isso, activa, participativa, crítica, 

responsável e criativa dos seres humanos nas comunidades de pertença, assim como a 

compreensão, respeito e conveniência pacífica com todas as outras comunidades” (2008, p. 71). 

Assim, e tendo em conta todos os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do 

percurso académico procurou-se colocar estes em prática no desenvolvimento do projeto, 

podendo, assim, adequar e justificar da melhor maneira as práticas realizadas. Ou seja, todos os 

conhecimentos e conteúdos adquiridos ao longo da formação académica foram uma mais-valia 

para a realização e sucesso deste estágio académico. Pois, os métodos e as técnicas de 

investigação e intervenção, as teorias conceptuais que o educador comunitário se deve basear e 

as correntes teóricas estudadas ao longo da formação, foram aspetos basilares para a realização 

e fundamentação de todo o projeto, com vista a alcançar os seus objetivos.  

Em suma, é de realçar a importância do profissional especializado na área de Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária, sendo este indispensável neste tipo de instituições, pois 

possui uma destreza académica e técnica para esta área, uma vez que tem grande capacidade de 

visualização, da leitura do que é real, permitindo assim uma conceção, gestão, implementação e 

avaliação de projetos mais precisos e coerentes. 

 

1.4. Diagnóstico de necessidades 

A avaliação diagnóstica é fundamental para conhecermos a realidade social na qual se vai 

intervir, bem como o contexto envolvente e o seu público-alvo, pelo que a recolha de informação 

se revela como uma fase fulcral para a eficácia do projeto em causa. 
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Assim, é nesta fase que o técnico responsável pela intervenção tem um papel vital, uma vez 

que se propõe a atuar sobre os problemas identificados, pois demonstra-se “conveniente examinar 

a realidade a estudar, as pessoas, o meio envolvente, as características e as circunstâncias que 

incidirão no desenvolvimento do projeto” (Serrano, 2008, p.29). 

Os dados recolhidos nesta fase através das mesmas são meramente qualitativos, uma vez 

que são ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas. A 

investigação qualitativa “justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a 

natureza de um fenômeno social” (Richardson, 1985, p.38), favorecendo, desta forma, a 

compreensão dos comportamentos e significados que os sujeitos dão à sua própria vida, ao meio 

e às relações que vão construindo. 

Tendo em conta os princípios da investigação qualitativa, em que esta pode assumir 

múltiplas formas, neste estudo em específico foram utilizadas para o diagnóstico de necessidades 

três estratégias de investigação, sendo elas, a Observação Direta e Participante, a Análise 

Documental e as Conversas Informais. Foi através destas técnicas que foi realizada a procura dos 

documentos e de elementos indispensáveis para conhecer primeiramente a história da instituição. 

Mas, também, para proceder à caracterização da mesma, bem como à recolha de informações 

acerca do público-alvo, tendo em conta dados que retratam muitas vezes a sua história de vida. 

Através das conversas informais foi possível uma maior aproximação e conhecimento acerca do 

público-alvo, bem como dos seus interesses e das suas necessidades.  

Nesta etapa, a estagiária apreendeu que a principal falência deste público passava, 

essencialmente, pela falta de motivação dos utentes/clientes na realização e participação nas 

atividades. A falta de motivação advinha não só da parte dos utentes/clientes, visto que se 

encontram numa etapa da sua vida em que a autoestima, autoconfiança, a determinação, e 

eficiência, bem como, a eficácia  apresentavam níveis baixos, mas também, surgia do facto que 

este público sendo de um meio rural possuía uma visão um pouco diminuta das suas 

potencialidades e qualidades. Porém, outro dos fatores que condiciona a entrega e a motivação 

destes indivíduos seria consequência do facto da instituição não proporcionar um leque variado 

de atividades lúdicas, sociais e culturais. Levando a que os utentes/clientes perdessem o gosto e 

o ânimo por participarem nas mesmas. 

Perante o que se pode constatar, nesta fase de diagnóstico, foram assim criadas atividades 

diversificadas que fossem ao encontro dos gostos e interesses destes, destacando-se o gosto pelas 

artes, sobretudo, pelos trabalhos manuais, o contacto com a natureza, o gosto pelo exercício físico, 
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entre outros. Isto permitiu que fossem desenvolvidas atividades que procurassem promover um 

estilo de vida saudável, aumentando a sua motivação, e consequentemente, melhorasse e 

combatesse a falência identificada. 

Com este tipo de abordagem é possível compreender um conjunto de conceitos que valoriza 

claramente a complexidade humana, os quais incluem o significado, a compreensão do senso 

comum, a vida quotidiana, a construção social, a negociação, entre outros, levando a uma melhor 

interpretação do mundo de significação associada a cada contexto e indivíduo, às suas vivências 

e experiências, aos valores e aos sentimentos que nos levam, assim, a um conhecimento mais 

aprofundado acerca do público-alvo. 

 

1.5. Finalidade e Objetivos da Intervenção 

A grande finalidade da presente intervenção passa por motivar os utentes/clientes para um 

estilo de vida saudável, ativo, promovendo um considerável grau de satisfação pessoal e 

emocional. 

Objetivos da Intervenção 

1) Objetivos Gerais 

Tendo em vista a promoção do bem-estar dos idosos e este situar-se na proa do projeto, 

esta intervenção levará a cabo a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos mesmos, de 

modo a que estes participem ativamente nas atividades propostas. Assim sendo, os objetivos 

gerais passam por:  

 Desenvolver as capacidades físicas, psicológicas e cognitivas; 

 Estimular a criatividade e as capacidades artísticas/ culturais dos utentes; 

 Promover o desenvolvimento pessoal e grupal. 

 

2) Objetivos Específicos 

 Fomentar e incrementar a prática de exercícios físicos; 

 Fortalecer e desenvolver as competências cognitivas; 

 (Re)criar e inovar da arte ao artesanato; 

 Sensibilizar e partilhar os conhecimentos sobre agricultura biológica; 
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 Promover a “qualidade de vida” no quotidiano; 

 Promover e desenvolver a autoestima.  
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Capítulo 2: Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio 

 

Este segundo capítulo apresenta alguns projetos desenvolvidos, também eles, na mesma 

área de intervenção, bem como algumas conceções teóricas basilares ao trabalho realizado ao 

longo de todo o período de estágio. 

 

2.1. Investigação e Intervenção na Área Problemática do Estágio 

São muitos os relatórios e teses de mestrado, doutoramento, obras literárias, bem como 

publicações realizadas em torno do envelhecimento, devido aos vários fatores culturais e sociais 

que se têm vindo a afirmar na nossa sociedade. 

Sendo o envelhecimento uma realidade da nossa sociedade, e com ele advêm questões tão 

preocupantes, é cada vez mais importante combater as diversas necessidades e continuar a atuar 

nesse âmbito. Seguindo estas premissas, a estagiária debruçou-se assim por esta área e 

problemática: envelhecimento ativo. 

Neste sentido, e tendo em conta a problemática já mencionada, optou-se por realizar uma 

breve pesquisa de dissertações que abordam o mesmo tema, bem como, a animação sociocultural 

na terceira idade e a promoção da “qualidade de vida” nesta faixa etária.  

A estas dedicou-se esta secção do relatório: Dissertação “Animação Sociocultural de idosos: 

um modo de promover o envelhecimento ativo em contexto institucional” - desenvolvido pela 

investigadora Andreia Costa (2012); Projeto "Viver a (e para) aprender: promoção do 

envelhecimento ativo" – Elsa Silva (2013); Projeto “Vive mais a terceira idade: uma iniciativa de 

educação ao longo da vida” – desenvolvido por Eugénia Cunha (2015).  
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Dissertação de Mestrado – “Animação Sociocultural de idosos: um modo de 

promover o envelhecimento ativo em contexto institucional”, 

Universidade do Porto, 2012 

 

Este projeto foi realizado no âmbito académico, resultante do projeto de estágio do Mestrado 

Estudos em Sociologia, da Universidade do Porto. Este foi desenvolvido e implementado num 

centro social, do concelho de Vila Nova de Gaia, e tinha como finalidade compreender de que 

modo é promovido o envelhecimento ativo junto dos idosos institucionalizados neste local. Assim, 

os objetivos práticos deste projeto pretenderam estimular a participação dos utentes nas atividades 

desenvolvidas na instituição; dinamizar atividades do interesse dos idosos que promovam o seu 

bem-estar físico e psicológico e promover o intercâmbio institucional. 

A investigadora percebeu que a instituição, mais especificamente a animadora, se apoia 

sobretudo na animação sociocultural para realizar as atividades, as mesmas eram, 

essencialmente, atividades lúdicas; expressões plásticas; atividades de expressão e comunicação; 

atividades físicas ou motoras e atividades cognitivas, para proporcionar o envelhecimento ativo 

nos idosos, sendo este muitas vezes um verdadeiro desafio, quer por motivos institucionais, quer 

por parte do público-alvo. 

Por último, a investigadora realizou um plano de atividades socioculturais em que “(…) 

selecionamos um conjunto de atividades que permitam manter ou melhorar a capacidade física e 

mental do idoso; promovam a valorização pessoal e social dos utentes, através do desenvolvimento 

das suas competências e fomentem as relações interpessoais entre os idosos.” (Costa, 2013, 

p.76) no qual percebeu em primeira mão os desafios que existem nesta área, para além disso, 

apresentou um conjunto de recomendações e propostas de intervenção que considerou úteis. 
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Projeto - "Viver a (e para) aprender: promoção do envelhecimento ativo", 

Universidade do Minho, 2013 

 

Este projeto foi realizado no âmbito académico, resultante do projeto de estágio do 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, da Universidade do Minho. Este foi 

desenvolvido e implementado em dois centros de convívio, de um município de Braga, e visou 

promover o Envelhecimento Ativo e a “qualidade de vida” dos indivíduos. 

Assim, e tendo em conta a promoção do envelhecimento ativo, e o desenvolvimento 

harmonioso de todas as dimensões dos diferentes utentes, a investigadora desenvolveu atividades 

de forma a encontrar respostas adequadas às necessidades detetadas e tendo em consideração 

os princípios do envelhecimento ativo, defendidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

2005, saúde, a participação e a segurança. Estas foram essencialmente de cariz educacional, 

como: a informática, saúde e questões ambientais. Mas também, sociocultural em que houveram 

momentos de lazer e convívio intergeracional.  

Por último, no que diz respeito à avaliação, esta foi contínua e sistemática, a qual envolveu 

ativamente a participação do público-alvo. Já as atividades, essas foram bem conseguidas uma 

vez que foram de encontro com a finalidade do projeto, a própria investigadora assume que “[…] 

esta finalidade que foi transversal a todas as atividades implementadas foi atingida e tal se pode 

comprovar com os resultados satisfatórios obtidos, que evidenciam, igualmente, a concretização 

dos objetivos gerais e específicos delineados” (Silva, 2013, p. 105). Assumindo, assim, a 

necessidade e a importância de intervir e promover o envelhecimento ativo, para uma vida com 

qualidade, no qual os indivíduos possam continuar a ser autónomos, ativos e participativos. 
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Projeto - “Vive mais a terceira idade: uma iniciativa de educação ao longo da vida”,  

Universidade do Minho, 2015 

 

Este projeto foi realizado no âmbito académico, resultante do projeto de estágio do 

Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, da Universidade do Minho. Este foi 

desenvolvido na instituição Em Diálogo – Associação para o Desenvolvimento Social da Póvoa de 

Lanhoso, mais especificamente com a população idosa da valência do Centro Comunitário Vale 

do Cávado, localizada em Monsul, a mesma pretendeu promover o Envelhecimento Ativo dos 

idosos melhorando, por seu turno, a “qualidade de vida” e o bem-estar dos mesmos, por meio da 

animação sociocultural. 

Assim, e tendo em conta a finalidade do projeto - “Promoção do Envelhecimento Ativo dos 

idosos do Centro Comunitário, alicerçado na busca pela melhoria da “qualidade de vida” dos 

idosos.” (Cunha, 2015, p.17), - foram desenvolvidas atividades de desenvolvimento cognitivo e 

pessoal, de cariz lúdico e cultural, mas também, algumas atividades institucionais.   

Por último, e tendo em conta que as atividades desenvolvidas foram, essencialmente, de 

cariz sociocultural, as mesmas “proporcionaram aos idosos momentos de lazer, convívio e de 

divertimento, mas também, momentos importantes de debate e reflexão que inevitavelmente se 

constituiu num espaço privilegiado na consciencialização de vários assuntos abordados.” (Cunha, 

2015, p.100), através da animação e, com este projeto os idosos criaram estruturas que 

favorecessem o envelhecimento ativo e que auxiliam a educação ao longo da vida. 

 

2.2. Conceções Teóricas 

2.2.1 Educação de Adultos e Intervenção Comunitária  

O conceito de Educação de Adultos surge num contexto socio-histórico controverso, pautado 

pelo pós- II Guerra Mundial – em que a Europa se encontrava devastada pelos conflitos bélicos – 

e pelo surgimento das Nações Unidas – fundada com o propósito de alcançar a paz no mundo, 

pelo que o alcance de tal intuito passaria, indiscutivelmente, por iniciativas de origem não estatal. 

 

Assim, foi a partir do século XIX, que a Educação de Adultos se desenvolveu,  
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“associada a dois grandes processos sociais: por um lado o desenvolvimento de movimentos sociais 

de massas (movimento operário) que estão na raiz da vitalidade da educação popular; por outro lado, 

o processo de formação e consolidação dos sistemas escolares nacionais que conduziu, segundo uma 

lógica de extensão ao mundo dos adultos, à emergência de modalidades de ensino de segunda 

oportunidade. (Canário, 2000, p.12) “ 

 

Deste modo, os primeiros grandes passos foram efetuados na primeira Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, em 1949, na Dinamarca (Elsinore), tendo como principais 

pontos de discussão as especificidades da Educação de Adultos, onde “(…) ilustram, por um lado, 

a dimensão planetária desta expansão da educação de adultos, por outro lado, o papel decisivo 

desempenhado em todo este processo pelos organismos internacionais saídos do pós guerra.” 

(idem, p.12). 

Em 1960, realizou-se a segunda Confintea em França (Montreal), e parafraseando Canário 

esta foi considerada como um ponto de viragem, uma vez que a educação de adultos passou a 

representar parte integrante do sistema educativo (idem, idem). 

Foi no seguimento desta conferência, que os valores e princípios educativos foram 

convencionados e se debruçaram, essencialmente, sobre a necessidade de países mais 

desenvolvidos apoiarem os países em desenvolvimento com o intuito de promoverem e verem 

implementados programas e políticas com vista a melhorar as capacidades de aprendizagem, uma 

vez que esta possibilitava uma melhor adaptação profissional, bem como a promoção e 

importância do papel da educação de adultos nos processos de desenvolvimento integral do ser 

humano.  

Respeitante a este assunto, Canário denota que “a difusão das práticas educativas dirigidas 

a adultos é acompanhada por um processo de diferenciação interna e de complexificação do 

próprio campo da educação de adultos, cuja marca mais relevante passa a ser, progressivamente, 

a da sua heterogeneidade” (idem, p.13). 

Como menciona Antunes, foi nesta segunda conferência que a educação de adultos passou 

a ser considerada parte integral do sistema educativo, defendendo que, 

“viver juntos em paz supõe aprender a respeitar o outro, a ser compreensivo e solidário. Estas 

qualidades são fomentadas pelo conhecimento. Neste sentido, os representantes na conferência 

consideraram a educação de adultos, enquanto processo que permite aquisição e inter-relação de 

conhecimentos, saberes, costumes e tradições nas e entre as populações, como factor necessário 

para promover e difundir valores de compreensão, do respeito mútuo e da solidariedade, assumindo, 
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assim, um lugar importante no âmbito da paz, da cooperação e da interajuda entre os povos” (2001, 

p.43). 

 

A mesma autora refere, ainda, que se constatou, nesta mesma conferência, que os 

resultados de todos os esforços feitos para a obtenção de uma melhor escolaridade e uma 

formação contínua dos adultos, se demonstram muito distantes dos objetivos inicialmente 

pretendidos e que, desta forma, urge a adoção e implementação de políticas e programas de 

educação/formação de adultos, que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa 

e um mundo melhor. 

No entanto, apenas mais tarde, no ano de 1976, surge, no Japão (Tóquio), a Recomendação 

sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, no qual apelam ao 

“desenvolvimento integral do homem e em promover e integração plena, e por isso, activa, participativa, 

crítica, responsável e criativa dos seres humanos nas suas comunidades de pertença, assim como, a 

compreensão, respeito e convivência pacífica com todas as outras comunidades” (Antunes, 2008, 

p.72). 

 

Assim, a partir desta conferência, a educação de adultos ganha, efetivamente, um valor 

acrescentado ao ser perspetivada como um fator de democratização da educação e do 

desenvolvimento económico, social e cultural, com vista à emancipação e transformação – pois 

se não houver transformação, não há educação.  

De facto, e ainda na perspetiva da mesma autora, neste documento “a educação de adultos 

já não é entendida como um subsistema de um sistema (parte de um todo), mas sim como uma 

fase de um processo, o processo de educação permanente, entendido como projeto educativo 

único e global.” (2001, p.51). 

É então nesta terceira Confintea, que surge pela primeira vez o conceito de educação 

permanente, sendo interpretada e definida como “(…) la educación permanente constituye un 

aspecto fundamental del derecho a la educación y un medio para facilitar el ejercicio del derecho 

a la participación en la vida política, cultural, artística y científica;” (UNESCO, 1976, p.1). 
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Por conseguinte, definiu-se na mesma Recomendação (Nairobi) que a Educação de Adultos 

se trata de: 

“ (…) la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el  nivel y 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 aprendizaje profesional, gracias a las cuales 

las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus 

aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les 

dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o so comportamiento en la doble 

perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo 

socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.” (UNESCO,1976, p.2) 

 

As Conferências Internacionais de Educação de Adultos são realizadas periodicamente com 

a finalidade de fazer um balanço mundial do setor, estabelecendo novos programas e objetivos. 

Neste seguimento, a quarta conferência foi realizada em França (Paris), em 1985; a quinta na 

Alemanha (Hamburgo), em 1997. A última conferência foi realizada em Belém (Brasil), em 2009, 

com vista a reafirmar as metas definidas na conferência anterior, como programas de 

alfabetização a longo prazo, globalização, desenvolvimento sustentável, educação não formal, 

educação popular, entre outras problemáticas. 

Desta forma, parafraseando Gadotti foi no Fórum Mundial da Educação (2007), que a 

Educação de Adultos acabou por revelar-se um conceito amplo e abrangente ao relacionar-se com 

vários temas, entre eles: a questão da pobreza e das desigualdades, a questão das ONG’s, 

comunicação e informação, mudanças climatéricas, migração (refugiados e imigrantes em 

situação “irregular”), interculturalidade, empregabilidade e sobrevivência, economia solidaria e, 

certamente, a educação como direito humano, como “direito à educação emancipadora” (2009, 

p.8). 

Assim, é claro, que a Educação de Adultos deve contribuir para o desenvolvimento do 

espírito crítico pois, “la capacidade de comprensión crítica de los graves problemas del mundo 

contemporáneo y de los cambios sociales, así como de la aptitud para participar activamente en 

el progresso de la sociedade nuna perspectiva de justicia social” (UNESCO,1976, p.3). A Educação 

de Adultos, apresenta-se, pois, como basilar na medida que pode, de uma forma significativa, 

diminuir a pobreza de espírito que é visível na sociedade atual. 

Para além do desenvolvimento do espírito crítico, e da consciência crítica, o ser humano 

precisa, igualmente, de desenvolver a capacidade de “aprender a aprender”, pois a mudança 
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começa por nós, daí a necessidade de alargar os horizontes da Educação, à Educação de Adultos, 

com vista à resolução de problemas das comunidades e à construção de seres humanos. 

“Perspetiva-se, então, que a significação do que é um ser humano adulto se vai construindo na 

vivência quotidiana através de uma inter-relação pela qual o homem e o mundo se modifica e se 

co-constroem mutuamente” (Antunes, 2001, p.54). 

Esta conceção de educação ainda hoje se encontra muito longe de ser adotada e praticada 

em Portugal, apesar de já terem passado 40 anos da realização desta Recomendação. 

Segundo Antunes, “efetivamente, afastamo-nos desta concepção de educação enquanto 

princípio e direito fundamental de crescimento, aperfeiçoamento e emancipação dos seres 

humanos, enveredando por uma perspectiva economicista de emprego e de mercado” (2008. 

p.73). 

Desta forma, e tal como é verificável no pressuposto defendido por Antunes demonstra-se 

existir uma “relação causal direta entre educação e desenvolvimento económico e, este fato leva, 

como é óbvio, as entidades estatais a fazerem maiores investimentos na educação.” (2001, p.33). 

A aposta nestas duas áreas permitiu que em Portugal se tenha verificado um aumento das taxas 

de alfabetização e profissionalização e, naturalmente, uma descida das taxas de desemprego, o 

que, de certa forma vai de encontro à perspetiva de Carrasco, pois segundo este autor, “[parece 

que] la educación de adultos [representa-se] como un punto de partida, un principio creador en el 

proceso natural de desarrollo de una sociedad” (1997, p.4). 

Para concluir, é essencial não esquecer que um dos pontos fulcrais da Educação de Adultos 

– considerada e vista como um processo holístico e contínuo – é o melhoramento da “qualidade 

de vida”, no entanto, este é um conceito polissémico, na medida em que lhe é atribuído uma 

definição ampla e global. Contudo, é importante ter em conta que 

“el aprendizaje concentra un significado más comportamental e individual, que puede revelar no sólo 

acciones de educación formal o no formal, sino también situaciones vivenciales sin carácter 

estructurado e intencional, como de hecho resulta inevitablemente de la experiencia social y del curso 

de la vida de cada individuo” (Lima, 2012, p.27) 

 

Por seu turno, a Intervenção Comunitária é uma prática que visa desenvolver as condições 

de vida de uma comunidade. Segundo García Martinez y González Hernández (1997, citado por 

Carrasco, 1997) entende-se por comunidade  

un grupo humano que vive en un área geográfica específica y cuyos componentes mantienen entre sí 

una pluralidad de relaciones para el acometimiento de las funciones de producción, de gobierno, de 
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educación, de asistencia y de recreo: relaciones que adquieren un grado superior al que pueda 

producirse con miembros exteriores a la misma y que les permiten autoidentificarse en cuanto grupo 

con el lugar donde habitan” (p.276).  

Neste sentido, compreende-se por comunidade um conjunto de pessoas que estão num 

determinado local, no qual há partilha de interesses e objetivos comuns, bem como valores, 

sonhos, expectativas que são comuns entre os indivíduos que nela se encontram integrados, 

tentando preservar a igualdade dos direitos humanos, evitando a criação de injustiças sociais, 

onde se cria e fomenta o espírito de entre ajuda.  

O conceito de Intervenção Comunitária tem vindo a ser desenvolvido de uma forma gradual, 

pois inicialmente a Intervenção Comunitária era sobretudo dirigida a grupos fragilizados e em 

países pouco desenvolvidos. No entanto, esta ideia tem vindo a ser alterada, pois “(…) trabajo 

comunitário o la intervención comunitaria como un trabajo y una intervención normal que se puede 

dar en cualquier situación y, sobre todo, que va dirigido al conjunto de la población de un 

determinado territorio sin más adjetivos diferenciadores” (Marchioni, 1999, p.13), daí a 

Intervenção Comunitária ser realizada independentemente do local ou grupo, uma vez que todos 

podem melhorar ou aprender algo novo com esta prática.  

A Intervenção Comunitária é uma intervenção socioeducativa, podendo ser aplicada em 

qualquer local, país ou zona, sendo este fragilizado ou não, pois podemos fazer Intervenção 

Comunitária a vários níveis, desde apoios nos bairros, no combate à solidão, entre outras 

situações. Daí o trabalho ser para, com e da comunidade, pois é a comunidade que desenvolve 

os projetos. 

Entretanto, na perspetiva de Marchioni (1999), é essencial ter atenção quando nos 

referimos ao conceito “comunitário”, pois este pode ter duas ações diferentes. Assim, podemos 

assumir o conceito “comunitário” a uma comunidade como destinatária de programas e projetos, 

onde é necessário ter em atenção os recursos técnicos, profissionais e científicos, ou assumir uma 

perspetiva que represente a comunidade como protagonista do processo que se quer levar adiante, 

com a participação ativa da população, uma vez que é a comunidade quem desenvolve os projetos.  

Não menos importante é de referir que todo este processo visa melhorar as condições de 

vida de uma dada comunidade, sendo que para que isso aconteça, tem de se ter em conta as 

necessidades das pessoas, partindo da endogeneidade do que está dentro dessa comunidade. 

Isto é, torna-se necessário partir do existente e só depois planear essa transformação de forma 

gradual. 
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Como se tem a vindo a constatar, tanto a Educação de Adultos, como a Intervenção 

Comunitária, nem sempre foram vistas como o são nos dias de hoje. O mundo está a mudar a 

uma grande velocidade, estamos cada vez mais capitalistas, mais globalizados, e com acesso a 

mais informação. No entanto, é importante afirmar que ter mais informação não significa ter mais 

conhecimento como se sabe, mas essa mesma informação faz com que nos construamos uns 

aos outros. É necessário adaptarmo-nos às mudanças do mundo e da sociedade, pois toda esta 

mudança pode criar alguns entraves nas comunidades, e não se pode esquecer que são as 

comunidades que nos constroem biologicamente. 

O mundo global e capitalista, em que se vive, conduziu igualmente a muitas injustiças quer 

a nível social, económico ou político. Assim, se antes podíamos falar em emprego para vida – o 

“conhecido” pleno emprego –, hoje em dia cada vez menos o podemos afirmar, pois é cada vez 

mais importante saber adaptarmo-nos às circunstâncias da vida e promover a nossa 

empregabilidade, de forma a conseguir ingressar e permanecer integrados profissionalmente.  

Intervenção comunitária e desenvolvimento comunitário aparecem muitas vezes como 

sinónimos, sendo, frequentemente, entendidas como perspetivas de abordar a Educação de 

Adultos. No entanto, a Educação de Adultos é muito mais que alfabetizar, mas refere-se antes a 

um processo de dinamização sociocultural, intervenção, intervenção social e sociocultural, 

animação, educação comunitária. Em suma, a Educação de Adultos “es una educación de la 

comunidade para la comunidade … Cuando se educa a la comunidade para potenciar la vida 

comunitária” (Carrasco, 1997, p.277) e desenvolvimento comunitário. Por sua vez, o 

desenvolvimento comunitário é entendido 

“como ‘un proceso de desarrollo coordenado y sistemático que, en respuesta a unas necesidades o 

demanda social, pone en actividad a una comunidad (territorial o poblacionalmente bien definida), 

despertando su autoconfianza y voluntad para participar activamente en el desarrollo y destino de la 

misma de forma agrupada y organizada, en cooperación, autoanalizándose, descubriendo sus 

necesidades, fijándose objetivos a alcanzar; así como medios y modos de hacer, a fin de lograr el 

desarrollo integral de la misma (que incluye desarrollo económico, social, cultural, etc.) y siendo capaz, 

en consecuencia, de auto asistirse sabiendo satisfacer sus propias necesidades, así como enfrentarse 

y resolver sus problemas’ (Erdozain, 1992, citado por Carrasco,1997, p.276). 

O desenvolvimento comunitário adaptou-se a qualquer comunidade com o principal objetivo 

de a desenvolver, o que faz com que estes conceitos sejam também eles sinónimos tendo em 
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conta a filosofia que lhe subjaz. A mudança conseguida é tida como um fator de desenvolvimento, 

e este desenvolvimento é considerado como um desenvolvimento integral. 

Este papel cabe, porém, a ser desenvolvido pelo educador comunitário que tem uma função 

informativa/comunicativa e educativa/emancipativa, que segundo Antunes (2008) pode e deve 

atuar nas mais variadas instituições, isto é, em programas de carácter educativo, saúde, 

intervenção e animação comunitária, entre outros, realizando a mediação dos grupos, promovendo 

a comunicação, o intercâmbio e a interação entre as comunidades e as instituições.  

Torna-se por isso fundamental salientar que o educador comunitário tem um papel fulcral 

no que concerne ao desenvolvimento de um projeto/intervenção comunitária, pois cabe ao 

educador “saber ouvir as necessidades e aspirações da população, compreender o conjunto de 

conhecimento, saberes e costumes que constituem a sua cultura e respeitar os valores que 

tornaram significativa as suas acções.” (idem, p.87). 

 

2.2.2 Envelhecimento: Envelhecimento Ativo  

O aumento da população idosa é um dos problemas centrais deste século, sendo esta 

problemática constatada tanto no panorama nacional como no contexto das realidades 

demográficas dos restantes países industrializados da União Europeia. Perante tal facto, torna-se 

legítimo asseverar que o envelhecimento da população é uma realidade inquestionável na 

atualidade. Tendo em consideração os dados e estatísticas sobre a questão em análise, deparamo-

nos com um considerável aumento do número de idosos nas últimas décadas. Este fenómeno 

tem vindo a transformar as sociedades mais desenvolvidas em sociedades “envelhecidas” (INE, 

2012; Pinto, 2017). 

É irrefutável que o envelhecimento se traduz num fenómeno natural e inerente a qualquer 

indivíduo. No entanto, importa referir que o conceito envelhecimento e o conceito velhice são 

distintos podendo, por isso, representar conceções também elas distintas. Para Faria (2011), a 

velhice faz parte do ciclo da vida humana sobre a qual existem muitos mitos e estereótipos. Todos 

os indivíduos envelhecem de uma forma gradual. De facto, “(…) começamos a envelhecer no 

momento de nascer (...)” (Simões, 2006, p. 31), mas é importante ter em atenção que “velho é 

aquele que tem diversas idades: a idade do seu corpo, da sua história genética, da sua parte 

psicológica e da sua ligação com a sua sociedade” (Zimerman, 2000, p. 19). 
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Neste sentido, – dado que, efetivamente, se vive numa sociedade envelhecida, no qual a 

esperança média de vida dos indivíduos é cada vez mais prolongada –, revela-se necessário 

procurar compreender este processo de uma forma transversal e abrangente, uma vez que este 

acarreta alterações físicas, psicológicas e sociais. A este respeito, Simões (2006) argumenta que 

o envelhecimento é, então, um conjunto de processos vivenciados de formas diferentes, tendo em 

conta a natureza física, psicológica, e social que, com o passar do tempo, vão influenciando o 

indivíduo, bem como a sua definição social. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), e com base nos censos realizados em 

2011, a população idosa em Portugal, com mais de sessenta e cinco anos, é de 2,023 milhões 

de pessoas, representando cerca de 19% da população total. Na última década, o número de 

idosos cresceu, exponencialmente, cerca de 19% em comparação com a década anterior. O 

aumento da população “envelhecida” demostra as alterações demográficas de que temos sido 

alvo. Desta forma, esta problemática deve estar no foco da atenção, tanto no quadro investigativo 

como político, dado que se trata de um fenómeno que afeta a sociedade em várias dimensões 

(INE, 2012). 

O envelhecimento é um processo biológico e natural, que conduz a alterações físicas, 

psicológicas e sociais e “Tais alterações são naturais e gradativas.” (Zimerman, 2000, p. 21). 

Tendo em consideração a última premissa e a ótica do autor, é, assim, importante assumir este 

fenómeno como uma problemática social. Portanto, é imperativo que a sociedade encare o 

envelhecimento como uma questão central e saiba lidar com esta fase do ciclo da vida. Para 

Zimerman (2000), envelhecer refere-se a mais uma etapa da vida, que deve ser vivida da maneira 

mais positiva, saudável e feliz possível. 

Para o efeito, uma maior longevidade acarreta consigo várias mudanças no quadro de vida, 

desde o estado de saúde à participação na vida social. No entanto, é importante salientar que tais 

transformações são gerais, “(…) podendo se verificar em idade mais precoce ou mais avançada e 

em maior ou menor grau, de acordo com as características genéticas de cada indivíduo e, 

principalmente, com o modo de vida de cada um.” (Id., p. 21). 

O mundo está a envelhecer a um ritmo acelerado (Torres & Marques, 2008), pelo que se 

verifica urgente a busca por sistemas e respostas sociais que vão ao encontro dos problemas e 

lacunas específicas dessa faixa populacional. Desta forma, é necessário, mais do que nunca, 

repensar e apropriar as políticas sociais e as infraestruturas na medida em que sejam garantidas 
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as condições e a qualidade de vida indispensáveis, uma vez que, e tal como refere Fonseca, “o 

envelhecimento não é só uma questão biológica, é também uma questão social” (2006, p. 59). 

Porém, é necessário compreender que o envelhecimento não se trata apenas de um 

processo, mas sim como um objeto de uma abordagem transversal, que, segundo Schroots & 

Birren (1980, cit. Fonseca, 2006, p. 55) tem presente três componentes: uma componente 

biológica, que reflete uma vulnerabilidade crescente do estado de saúde, além das dependências 

físicas e mentais e de onde resulta uma maior probabilidade de morrer; uma componente social, 

relativa aos papéis sociais – solidão e isolamento social - apropriados às expectativas da sociedade 

para este nível etário; e uma componente psicológica, assumida pela capacidade de auto- 

regulação do indivíduo face ao processo de senescência.  

De um modo geral, o envelhecimento acarreta enormes exigências, pois de um momento 

para o outro, o idoso que até então tinha uma vida ativa no seio social e familiar – facto importante 

numa sociedade que avalia as pessoas pelo que estas produzem –, começa a sentir-se, de uma 

certa forma desvalorizado, inútil e um “fardo”, isto é, descartado pela sua própria sociedade.  

No decorrer de toda esta etapa de envelhecimento, estão associadas várias perdas, 

nomeadamente carências relacionadas com autonomia, independência, entre outros fatores. De 

facto, e tal como defende Neri e Freire (2000, cit. por Schineider e Irigaray, 2008), o 

envelhecimento ainda se encontra estreitamente associado à deterioração física, declínio, 

incapacidade e dependência. 

Efetivamente, as conceções de envelhecimento e velhice acabam por ser o resultado de 

uma construção social e temporal despontada no seio de sociedade com valores e princípios 

específicos, que se relacionam com questões multifacetadas, multidireccionadas e contraditórias. 

Atualmente, a sociedade potencializa a longevidade, mas nega, simultaneamente, o valor e a 

importância social da velhice/envelhecimento. Pois, numa sociedade cada vez mais consumista 

onde apenas o “novo” tem que ser valorizado – pois, caso o contrário, não existe produção e 

acumulação de capital – o “velho” é desvalorizado, ultrapassado e descartado. 

Partindo, assim, desta ideologia, torna-se relevante assumir e mentalizar que a velhice tem 

um lugar na sociedade, pois “(…) as pessoas idosas contribuíram para o desenvolvimento da 

sociedade, honraram seus compromissos, lidaram com as dificuldades inerentes ao acto de viver 

e, apesar de tudo, continuam a viver (…)” (Fonseca, 2006, p. 60).  

Não menos importante é ter-se a consciência que, de um ponto de vista humano e político, 

a marginalização dos idosos ou a exclusão dos mesmos conduz a uma repreensão por parte da 
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sociedade. Isto é, a velhice constitui, assim, um desafio permanente às sociedades, não podendo 

ser encarado como uma condição social de dependência, mas sim, o idoso deve ser perspetivado 

como uma pessoa em desenvolvimento com direito efetivo de representação e de participação 

social e política. 

Neste sentido, o idoso deve continuar a ser um cidadão ativo, autónomo e participativo na 

vida da sociedade em que se integra, pois estes são detentores de uma grande sabedoria e 

experiência de vida, fatores construtivos da sua própria história. No entanto, ainda que o idoso 

demonstre as suas potencialidades enquanto modelo/padrão representativo da sua sociedade, 

ultrapassando, frequentemente, expectativas e idadismos1, é producente que o processo de 

envelhecimento acarreta consigo também uma série de perdas, que podem, potencialmente, 

influenciar, de uma forma direta, a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e ativo. 

Surge, assim, a necessidade de tomar uma atitude e valorizar a história de vida de cada 

idoso, isto é, valorizar o passado e o presente, tendo sempre em conta as experiências vividas, 

para usufruir deste novo ciclo de vida com respeito e atenção, pois defende-se que “para os velhos 

fica o direito de lutar, reivindicar, discutir, posicionar-se e ser um modelo positivo de velhice para 

os jovens, mostrando como pode ser o seu futuro” (Zimerman, 2000, p. 27). 

A problemática do envelhecimento ativo tem sido alvo e objeto de diversos estudos 

investigativos e, portanto, foi adquirindo uma grande dimensão e importância no quotidiano das 

sociedades. Por isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002, adota e define o conceito 

de “envelhecimento saudável” como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. 

Seguindo a mesma conceção, Temer e Petriz (2007, cit. por Osorio e Pinto, 2007) assumem que 

o envelhecimento ativo pode ser visto como um processo de “optimização do potencial de bem-

estar social, físico e mental das pessoas ao longo da vida, para que este período de idade madura, 

cada vez mais comprido, seja vivido de uma forma ativa e autónoma” (p.183). 

Várias são as organizações que promovem iniciativas em prol do envelhecimento ativo, a 

título de exemplo, realizara-se a celebração do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre Gerações, em 2012, promovida pela União Europeia, que teve como objetivo 

sensibilizar a sociedade europeia para o contributo socioeconómico prestado pelas pessoas mais 

                                                           
1 O conceito de idadismo é nos apresentado, na ótica de Cavanaugh (1997, cit. por Fonseca, 2006), como uma 

“forma de descriminação das pessoas baseada simplesmente na idade que apresentam” (p.28). 
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velhas, bem como promover medidas que criem mais e melhores oportunidades para que os 

cidadãos idosos se mantenham ativos. 

Por sua vez, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

avança com uma definição de envelhecimento ativo que tem em consideração um olhar mais 

holístico e amplo ao entender que este deve ser compreendido como  

“a capacidade de as pessoas que avançam em idade levarem uma vida produtiva na sociedade e na 

economia. Isto significa que as pessoas podem elas próprias determinar a forma como repartem o 

tempo de vida entre as atividades de aprendizagem, de trabalho, de lazer e de cuidados aos outros” 

(OCDE. 1998, p.92). 

Por seu turno, a Comissão Europeia (CE) define envelhecimento ativo como “uma estratégia 

coerente visando permitir um envelhecer saudável nas sociedades envelhecidas”, sendo para isso 

necessário desenvolver um conjunto de práticas que englobam  

“a educação e a formação ao longo da vida, o prolongamento da vida ativa, o adiamento da entrada 

na reforma e, mais progressivamente, por conseguir que as pessoas idosas se tornem ativas durante 

a reforma e realizem atividades que reforcem as suas capacidades e preservem a saúde” (CE, 2002, 

p.6). 

Ambas as definições realçam, assim, a necessidade de um prolongamento de uma vida 

ativa, seja ela produtiva ou não, tendo em conta as condições resultantes do processo de 

envelhecimento e do estado de saúde, uma vez que é através da atividade que o envelhecimento 

se torna saudável.  

Assim, a qualidade de vida está, claramente, relacionada com o envelhecimento ativo. No 

entanto, o envelhecimento ativo não se restringe apenas a aspetos médicos nem a 

comportamentos promotores de bem-estar e saúde. O envelhecimento ativo tem em consideração 

aspetos pessoais, familiares, da comunidade e da sociedade, exercendo por isso um impacto no 

indivíduo e na forma como este envelhece. 

Jacob acrescenta ainda a importância da participação da população idosa em questões 

“económicas, culturais, espirituais, cívicas e na definição de políticas sociais” que visam 

essencialmente “aumentar a expectativa de uma vida saudável e qualidade de vida” (2007, p. 

20). Em suma, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento ativo 

sustenta-se em três pilares: participação, saúde e segurança. 

Ainda, as organizações internacionais perspetivam que este fenómeno tem consequências 

diretas na sociedade, pois é, efetivamente, importante a continuação e a participação ativa no 

quotidiano. De facto, o próprio termo ativo “refere-se à participação contínua nas questões sociais, 
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económicas, culturais, espirituais e cívicas, e não só à capacidade de estar fisicamente activo ou 

de fazer parte da força de trabalho”(ND), de acordo com a OMS. 

Nesta nova fase de vida é essencial que o individuo se saiba adaptar à realidade, bem como 

aos novos conceitos e as transformações que advém do envelhecimento. Assim, o idoso deve 

encarar “(…) a velhice como um tempo de experiência acumulada, de maturidade, de liberdade 

para assumir novas ocupações e até mesmo de liberação de certas responsabilidades” 

(Zimerman, 2000, p. 25). 

O envelhecimento ativo implica, igualmente, uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar, 

podendo este ser um processo dinâmico, flexível e de aprendizagem permanente para toda a 

população de 65 e mais anos, numa sociedade inclusiva, participativa, e ativa visando aumentar 

as expetativas de uma vida saudável e, consequentemente, o aumento da esperança média de 

vida. Neste sentido, a expressão envelhecimento ativo não se associa apenas às ciências 

biomédicas, mas também as ciências sociais e humanas. Desta forma, é necessário a manutenção 

da atividade motora e cognitiva após o processo de transição de uma vida ativas para a 

reforma/aposentação das pessoas mais velhas.  

Tendo em conta estes pilares o envelhecimento ativo passa por “estilos de vida saudáveis” 

e os “bons hábitos de saúde”, ou seja, ao promover a saúde dos mais velhos e ao mesmo tempo 

a prevenção de doenças melhorará a qualidade de vida de todos, mas em particular da população 

mais idosa. Todavia, segundo Antunes (2012), o controle e melhoria da saúde não se traduzem 

somente pelos avanços da medicina, mas, sobretudo, pela atitude positiva que as pessoas 

assumem no decurso de vida. Assim sendo, a educação pode ser “entendida como aprendizagem 

ao longo da vida e é a chave para que a saúde seja um bem acessível a todos” (Antunes, 2008, 

p.55), promovendo assim, qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. 

 

2.2.3 Animação Sociocultural 

O aprofundamento do conceito de animação sociocultural, subentende à priori uma breve 

apresentação e análise sobre o termo animação.  

Em termos gerais, este termo deriva do latim animare e significa dar vida, dar alma. Por 

seu turno, através da pesquisa num dicionário, certamente que podemos encontrar o seu 

significado como sendo algo associado a dar vida, dar ânimo, dar movimento ao que está parado. 

Para Quintas e Castaño “[a]nimação como animo: vida, sentido, dar espírito ou alento. Animação 

como animus: motivação, movimento, dinamismo. Etimologicamente, a animação infunde vida, 
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dá ímpeto, é um “atuar sobre” algo, ou também incita e motiva para a ação (…)” (1998, p.31). 

Assim, segundo as duas noções apresentadas, é concordável que o termo animação advém da 

conceção de alegria, dinamismo, energia e entusiasmo. 

Neste sentido, a animação pode ser entendida como um método através do qual se 

proporciona movimento e vida aos grupos sociais, de modo a animar/estimular uma dada 

comunidade, para que estes sejam mais ativos e desenvolvam as suas potencialidades e 

capacidades.  

Por isso, a animação e o animador surgem como resposta às constantes mudanças 

aceleradas e em resultado das mutações sociais que marcam o início da crise da civilização 

urbana. Ainda, sobre a concetualização de animação, Gillet define-o como, “(…) acción que 

expresa la idea de vida, de movimiento, de fuerza y de poder” (2006, p.23).  

Não menos importante é de referir que a animação é estruturada tendo como valor base a 

educação que pode (e deve) ser vista como uma modalidade educativa, uma vez que não é uma 

animação espontânea, nem ingénua, mas intrínseca, a uma finalidade. Desta forma, dever-se-á 

perspetivar e “entender a Animação como algo que se liga a processos de dinamização, 

mobilidade, processo social, como um meio de superar as limitações ou constrangimentos da 

realidade humana actual e elevar os padrões da qualidade de vida” (Lopes, 2006, p.16). Por sua 

vez, Jacob (2007) apresenta uma conceção de animação muito similar, ao asseverar que esta se 

relaciona, inteiramente, com dar vida, dar movimento ou motivar uma pessoa, um objeto ou um 

grupo, com o intuito de atribuir um sentido, um significado à sua vida. 

Posto isso, a animação tornou-se, pela sua dimensão racional, um meio que permitiu às 

pessoas tomarem “consciência da sua importância enquanto elemento determinante da qualidade 

de vida em estabelecimentos” (Idem, p.22).O mesmo autor acrescenta mesmo que a animação, 

e mais especificamente, “a animação de idosos [é vista] 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” (Idem, p.31). 

Para Agustín Osório as finalidades e os objetivos de animação podem destacar-se os 

seguintes:  

“promover o bem-estar individual, de grupo e comunitário das pessoas idosas; melhorar a sua 

qualidade de vida e de saúde integral; (...) fornecer os meios para que continuem a viver muitos anos 

repletos de vida, de ilusão, sentido, dignidade e felicidade; potenciar e desenvolver capacidades, 

habilidades e destreza das pessoas   (...); motivá-las para que continuem activas, participativas, 

solidárias, críticas e úteis no meio social (…)” (2008, p. 211- 217). 
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Conhecendo o significado de animação é, igualmente, fundamental apresentar o de 

sociocultural, que engloba, portanto, os fatores sociais e culturais, como a própria palavra indica 

e que, simultaneamente, diz respeito a um determinado grupo social e/ou nível cultural dos 

indivíduos que o constituem, incentivando e estimulando, assim, a participação das comunidades 

no processo do seu desenvolvimento.  

Posto isto, o conceito de animação sociocultural surge, na Europa, no século XX, 

nomeadamente nas décadas de 50 e 60, como objeção aos problemas de identidade cultural, ao 

decréscimo dos níveis de qualidade de vida e à crise social, fruto do crescimento acelerado da 

população e de concentração de grandes massas. Esta emerge para atuar sobre uma comunidade 

de forma global, ou então num determinado setor/grupo, isto é, com num conjunto de jovens, 

anciões, ou outros grupos específicos. 

Assim, a animação sociocultural surge, consequentemente, como “uma resposta 

institucional, intencional e sistemática a uma determinada realidade social para promover a 

participação activa e voluntária dos cidadãos no desenvolvimento comunitário e na melhoria da 

qualidade de vida” (Trilla, 1998, p.171). Ainda, seguindo a perspetiva do mesmo autor, a 

animação sociocultural detém como objetivo principal estimular os indivíduos da comunidade para 

que procurem ter uma abertura a novas dinâmicas, processos sociais e culturais que os afetam e 

assim responsabilizarem-se sobre os mesmos. 

A animação sociocultural pode ser encarada, também como uma prática social, que através 

de determinados métodos e técnicas possui uma função social. Desta forma, a animação 

sociocultural revela-se como um processo que deve estar presente em qualquer comunidade ou 

sociedade, representando, portanto, um processo de intervenção social fundamental.  

Por sua vez, para Trilla (1998), animação sociocultural sustenta-se tendo por base algumas 

características: a animação enquanto ação e intervenção, a animação como prática social, como 

método ou processo, como um programa ou um projeto, como uma função social, e finalmente 

como um fator, ou seja como algo que produz um processo ou resultado. 

Assim, define-se animação sociocultural como “Un conjunto de técnicas sociales que, 

basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades 

voluntarias que con la participación activa de la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o 

comunidad determinada, y se manifiestan en los diferentes ambitos de las actividades 

socioculturales que procuran el desarrollo de la calidad de vida” (AnderEgg, 2001, p.100).  
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Ainda, segundo Trilla o conceito de a animação sociocultural traduz um “conjunto de acções 

realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou sector da mesma) e dentro 

do âmbito de um território concreto, com o objectivo principal de promover nos seus membros 

uma atitude de participação activa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer 

cultural” (1998, p.26). 

Através das várias perspetivas apresentadas percebe-se claramente, que ainda não existe 

uma definição unívoca e concordante na literatura sobre o conceito em estudo, pois as definições 

são diversas e distintas que acabam muitas por ser díspares. Sobre isto, Lopes assevera que a 

impossibilidade de definir animação representa “a complexidade e (…) riqueza do fenómeno em 

estudo, pelo que rejeitamos uma definição unívoca, necessariamente redutora e parcial” (2008, 

p. 142). 

Apesar da relevância que está implícita na definição concreta daquilo que, efetivamente, se 

pode designar por animação sociocultural, não podemos nem devemos esquecer a pertinência do 

objetivo primordial inerente a este processo. Para Calvo (2002), a animação sociocultural é vista 

como um fenómeno/função social amplo, uma atitude, uma mentalidade, uma profissão e um 

conjunto de técnicas e métodos específicos. 

Efetivamente, é de elevada importância salientar que o processo aqui em análise tem como 

intuito estimular nos indivíduos e na comunidade uma atitude aberta e determinada, para que 

estes se incorporarem nas dinâmicas e nos processos sociais e culturais que os afetam.  

Neste sentido, percebe-se que, através da animação sociocultural, é possível motivar, 

simultaneamente para uma melhor “qualidade de vida” e para o desenvolvimento do ser humano, 

através de um carácter educativo, isto é, explorando a sua relevância e influência ao nível social, 

cultural e mesmo a nível físico-motor.  

 Assim, se comprova que o processo de animação sociocultural, estando alicerçado e tendo 

como enfoque uma dimensão educativa, pode extrapolar e abranger outras dimensões, 

nomeadamente, a cultural e a social, beneficiando desta, o mais variado público, em especial, a 

animação de idosos. 
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2.2.4 Motivação 

Tal como é habitual no âmbito do campo teórico-investigativo prolifera a existência de várias 

perspetivas conceptuais para um mesmo conceito, tal sucede quando se explora o conceito de 

motivação. Efetivamente, encontram-se várias e diversificadas óticas teórico-conceptuais 

referentes ao termo motivação, que tem gerado inúmeras ideologias controversas sobre o termo 

em análise. No entanto, e segundo uma visão genérica, a origem etimológica da palavra motivação 

surge do latim movere, que, segundo Murray representa "um factor interno que dá início, dirige e 

integra o comportamento de uma pessoa" (1986, p.20). Ou, por outras palavras, como refere 

Balancho e Coelho a motivação é “tudo o que desperta, dirige e condiciona a conduta” (1996, 

p.17). 

Para Bzuneck (2009), a motivação é aquilo que move uma pessoa ou que a coloca em ação 

ou a faz mudar o curso, razão pelo qual muitos teóricos defendem que a motivação está 

diretamente relacionada com uma energia interna. Vernon é um dos autores que defende esta 

perspetiva, pois o mesmo assevera que “a motivação é encarada como uma espécie de força 

interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Contudo, é 

evidente que a motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada diretamente” 

(1973, p.11). Também, Garrido (1990) defende que a motivação é um processo psicológico, uma 

força que tem origem no interior do sujeito e que o impulsiona a uma ação. 

Assim, a motivação é então vista como um elemento intrínseco e fundamental no uso de 

recursos do indivíduo quando este tem como objetivo alcançar algo, uma vez que,  

“uma pessoa é motivada, em qualquer momento, por uma variedade de fatôres internos e externos. 

A fôrça de cada motivo e o padrão de motivos influem na maneira como vemos o mundo, nas coisas 

em que pensamos e nas ações em que nos empenhamos” (Murray, 1986, p.22). 

 

Por esse motivo, para Pintrich e Schunk (2002) a definição de motivação deveria abarcar 

alguns elementos, isto é, deveria conter a ideia de “processo” e não de um produto, pois esta não 

pode ser observada diretamente, mas pode ser sim inferida a partir de determinados 

comportamentos. Tal como Murray afirma, “(…) parte-se do princípio de que existe a fim de 

explicar-se o seu comportamento. A motivação distingue-se de outros fatôres que também influem 



 
33 

no comportamento, tais como a experiência passada da pessoa, suas capacidades físicas e a 

situação ambiente em que se encontra” (1986, p.20). 

Neste sentido, a motivação passa a ser vista como um “processo contínuo de satisfação 

de necessidades individuais” (Chiavenato,1999, p.592), segundo o mesmo autor, esta opera nos 

indivíduos como o desejo e o receio, tendo cada pessoa as suas necessidades, os seus valores 

sociais e objetivos distintos, no entanto, o resultado alcançado gera um comportamento 

diferenciado em cada ser humano devido aos vários fatores. Murray acrescenta e elucida ainda 

que “a motivação está envolvida em tôdas as espécies de comportamento: aprendizagem, 

desempenho, percepção, atenção, recordação, esquecimento, pensamento, criatividade e 

sentimento” (1986, p.39). 

Neste seguimento, a definição dos autores Decenzo e Robbins refere que: “a motivação 

seria a disposição de fazer alguma coisa, quando essa coisa é condicionada por sua capacidade 

de satisfazer alguma necessidade para o indivíduo” (2001, p. 60). E tendo em conta esta 

necessidade do indivíduobMurray refere que “Alguns psicólogos acrescentam que a motivação 

incluí também um desejo consciente de obter algo” (1986, p.21). 

Tal como é verificável através dos últimos parágrafos, o conceito de motivação é abordado 

de formas distintas, no entanto, com visões semelhantes. Este, como referido inicialmente é um 

fenómeno complexo e na visão de Schultz & Schultz (2002) é um processo psicológico básico de 

relativa complexidade, por se tratar de um fenómeno não diretamente observado, que auxilia na 

compreensão das diferentes ações e escolhas individuais. Realça-se que este fenómeno não pode 

ser remetido ao conceito de quantidade, pois as pessoas são passíveis de variações a nível 

motivacional.  

 

2.2.4.1 Amotivação 

Na Teoria da Autodeterminação descrita por Deci & Ryan (1985) estão enumerados três 

estados motivacionais: a motivação extrínseca e motivação intrínseca e a amotivação. Tendo em 

conta a perspetiva teórica da Teoria da Autodeterminação e quem a defende, parte do pressuposto 

que as pessoas necessitam de se sentirem competentes e autodeterminadas, para estarem 

intrinsecamente motivadas.  
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De modo a entender e compreender as regulações, bem como classificar os diferentes tipos 

de motivação, a Teoria da Autodeterminação (Ryan & Deci, 2002) propõe um continuum – variável 

de indivíduo para indivíduo – conforme a sua autodeterminação, em que o estádio extremo 

corresponde à amotivação (desmotivação), passando por quatro tipos diferenciados de motivação 

extrínseca e chegando à motivação intrínseca, que apresenta o máximo de autorregulação do 

comportamento do indivíduo. 

Estes mesmo autores (2000), descrevem a amotivação como sendo um estado onde está 

presente a ausência de motivação para realizar uma determina tarefa ou ação, isto é, a negação 

por parte do indivíduo para realização e/ou intenção de agir, nem mesmo intenções de o fazer. 

Mas também, a ausência do sentimento de falta de eficácia, ou até mesmo o não controlo do 

resultado desejado  

Este estado também pode ser aplicado aos indivíduos proativos que estão envolvidos numa 

atividade, ativamente, como por exemplo, no exercício físico, pois segundo Ryan & Deci (2007b), 

em termos teóricos este estado pode resultar do facto do sujeito não valorizar – ou deixar de 

valorizar – a atividade física, de não se sentir (ou deixar de se sentir) competente para a sua 

realização, e nem acreditar (ou deixar de acreditar) nos seus resultados, bem como na sua 

importância no seu quotidiano. Sendo, consequentemente, um fator para diminuição, quer de falta 

de intencionalidade, de competências de controlo, e por vezes, de autonomia.  

Na perspetiva de Vallerand & Bissonnette (1992) os indivíduos encontram-se desmotivados 

quando entendem a falta de contingência entre o seu comportamento e os resultados. Assim, este 

desinteresse altera-se ao longo do tempo, estando ligado à personalidade, mas também às 

situações.  

Neste sentido, a amotivação revela-se como um fator que merece especial cuidado e 

intenção, já que surge da falta de satisfação pessoal – muito frequente na terceira idade –, 

podendo levar ao abandono da atividade física, ao desinteresse pessoal, à decadência, fazendo 

com que as pessoas não tenham autodeterminação. A falta de motivação é, geralmente, associada 

ao desempenho cognitivo, afeto negativo, e por vezes, baixa autoestima (Vallerand & Bissonnette, 

1992). 

Em suma, e tendo em consideração as perspetivas expostas que apontam para a 

importância e atenção referente às necessidades dos indivíduos se moverem e agirem, verifica-se 

a relevância da implementação de programas e projetos que tenham como intuito a motivação, 

independentemente do contexto onde se encontram inserido (escola, família, comunidade, …). 
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Pois, esta corrente de energia, bem como a persistência e a importância das tarefas e ações da 

vida e do quotidiano, promovem a satisfação dos indivíduos, quer como conquistas individuais ou 

coletivas. 
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Capítulo 3: Enquadramento Metodológico do Estágio 

 

Neste tópico irá ser abordado o paradigma de intervenção em que se sustenta este projeto, 

bem como, a seleção dos métodos e técnicas de investigação e intervenção e também, serão 

apresentados os métodos e técnicas de educação/ formação utilizados ao longo de todo este 

processo. 

 

3.1. Definição do Paradigma de Intervenção 

Quando em contacto com uma realidade social, no qual estão presentes diversos fatores 

como a motivação, capacidades, entre outros, é necessário adotar uma metodologia que seja 

adequada à investigação/intervenção. Assim, o paradigma que sustenta esta intervenção é o 

paradigma qualitativo fundamentado numa perspetiva positivista. De ressalvar que a investigação 

qualitativa difere da quantitativa por não utilizar um instrumento estatístico de numeração e 

medição homogénea. 

Uma vez que o papel principal é dos utentes/clientes “com as quais é preciso conversar 

escutar e compreender” (Trilla, 1998, p.58) este paradigma baseia-se, segundo Reis (2010), 

essencialmente na compreensão do que é particular e único e aceita que a realidade é dinâmica, 

múltipla e holística, mas também, é fundamental debruçar-nos sobre a compreensão da realidade 

investigada. O objeto de análise deste paradigma “(…) é concebido em termos de acção, que 

abrange o comportamento físico e os significados que os actores lhe atribuem.” (Silva, 2010, p. 

7). 

A investigação qualitativa procura entender o mundo pessoal dos sujeitos, a natureza de um 

dado fenómeno social, e, por conseguinte, “(…) saber como interpretam as diversas situações e 

que significado tem para eles” (Larrote et al., 1996, cit. in Coutinho, 2011, p.16), favorecendo a 

compreensão dos comportamentos e significados que os sujeitos dão à sua própria vida, ao meio 

e às relações que vão construindo. Para Quivy e Campenhoudt (1998), o trabalho de investigação 

social tem como principal objetivo compreender e interpretar mais profundamente os fenómenos 

da realidade social, ou seja, um paradigma hermenêutico. 

Na perspetiva deste paradigma, admite-se que “há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (Chizzotti, 2000, p.79). Nada é neutro, porque 
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se valoriza os significados que os sujeitos constroem e atribuem aos seus atos nas interações 

diárias com o mundo. Enquanto na investigação quantitativa, a definição do problema é fruto de 

hipóteses prévias, na pesquisa qualitativa o problema da investigação é fruto de um processo 

indutivo que, segundo Chizzotti (2000),  

pressupõe uma imersão do pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas circunstâncias 

presentes  que condicionam o problema. Pressupõe, também, uma partilha prática nas 

experiências e percepções  que os sujeitos possuem desses problemas, para descobrir os 

fenômenos além de suas aparências  imediatas. A delimitação é feita, pois, em campo onde a 

questão inicial é explicitada, revista e reorientada  a partir do contexto e das informações das 

pessoas ou grupos envolvidos na pesquisa (p. 81). 

 

Percebe-se, assim, que o investigador é um elemento fundamental na 

pesquisa/investigação deste paradigma. Ou seja, este não é apenas um relator passivo, como 

imerge no quotidiano dos acontecimentos, é necessária “a compreensão pessoal, os motivos, os 

valores e as circunstâncias subjacentes das acções humanas” (Trilla, 2004, p.103). Contudo, ele 

deve “despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir uma atitude aberta a todas as 

manifestações que observa, sem adiantar explicações nem conduzir-se pelas aparências 

imediatas, a fim de alcançar uma compreensão global dos fenómenos” (Chizzotti, 2000, p.82). 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), os investigadores frequentam os lugares de estudo 

porque as ações têm de ser observadas no seu contexto e ambiente natural de ocorrência, para 

assim serem melhor compreendidas.  

Este tipo de investigação é privilegiado pela área da Educação, sobretudo porque prima pelo 

contacto direto com o contexto e a situação sob investigação, valorizando mais o processo do que 

o resultado. Pode ainda avançar-se um outro motivo: 

o ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a “perspectiva dos participantes”, 

isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao 

considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar 

o dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo (Bogdan & Biklen, 

1982, cit. in Lüdke, 1986, p.12). 

 

Deste modo, entendemos o alcance deste tipo de investigação, que abarca a descrição dos 

problemas mais complexos e coopera de forma intrínseca no processo de mudança. Os dados 

qualitativos permitem-nos o recurso a um tratamento descritivo e interpretativo dos dados 
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recolhidos, a uma análise global, alistando o indivíduo com a sociedade. “Os seres humanos criam 

activamente o seu mundo; a compreensão dos pontos de intersecção entre a biografia e a 

sociedade torna-se essencial” (Gerth e Mills, 1953, cit. in Bogdan & Biklen, 1994, p.55).  

A finalidade da investigação segundo este paradigma é abordar e compreender um conjunto 

de conceitos que valoriza claramente a complexidade humana, nos quais incluem o significado, a 

compreensão do senso comum, a vida quotidiana, a construção social, a negociação, o processo, 

entre outros. Estes conceitos permitem um grande detalhe nas descrições e, por conseguinte, 

uma melhor interpretação do mundo de significação associada a cada contexto e indivíduo.  

 

3.2. Metodologia de Investigação/Intervenção 

Tendo em conta as necessidades e os interesses do público-alvo, e em consideração o 

paradigma apresentado anteriormente, a metodologia que melhor nos dá a conhecer a realidade 

envolvente é a investigação - ação participativa. Geralmente, esta metodologia é bastante adotada 

nos estudos das Ciências Sociais, e em particular nas Ciências da Educação. 

Assim, para melhor introduzirmos esta metodologia e justificarmos a sua utilização, 

supramenciona-se Coutinho que afirma que a investigação-ação é “(…) caracterizada por um maior 

dinamismo na forma de encarar a realidade, maior interactividade social, maior proximidade do 

real pela predominância da praxis, da participação e da reflexão crítica, e intencionalidade 

transformadora (…)” (2011, p.312). Para Quivy e Campenhoudt “os métodos de recolha e os 

métodos de análise dos dados são normalmente complementares e devem, portanto, ser 

recolhidos em conjunto, em função dos objectivos” (1992, p.185). 

Quando se fala desta metodologia importa ressalvar que a mesma implica todo um processo 

de pesquisa, intervenção e participação numa dada realidade, com vista à produção de 

conhecimento e/ou alteração de uma determinada realidade social. Bogdan & Biklen afirmam 

mesmo que “a investigação- ação consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo 

de promover mudanças socias” (1994, p.292), na qual o investigador se envolve ativamente na 

causa.  

Devido a todo este processo investigativo é possível aumentarmos e pormenorizarmos o 

nosso conhecimento e rumarmos às soluções pretendidas. E mais, a investigação – ação 

participativa ao possibilitar a resolução de problemas concretos, norteia-nos “para o 

aperfeiçoamento mediante a mudança e para a aprendizagem a partir das consequências das 
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mudanças: é participativa; segue uma espiral de ciclos de planificação, acção, observação e 

reflexão” (Trilla, 2004, p.111), e envolve-nos num conhecimento contextual, que nos permite 

analisar “o procedimento hermenêutico e a compreensão da realidade” (Id., p.103), tendo como 

objetivo fundamental a reflexão sobre ação para conseguir uma determinada mudança social, 

articulando de modo permanente a investigação, a ação e a formação. 

Para Lopes, Galinha e Loureiro a investigação-ação é uma metodologia que auxilia e 

“contribui para o aprender a aprender, para a consciência da comunidade, para a melhoria da 

qualidade de vida e para a resolução de problemas.” (2010, p.250). Esta metodologia permite 

ainda, realizar um trabalho cooperativo entre nós e os atores sociais, onde estes têm de ter uma 

participação ativa e criativa ao longo de todo o processo, pois estes mesmos atores devem-se 

aproximar da realidade, onde são protagonistas no processo de educação/formação veiculando a 

mudança e o conhecimento. 

Por outras palavras e de acordo com Ander-Egg (1990), este método pressupõe a 

simultaneidade do processo de conhecer e de intervir, implicando a participação das pessoas 

envolvidas no projeto. Portanto, esta metodologia implica, necessariamente, uma relação de 

proximidade entre o investigador e o objeto de estudo, ou seja, o envolvimento e participação ativa 

de todos os intervenientes, sendo esta uma das características essenciais a esta metodologia, e 

foi neste seguimento que foi elaborado o plano de atividades do presente projeto. 

 

3.3. Métodos e Técnicas de Investigação 

Os métodos e técnicas que conduziram a presente intervenção são, essencialmente, de 

cariz qualitativo. O auxílio a estas técnicas permitiu uma maior objetividade e profundidade sobre 

o objeto de estudo, que segundo Bogdan & Biklen (1994), são técnicas pormenorizadas e de fácil 

extração de informação, proporcionando assim aquisição de informação mais profunda e 

completa.  

Muitas vezes acontece não haver uma clara diferenciação entre os métodos e as técnicas, 

acabando mesmo por serem confundidas. Contudo, é importante entender que o método é 

selecionado de acordo com a opção metodológica e da natureza do estudo e/ou do objeto de 

estudo, sendo que este, é visto como o caminho a percorrer para chegar a um determinado 

resultado. 
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Porém, o método é considerado mais amplo que a técnica, pois, indica de que modo se 

deve abordar o real, a sequência das operações e os objetivos concretos da investigação. Enquanto 

a técnica, assume-se num plano, sobretudo, instrumental, acompanhada dos meios e/ou 

instrumentos que permitem concretizar o método da melhor forma. 

Assim, os métodos e técnicas selecionadas e utilizados ao longo deste projeto de 

investigação/intervenção estão inteiramente relacionados, e por esse motivo auxiliaram e foram 

parte fulcral para levar a cabo todo este projeto. Contudo, e tendo em consideração as 

características do público-alvo, foram utilizadas as técnicas: Pesquisa Bibliográfica e Documental; 

Observação Direta e Participante; Conversas Informais; Notas de Campo/Diário de Bordo e Registo 

Fotográfico. 

 

3.3.1 Pesquisa Bibliográfica e Documental 

A pesquisa bibliografia e documental permite a aquisição de informações e conhecimentos, 

que servem de base aos alicerces do projeto, bem como, fonte que faculta informação para 

caracterização da instituição e do público-alvo.  

Ora, toda esta pesquisa, permite a recolha de informação que amplia o campo de 

conhecimentos do investigador, que segundo Moreira é (1994, p. 28) “um passo preliminar 

essencial em cada projeto de pesquisa”. A pesquisa bibliográfica debruça-se sobre o estudo e/ou 

análise de fontes e de documentos que nos fornecem informações diretas, sobre o tema ou 

assunto anteriormente explorado. Contudo, nem todos os documentos nos oferecem a informação 

fidedigna, dependendo de quem e quando foram produzidos e onde estão publicados, cabe então 

ao investigador confrontar as fontes averiguar a credibilidade e veracidade das mesmas (De Ketele 

& Roegiers, 1999). 

Por sua vez, a pesquisa documental é um processo que envolve a seleção, tratamento e a 

interpretação da informação existente em documentos, e torna-se imprescindível para o 

investigador, permitindo a este ter uma noção e consciencialização da realidade em causa, e desta 

forma extrair toda a informação relevante para trabalho de investigação. A pesquisa documental 

“(…) apresenta-se como um método de recolha e de verificação de dados: visa o acesso às fontes 

pertinentes, escritas ou não, e a esse título, faz parte integrante da heurística da investigação (…)” 

(Albarello, Digneffe, et al., 1997, p. 30). 
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Desta forma, inicialmente recorreu-se a pesquisa bibliográfica e documental para conhecer 

a história da instituição, ter a noção sobre algumas particularidades do público-alvo, mas também, 

para melhor compreender as matérias implícitas nesta intervenção, essencialmente, à pesquisa 

bibliográfica sobre as várias conceções teóricas. 

 

3.3.2 Observação Direta e Participante 

A observação direta e participante foram, igualmente, utilizadas ao longo de todo o projeto 

de intervenção, tendo esta como objetivo principal estudar e analisar comportamentos observáveis 

(De Ketele & Roegiers, 1999). Este processo requer atenção no qual os cinco sentidos podem ser 

igualmente utilizados, sendo que o sentido mais frequentemente utilizado no processo de 

observação é a visão.  

A observação permite adquirir informações que regem pelo rigor, sendo entendida como 

um conjunto estruturado de processos e utensílios de recolha de dados com os quais se estuda 

uma determinada realidade. O autor De Ketele afirma ainda que “Observar é um processo que 

incluí a atenção voluntária e inteligência, orientado por um objetivo final ou organizador e dirigido 

a um objeto para recolher informações sobre ele.” (1980, p. 27). 

No decorrer deste projeto recorreu-se à observação direta que permite observar “(…) 

comportamentos e condições ambientais relevantes.” (Yin, 2005, p. 120), mas também, a 

observação participante que permite ao investigador “(…) compreender um meio social que, à 

partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas 

actividades das pessoas que nele vivem.” (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 2005, p. 155), 

permitindo assim, ao investigador, estudar o fenómeno social a partir do contexto real. 

Contudo, com observação direta e participante foi possível a recolha de informação sobre 

os utentes/clientes, bem como sobre o funcionamento da instituição, e também permitiu ainda, a 

integração e proximidade com os mesmos, podendo-se perceber algumas fragilidades que de outro 

modo na seria possível.  
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3.3.3 Conversas Informais  

As conversas informais também foram um instrumento de investigação, sendo usual 

recorrer a este instrumento nas investigações sociais. Pois, as conversas com os atores sociais, 

utentes/clientes, monitoras, auxiliares, e até mesmo com o acompanhante de estágio, ao serem 

feitas de forma livre e amigável, promovem a aproximação entre os envolvidos e ajudam a perceber 

o que poderia e havia a ser feito. 

Desta forma, este instrumento oferece aos investigadores informações mais viáveis e reais. 

Cabe ao investigador ao longo do processo extrair e aproveitar apenas as informações importantes 

das conversas informais, complementando assim, os restantes métodos e técnicas que ajudam a 

entender os interesses, necessidades, os comportamentos, as motivações dos atores sociais no 

seu quotidiano institucional, mas também, as suas fragilidades e dificuldades. 

3.3.4 Notas de Campo/Diário de Bordo 

O uso das notas de campo/ diário de bordo, foi, igualmente, adotado como instrumento de 

investigação, muito usual na investigação qualitativa, pois é um auxílio onde se anota as 

informações essências no decorrer da intervenção. 

Este é um método de investigação que permite a redação precisa e pormenorizada de 

registos sistemáticos de observação, sejam pequenas informações, reações, comentários, entre 

outras, facultado ao investigador informação essencial ao percurso investigativo. 

Assim, diário de bordo é um “ (…) relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha (…) ” (Bogdan & Biklen,1994, p. 150) e com recurso 

ao diário de bordo o investigador faz “ (…) uma descrição das pessoas, objectos, lugares, 

acontecimentos, actividades e conversas.” (Id., p.150), registando assim pormenores cruciais para 

a investigação. 

3.3.5 Registo Fotográfico 

O registo fotográfico foi utilizado como técnica, pois é cada vez mais recorrente o seu uso 

em investigação qualitativa.  

Este serve, sobretudo, como forma de registo de todas as atividades levadas a cabo, mas 

também permitiu aos utentes/clientes verem os seus trabalhos, bem como, terem a perceção da 

sua participação nas mesmas. No entanto, como em todas as outras técnicas, é necessário saber 

e selecionar a informação a ser fotografada, sem inibir o agente social e/ou alterar o percurso da 
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investigação, como afirmam Bodgan e Biklen (1994, p. 191) “as fotografias não são respostas, 

mas ferramentas para chegar às respostas”. 

Contudo, o recurso a esta técnica foi, por vezes, um elemento de motivação para os 

utentes/clientes pois, os mesmos solicitavam constantemente a visualização das fotografias, bem 

como, a sua impressão. Foi a partir deste interesse demonstrado por alguns utentes/clientes que 

se delineou algumas das atividades, com recurso as novas tecnologias, como as de fotografia e 

vídeo. Em Apêndice I- Exemplos do Recurso Fotográfico encontram-se apenas alguns registos 

fotográficos que servem de exemplo, mas também, mostram alguns dos trabalhos realizados pelo 

grupo. 

3.4. Métodos e Técnicas de Educação/ Formação  

Ao longo da presente intervenção e a par do método acima fundamentado, foram utilizados 

alguns métodos e técnicas formativo-pedagógicas. Isto é, foi com recurso à animação sociocultural 

e à socioeducativa, que foram desenvolvidas as diversas atividades.  

A animação é encarada como uma ferramenta de ação para os técnicos de educação, pois, 

serve-se de um conjunto de estratégias, atividades, metodologias de ação, de intervenção social e 

educativa, com vista a promover o desenvolvimento, quer social, quer cultural.  

No que concerne à animação é importante que os técnicos estejam consciencializados dos 

três princípios referenciados por Ander-Egg (2002): serem formativos, no sentido de promover o 

desenvolvimento da pessoa; participativos, pois têm que possibilitar a iniciativa, a comunicação e 

a atuação individual e grupal; e festivos, pois implicam o sentido lúdico, a felicidade e o bem-estar.  

Quanto ao animador, este é responsável por ser um interveniente promotor da interação 

humana em torno do social, cultural e educativo, potenciando o autodesenvolvimento e autonomia, 

fomentando, ainda, a inclusão. 

É difícil precisar uma data concreta, mas pensa-se que animação sociocultural teve maior 

crescimento na Europa nos anos 60. Tendo em conta Bernet este define a animação sociocultural 

como sendo  

“o conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou sector 

da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com  o objectivo principal de 

promover nos seus membros uma atitude de participação  activa no processo do seu próprio 

desenvolvimento quer social quer cultural” (2004, p.26). 
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Para Lopes (2010) a animação sociocultural sustenta-se num método de intervenção 

baseado em técnicas, que têm de conter uma dimensão social, cultural, educativa e políticas 

interligadas entre si. Tendo em conta estas características, foram inúmeras as atividades que 

foram realizadas e apoiadas neste tipo de animação: Celebrar a Primavera; Visita ao Santuário de 

Fátima e a Apanha da Framboesa.  

Através das atividades mencionadas foi possível um maior inter-relacionamento com os 

grupos de todas as idades, a fim de promover um crescimento contínuo. Assim, com as atividades 

desenvolvidas pretendeu-se aumentar as competências e aptidões dos indivíduos, numa dimensão 

social, no qual foram sensibilizados e consciencializados para uma atitude participativa na 

sociedade; na dimensão cultural, em que se possibilitou o desenvolvimento da diversidade cultural 

dos indivíduos e favorecer a comunicação e a socialização das relações entre o grupo e a 

comunidade; e na dimensão educativa foi, essencialmente, direcionada para a importância da 

saúde/ atividade física e para a promoção da autonomia e bem-estar. 

Revela-se que pelo facto de se ter utilizado esta técnica foi possível promover uma atitude 

autónoma e participativa dos indivíduos, desenvolvendo desta forma o espírito crítico, o aumento 

do empenho nas funções que exercem, a responsabilidade, a criatividade, a segurança e 

entusiasmo na ação que desenvolvem, tudo em prol da sua própria mudança e construção 

pessoal. 

A animação sociocultural é descrita por Pérez (2006) como uma forma de animação que 

procura essencialmente a educação no tempo livre das crianças, jovens e também adultos, por 

via do jogo e de atividades. 

Do mesmo modo Jacob (2007), elucida-nos que a animação socioeducativa tem presente 

uma animação de desenvolvimento pessoal e social de maneira a permitir o relacionamento entre 

os indivíduos, mas também, atividades comunitárias que proporcionam e desenvolvem as relações 

interpessoais entre os indivíduos. 

Ora, na sua maioria as atividades realizadas seguiram o pressuposto da animação 

socioeducativa, como o caso dos Provérbios; Cores; Bazar do Centro; Horários; Dia do Amor; A 

Máscara; Dia do Teatro; Dia do Beijo; O 25 de Abril; Centro das Atenções; Dia do Abraço; E se 

fosses um elemento da natureza?; O Espetáculo; Direitos e Deveres; Jardim Vertical; Jogo de 

Cartas; Vídeo; Campeonato de Setas; Exercício Físico/Aulas Diversas e o Ateliê de Artes. As 

atividades enunciadas proporcionaram aos intervenientes momentos de lazer e de convívio, bem 

como, momentos pedagógicos de educação/formação. 
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Assim, tendo em conta Ander – Egg (1989), o mesmo divide o conjunto de atividades em 

cinco grandes categorias, no entanto, nas atividades que foram desenvolvidas estão presentes 

apenas quatro destas categorias, sendo elas: a categoria da difusão que diz respeito a atividades 

de cariz cultural; a categoria artística, que pretende desenvolver a expressão artística e a criativa; 

a categoria lúdica que faz referência ao desenvolvimento físico e expressão corporal e por fim a 

categoria social que faz referência às atividades de comunicação e interação grupal. 

 

Atividades Culturais:  

As atividades culturais visam divertir as pessoas, promover o convívio e a partilha de 

conhecimentos e saberes, incentivar o gosto pelas formas culturais.  

Como foi o caso das atividades intituladas: Dia do Teatro; Dia do Beijo; Dia do Amor; 

Provérbios; Dia da Mulher; Dia do Abraço; O Espetáculo; “E se fosses um elemento da natureza”; 

Visita ao Santuário de Fátima; Apanha da Framboesa e o Jardim Vertical. 

 

Atividades Artísticas:  

As atividades desenvolvidas no Ateliê de Artes e a das Cores visaram proporcionar aos 

indivíduos a possibilidade de se expressar através dos trabalhos manuais, treinando por vezes a 

memória, a concentração, a agilidade e desenvolvendo ainda a criatividade e a sensibilidade dos 

mesmos. Além disso, permite o convívio de uma forma lúdica, podendo-se expressar e desenvolver 

cognitivamente, evitando que o cérebro caia no «sedentarismo mental». 

 

Atividades Lúdicas: 

As atividades de caráter lúdico foram realizadas com o intuito de melhorar a coordenação 

e mobilidade, desenvolvendo a motricidade de modo a promover e a incentivar a prática de 

exercício, combatendo o sedentarismo e aumentando a saúde física e a autoestima. 

Assim, o Campeonato de Setas; Jogar do STOP e às Jogo das Cartas; Caminhada e o 

Exercício Físico/ Aulas Diversas, proporcionaram aos indivíduos momentos de divertimento, 

aliados ao lazer e ao convívio.  
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Atividades Sociais: 

As atividades de cariz social promovem a participação das pessoas na comunidade de uma 

forma cívica, social ou até mesmo política. Estas atividades pretendem aumentar as capacidades 

de relacionamento, dinamizando as relações interpessoais, e promovendo o respeito e a 

valorização do outro. 

Neste sentido as atividades desenvolvidas que cumprem estes objetivos foram: Direitos e 

Deveres; O 25 de Abril; A Máscara; Horário; Bazar do Centro e o Centro das Atenções; o Vídeo e 

as Conversas Informais. 

3.5. Métodos e Técnicas de Avaliação 

A avaliação de um projeto é um ponto imprescindível para atingir os objetivos previamente 

delineados. Este processo deve ser levado a cabo de uma forma adequada e pertinente, garantindo 

assim a sua eficácia no decorrer da sua implementação. 

Assim, avaliação é um processo contínuo, que segundo Guerra (2002) passa por apreciar 

e ajuizar de forma rigorosa, lógica e coerente, o estado, a evolução e os efeitos de problemas, 

ações, dispositivos e organizações sobre os quais estamos a intervir. Já parafraseando Serrano 

(2008, p. 81), a avaliação é vista como “(…) um processo de reflexão que permite explicar e avaliar 

os resultados das ações realizadas.” 

Nesta perspetiva, a avaliação é visionada, praticamente, como um instrumento qualificador, 

onde o sujeito da avaliação é, apenas, o indivíduo, sendo que o objeto de avaliação são as 

aprendizagens efetuadas de acordo com determinados objetivos. Desta forma, a avaliação tem 

como princípio basilar a sua coadunação dos objetivos, definidos a priori, com os resultados 

efetivamente alcançados. 

Assim, toda a intervenção foi pautada, efetivamente, por uma avaliação inicial, contínua e 

final. A primeira avaliação aconteceu no início do projeto e “implica o reconhecimento de que se 

realiza no próprio terreno onde se executa uma determinada acção, os sintomas ou sinais reais 

que nos põem em relevo uma situação problemática” (Serrano, 2008, p. 94), auxiliando a 

elaboração e planificação das atividades, tendo em conta as características do público-alvo. Esta 

foi realizada com recurso, essencialmente, às conversas informais quer com os utentes/clientes 

quer com toda a equipa técnica, mas também, à observação e ao recurso do diário de bordo que 

foi crucial numa fase inicial e no decorrer de todo o processo. 
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Num segundo momento, a avaliação contínua, que aconteceu no decorrer do projeto “a fim 

de tentar corrigir qualquer fracasso ou desajustamento no momento em que se produza” (Serrano, 

2008, p. 95). Assim, nesta fase recorreu-se à observação direta e participante, e às conversas 

pontuais com o acompanhante de estágio e com as auxiliares de ação, de modo a realizar uma 

intervenção pertinente, e a realizar reajustamentos, sempre que necessário, para atingir os 

objetivos pretendidos. Só assim foi possível ter perceção de alguns factos que proporcionaram 

alguns ajustes e adaptações face ao pré-plano.  

O terceiro e último momento de avaliação define-se como avaliação final, este, aliado à 

avaliação contínua, permitiu, enquanto estagiária, refletir sobre os objetivos alcançados, bem 

como, o balanço e impacto da intervenção no quotidiano da instituição e na vida dos 

utentes/clientes. Esta avaliação tendo em conta as características do público-alvo foi realizada 

através das conversas informais, observação direta e participante, e com recurso ao diário de 

bordo, uma vez que este público tinha algumas particularidades específicas. Também foi efetuada, 

essencialmente, de uma forma qualitativa, pois é necessário e imprescindível a promoção de uma 

conceção de avaliação centrada na efetiva aprendizagem do individuo, derrubando barreiras e 

tornando possível assim a inclusão do aprendizado e tornando-os seres ativos/participantes, 

reflexivos, autónomos na participação das atividades projetadas. 

3.6. Identificação dos Recursos Mobilizados  

Para a realização de um projeto é essencial possuir e mobilizar diversos recursos. Pois, 

segundo Ander-Egg e Aguilar Idáñez, 

“qualquer projecto requer, para a sua realização, uma série de recursos (bens, meios, serviços, 

etc.) para obter o produto e atingir o objectivo imediato. Quando se elabora um projecto pode-se 

distinguir quatro tipos de recursos: humanos, materiais, técnicos e financeiros, que constituem os 

‘insumos’ necessários para a sua realização” (1999, p. 51). 

Posto isto, seguem-se os recursos utilizados na realização deste projeto. 
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Recursos Humanos: 

-Estagiária; 

-Público-alvo; 

-Auxiliares de Ação; 

-Colaboradores da instituição: Diretor; Auxiliares de Ação; Voluntárias. 

Recursos Físicos: 

- Espaços interiores: sala de trabalhos, sala de convívio e salão de beleza; 

- Espaço exterior: jardim e toda a área em redor do Centro de Dia. 

Recursos Materiais: 

- Sala de trabalhos: mesas, cadeiras, material de papelaria (cola, lápis, tesouras, 

guaches, pinceis, cartolinas, lápis, etc.), material de costura (tecidos, linhas, 

agulhas, etc.), material reciclável (frascos de vidro, garrafas de vidro, garrafas de 

plástico, rolhas de cortiça, palitos, caixas de cartão, rolos de linhas de costura, 

bolas decorativas natalícias, jornais, revistas, rolos de papel higiénico, paletes, 

etc.), algodão, esferovite, patafix, pioneses, purpurinas, material agrícola 

(sementes de orégãos, coentros, framboesas, morangos, várias espécies de catos, 

e vários chás: cidreira, menta, hortelã, alecrim, boldo, etc.); 

- Sala de convívio: cadeira, mesa, projetor, computador, televisão; 

- Corta unhas e vernizes; 

- Máquina fotográfica; 

- Jogo das setas: centro e setas; 

- Cartas de jogo. 

 

3.7. Limitações do Processo 

Uma das primeiras limitações existentes neste processo surgiu na fase diagnóstico, quando 

a estagiária se deparou com o facto, que devido às características do público-alvo, não poderia 

recorrer a métodos de avaliação empíricos, pois estava restringida pelas mesmas.  
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Como em todos os projetos é habitual surgirem algumas limitações que por vezes 

influenciam o sucesso do projeto. No entanto, e como é necessário e importante haver sempre o 

chamado plano B, principalmente no que concerne aos materiais utilizados nos ateliês, de uma 

maneira ou de outra as atividades foram sempre realizadas, tendo por vezes a compra de materiais 

ter ficado à responsabilidade da estagiária. 

Uma outra limitação para a realização de algumas atividades foi o tempo, pois nem sempre 

os utentes/clientes estavam disponíveis ou com disposição para a realização das mesmas, o que 

por vezes dificultou o cumprimento dos prazos. Contudo, o público-alvo também foi um fator que 

limitou esta intervenção, na medida em que este variou ao longo do tempo de estágio, pois o grupo 

foi-se alterando, principalmente, pelo simples facto de ocorrer entradas de novos utentes/clientes 

e saídas de antigos. 

Por fim, também foram identificadas algumas limitações durante o projeto, consequentes 

da insegurança, inexperiência e falta de conhecimento prático da estagiária, visto que esta foi a 

primeira vez que teve em contacto direto com este tipo de público. Apesar de todas estas 

dificuldades iniciais de cariz pessoal, a estagiária procurou ultrapassá-las adaptando-se deste 

modo à realidade contextual. 
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Capítulo 4: Apresentação do Processo de Intervenção 

 

Neste capítulo serão apresentadas e descritas as atividades realizadas durante o período de 

estágio, as mesmas foram programadas tendo em conta os objetivos gerais da intervenção, bem 

como, os interesses e necessidades do público-alvo. 

Também serão referenciadas as atividades complementares que foram planeadas pela 

instituição, no entanto foram prestados pela estagiária apoio e colaboração na concretização das 

mesmas.  

Ainda, neste capítulo, será apresentada a avaliação das atividades realizadas, sendo que 

esta se apresenta dividida em quatro dimensões, a dimensão artística, a lúdica, a cultural e a 

social.  

 

4.1. Descrição das Atividades Desenvolvidas 

As atividades que se seguem foram realizadas com a principal intenção de desenvolver as 

capacidades e habilidades dos intervenientes, a participação, a sua autonomização e a motivação 

para um envelhecimento ativo.  

Estas dinâmicas são parte fundamental de um projeto e, portanto, necessitaram o 

envolvimento efetivo de todos os intervenientes, para que se atingisse os objetivos propostos e 

delineados, e assim visassem as mudanças pretendidas na vida dos utentes/clientes do Centro 

de Dia. 

Por isso, as atividades que se seguem foram delineadas de modo a proporcionar, como já 

referido, um envelhecimento ativo, e tendo em conta os seus interesses, aptidões, as histórias e 

as experiências de vida.  
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Tabela 1- Conversas Informais 

Atividade: Conversas Informais 

Local: Centro de Dia Data: Móvel – durante todo 

o período de estágio 

Tempo: Consoante as 

necessidades  

Intervenientes: Utentes/clientes (29) e Estagiária (1). 

Finalidade: Estimular a comunicação pessoal e grupal; Partilha de histórias; Resolução de 

problemas. 

 

As conversas informais foram, inicialmente, um instrumento de recolha de dados, e 

posteriormente, concretizavam-se como uma atividade, ao longo do período de estágio. Isto é, 

tendo em conta a necessidade de conversar, desabafar, e de partilhar histórias dos 

utentes/clientes não existiu uma data fixa para esta atividade, pois era conforme as necessidades 

dos mesmos.  

Ao longo do período de estágio, os utentes/clientes procuraram a estagiária para com esta 

estabelecer conversas, algumas vezes, individualmente, para pedir conselhos, opiniões e muitas 

vezes, apenas para ouvir os seus desabafos sobre vários assuntos. Também, surgiram algumas 

conversas em pequenos grupos, três ou quatro utentes/cliente, no qual estes falavam, na sua 

maioria, sobre os seus problemas, problemas da sociedade em geral e algumas questões que 

surgiam no Centro de Dia. 

Estas conversas, inicialmente, serviram como recolha de dados, como já foi referido 

anteriormente, mas depois, e tendo em conta que não havia nenhum profissional da área da 

psicologia, serviam para ajudar e apoiar alguns dos utentes/clientes em algumas problemáticas 

da sua vida pessoal, combater o isolamento social, mas também, contribuiu para o bem-estar e 

harmonia no quotidiano do Centro de Dia. 
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Tabela 2- Ateliê de Artes 

Atividade: Comoração do dia de S. Martinho 

Local: Sala de convívio Data: 2,8 e 9 de novembro Tempo: 5 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (10) e Estagiária (1). 

Finalidade: Recordar tradições; Partilha de conhecimentos; Promover o gosto pelas artes 

manuais; Partilha de histórias. 

 

A celebração do dia de S. Martinho realizou-se ao longo de vários dias: 2,8 e 9 do mês de 

novembro, com duas atividades que tinham como principal objetivo a celebração da data com os 

utentes/clientes, sendo esta a temática do Centro de Dia recorrendo às tradições e às artes 

manuais, bem como a partilha de histórias e vivências de outrora. 

Por isso, com a colaboração dos utentes/clientes mais ativos – sete do sexo feminino e três 

do sexo masculino – fomos apanhar castanhas, ouriços e ramos de castanheiro para a decoração 

do Centro Social. As utentes/clientes uma vez mais acostumadas, ficaram responsáveis de fazer 

um arranjo com estes elementos para a entrada do Cento Social e colocar alguns ouriços na árvore 

alusiva à época de S. Martinho. 

Já os utentes/clientes – dois do sexo masculino e seis do sexo feminino- com algumas 

incapacidades motoras, ficaram na sala de convívio a fazer os cartuchos em papel de jornal, como 

era tradição. Estes cartuchos destinavam-se à decoração da árvore alusiva ao S. Martinho. A 

produção dos mesmos permitiu a estes utentes/clientes relembrar a forma como comiam e 

compravam as castanhas quando se encontravam mais ativos, partilhando simultaneamente 

algumas histórias referentes ao dia do magusto. 

Assim, com a decoração realizada, as histórias partilhadas, as memórias relembradas, o 

objetivo da atividade foi facilmente atingido, permitindo também que o espírito de S. Martinho se 

espalhasse pelo Centro de Dia até dia 11 de novembro como dita a tradição.  
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Tabela 3- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembrança Centro Social Mire de Tibães 

Local: Sala de trabalhos  Data: 18,21, 22 e 23 de 

novembro 

Tempo: 8 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (3) e Estagiária (1). 

Finalidade: Reciclar e reutilizar material; Promover a motricidade fina. 

 

A presente atividade realizada nas manhãs do dia 18, 21, 22 e 23 de novembro, foi 

elaborada para ser oferecida como gesto de gratidão e colaboração ao Centro Social Mire de 

Tibães. Esta lembrança permitiu a reutilização de materiais, mas também, o desenvolvimento da 

motricidade fina dos utentes/clientes e da partilha de histórias.  

Com o apoio de três utentes/clientes do sexo feminino na sala de trabalhos, iniciou-se a 

lembrança recorrendo a folhas de papel de revista onde as utentes/clientes recortaram tiras de 

2cm. Seguidamente, as mesmas começaram a enrolar os papéis de modo a ficarem com um 

aspeto cilíndrico. Enquanto isso, a estagiária ia produzindo a moldura pois era exigido maior rigor, 

à qual mais tarde foram colados os cilindros feitos pelas utentes/clientes. 

Já com a moldura e o suporte da mesma feito, passou-se à terceira e última fase, a 

colocação da mensagem de Kofi Annan (2002), no qual o mesmo realçou num discurso da 

Cerimónia de Abertura da II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. 

 “Todos envelheceremos algum dia, se tivermos esse privilégio. Portanto, não consideremos as 

pessoas idosas como um grupo à parte, mas sim como nós próprios seremos no futuro. E 

reconheçamos que são pessoas individuais, com necessidades e capacidades particulares, e não um 

grupo em que todos são iguais porque são velhos.” Kofi Annan (2002) 

 

Construída a moldura e colocada a mensagem finalizou-se a lembrança, que tinha como 

objetivo agradecer também o convite que o Centro de Dia de Mire de Tibães realizou aos 

utentes/clientes da instituição. 
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Tabela 4- Ateliê de Artes 

Atividade: Natal 

Local: Sala de trabalhos  Data: 5,6,7, 13 e 14 de 

dezembro 

Tempo: 4 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1); Estagiária (1). 

Finalidade: Reciclar e reutilizar material; Decorar; Promover o gosto pelos trabalhos 

manuais. 

 

A presente atividade realizada ao longo dos dias 5,6,7,13 e 14 de dezembro foi planeada 

com o principal objetivo de decorar a árvore de natal dos utentes/clientes do Centro de Dia. Com 

esta atividade foi possível reutilizar materiais e promover o gosto dos utentes/clientes pelos 

trabalhos e pelas artes manuais. 

Primeiramente, e com a colaboração de quatro utentes/clientes do sexo feminino foram 

pintadas rolhas de cortiça de dourado, verde e vermelho. Em seguida, foram cortadas as rolhas 

para fazer a cabeça, o tronco e os membros dos bonecos, estas partes foram unidas com recurso 

a palitos. Por último, e já com os bonecos quase prontos, coube aos utentes/clientes fazer com 

retalhos de tecido carapuças para os bonecos, quase idênticas às carapuças dos duendes, 

permitindo que estas costurassem e recordassem a arte que estavam familiarizadas. 

Terminados os bonecos, os mesmos foram utilizados, como era pretendido, na árvore de 

natal do Cendro de Dia, cumprindo assim um dos objetivos principais da atividade. Foi, 

claramente, possível a reutilização de materiais, bem como, despertar o interesse dos 

utentes/clientes pelas artes, recorrendo a uma prática que as utentes/clientes estavam 

acostumadas: a costura.  
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Tabela 5- Ateliê de Artes 

Atividade: Natal 

Local: Casa dos utentes Data 29, 30 nov. e 2 

dezembro 

Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4) e Estagiária (1). 

Finalidade: Reciclar e reutilizar material; Decorar; Promover o gosto pelos trabalhos 

manuais. 

 

A presente atividade realizada no dia 29 e 30 de novembro e 2 de dezembro foi elaborada 

com o principal objetivo de decorar a árvore de natal dos utentes/clientes do Serviço de Apoio ao 

Domicílio (SAD). Com esta atividade foi possível fazer a reutilização de materiais, mas também, o 

desenvolvimento do gosto dos utentes/clientes pelos trabalhos e pelas artes manuais. 

Primeiramente, a estagiária foi ao encontro dos utentes/clientes do SAD, um do sexo 

masculino e três do sexo feminino em suas casas. Aqui, e depois de avaliar os seus interesses e 

combinar a disponibilidade com os mesmos, nas sessões seguintes levamos a cabo o projeto para 

a árvore de natal. 

Foi com a colaboração destes utentes/clientes que foram feitos os anjos. Numa primeira 

fase foram cortadas as asas em cartão, e depois pintadas pelos utentes/clientes em dourado e 

prateado. Enquanto os utentes/clientes pintavam, por ser um trabalho mais minucioso a 

estagiária, colava os retalhos de tecido com cola quente aos tubos das linhas de costura. Com os 

tecidos colados, colaram-se as asas aos tubos, e só no final é que se colocou as bolas de natal, 

também elas com brilhantes dourados e prateados, na ponta superior do cone.  

Terminados os anjos, os mesmos foram utilizados, como era pretendido na árvore de natal 

do SAD colocada no Cendro de Dia, cumprindo assim um dos objetivos principais da atividade. No 

entanto, e ainda que de uma forma simbólica, os utentes/ clientes que produziram estes anjos no 

dia de natal celebrado no Centro de Dia ao ver o seu trabalho exposto à comunidade demonstraram 

desde logo muito entusiasmo e satisfação, sendo comprovativo do que foi referido, as seguintes 

exclamações de um utente/cliente, “Está tão bonita a árvore! Missão cumprida Margarida!” o que 

deixou a estagiária bastante feliz.  
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Tabela 6- Ateliê de Artes 

Atividade: Celebração Nossa Senhora das Candeias 

Local: Sala de trabalhos  Data: 26, 30 e 31 de janeiro Tempo: 8 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1); Estagiária (1). 

Finalidade: Reciclar e reutilizar material; Cumprir tradições; Desenvolver o gosto pelos 

trabalhos manuais. 

 

A presente atividade realizada nos dias 26, 30 e 31 de janeiro, foi elaborada com o principal 

objetivo de iluminar a procissão na qual os utentes/clientes iriam participar em comemoração da 

Nossa Senhora das Candeias. Esta atividade permitiu a reutilização de materiais, mas também, o 

desenvolvimento do gosto dos utentes/clientes pelos trabalhos manuais. 

Primeiramente, os utentes/clientes, dois do sexo masculino e cinco do sexo feminino, 

começaram por pintar de “azul-bebé” cerca de vinte e oito cilindros de cartão um para cada 

utente/cliente levar na procissão. Estes cilindros foram reutilizados para servir de base às velas. 

Depois de pintados e secos, colocou-se uma base em cartão e no seu interior pequenos bocados 

de jornal para suportar a vela de um modo mais consistente e seguro. Feito isto, com cola quente 

segurou-se a vela no seu interior e foram decoradas com uma tira de cetim e uma pequena flor 

branca.  

Terminada a produção de todas as velas, as mesmas foram utilizadas como pretendido na 

procissão, cumprindo assim um dos objetivos principais. Ainda, e de uma forma simbólica, os 

utentes/clientes foram presenteados e levaram para casa a sua respetiva vela para mais tarde 

recordar o momento ou dar-lhe uma outra utilidade.  
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Tabela 7- Ateliê de Artes 

Atividade: Árvore de Carnaval  

Local: Sala de trabalhos e 

espaço exterior  

Data: 20, 21, 22 e 23 de 

fevereiro 

Tempo: 12 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (8); Estagiária (1) e Auxiliar de Ação Direta (1). 

Finalidade: Promover o gosto pelas artes; Estimular a criatividade.  

  

A presente atividade foi realizada ao longo de vários dias, entre o 20 e o 23 do mês de 

fevereiro, e um dos objetivos que imperou esta atividade foi a decoração do Centro de Dia para a 

comemoração do Carnaval. Isto é, através das artes manuais foi possível desenvolver o gosto pela 

pintura, pelas artes, estimulando assim a criatividade dos utentes/clientes.  

Foi então com a colaboração de uma auxiliar de ação direta que foram feitas as trinta 

máscaras com cola quente e depois de secas foram decoradas pelos utentes/clientes. 

Seguidamente, com tinta acrílica e com a técnica da esponja as sete utentes/clientes pintaram as 

máscaras de várias cores, tal como é propício na época de Carnaval. Depois de secas apenas se 

colocaram dois fios em cada máscara, também estes coloridos, para terem a utilidade de máscara, 

tal como era pretendido. 

Assim, já com as máscaras prontas passou-se à decoração da árvore alusiva ao Carnaval, 

cumprindo assim os objetivos pretendidos para esta atividade. 

 

Tabela 8- Ateliê de Artes 

Atividade: Árvore dia do Amor 

Local: Sala de trabalhos  Data: 9 e 10 de fevereiro Tempo: 4 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o gosto pelas artes; Recordar costumes e tradições. 

 

A presente atividade realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro, teve como principal objetivo a 

decoração do Centro de Dia para a semana em que se celebrava o dia do amor e dos namorados. 

Isto é, através das artes manuais foi possível embelezar e decorar a árvore alusiva à data. 
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Assim, com o apoio de uma auxiliar de ação direta e de cinco utentes/clientes do sexo 

feminino produziram-se corações em tecido, preenchidos com algodão e cozidos a toda a volta 

com um ponto que as utentes/clientes estavam habituadas. Assim, através da costura as 

utentes/clientes puderam também recordar alguns hábitos do seu quotidiano que por vários 

motivos foram deixando de o fazer. Depois dos corações feitos coseu-se uma corda para estes 

serem pendurados na árvore alusiva à semana do amor.  

Por fim, e já colocados os corações na respetiva árvore, embelezou-se a mesma com 

recursos a uns tecidos vermelhos criando assim um maior impacto visual como era pretendido. 

Portanto, com a colaboração das utentes/clientes e com o apoio da auxiliar de ação direta os 

objetivos traçados foram facilmente atingidos, pois as utentes/clientes transmitiram bastante 

segurança fazendo o que lhes era familiar, produzindo deste modo um bonito artigo decorativo. 

 

Tabela 9- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembrança dia da mulher 

Local: Sala de trabalhos  Data: 1,2, 3, 6 e 7 de março Tempo: 10 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (6) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover a arte; Estimular as artes manuais; Desenvolvimento motor. 

 

A presente atividade realizada ao longo dos dias 1, 2, 3, 4, 6 e 7 de março, teve como 

principal objetivo presentear as utentes/clientes do Centro de Dia num dia tão especial como o 

dia 8 de março, em gesto de celebração. Isto é, através das artes manuais foi possível elaborar 

um alfinete alusivo ao Dia Internacional da Mulher. 

Assim, com a colaboração de seis utentes/clientes do sexo feminino foram feitos os pins 

em flores para todas as mulheres colocarem nos seus casacos ou camisola no respetivo dia.  

Primeiramente desenhou-se flores no tecido laranja para as utentes/clientes, e cor-de-rosa 

para as auxiliares de ação direta. Em seguida, recortou-se as mesmas flores, para serem cozidas 

com linhas de várias cores, a gosto das utentes/clientes e, posteriormente, foram preenchidas 

com algodão. Já com as flores quase feitas, colocou-se um botão no centro da flor e um alfinete 

na parte de trás da mesma. 
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Revê-se que com a colaboração das utentes/clientes o objetivo desta atividade foi 

claramente atingido, pois estes transmitiram bastante segurança ao produzir o que lhes era 

familiar, e através da arte de costurar as utentes/clientes puderam também recordar alguns 

costumes que com o passar do tempo se vão perdendo. As mesmas ficaram bastante contentes 

por no final poderem levar a flor como recordação para casa, e quem sabe, usar numa outra 

ocasião.  

 

Tabela 10- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembrança Dia do Pai 

Local: Sala de trabalhos  Data: 13,14,15 e 17 de 

março 

Tempo: 4 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Reutilizar materiais; Promover o gosto pelas artes manuais; Estimular a 

criatividade dos utentes/clientes; Presentear os utentes/clientes. 

 

A atividade realizada no decorrer dos dias 13,14, 15 e 17 de março, foi levada a cabo com 

o principal intuito de presentear os utentes/clientes da instituição que são pais. Mas também, 

relembrar os restantes da celebração e comemoração do dia de São José. 

Foi com a colaboração de quatro utentes/clientes do sexo masculino que na sala de 

trabalhos se reutilizou pequenas garrafas de champanhe. Estas foram pintadas com tinta acrílica 

ao agrado de cada um. Depois de secas, os mesmos escolheram três botões, por se tratar de um 

trabalho minucioso e de ser necessário a utilização de cola quente, a estagiária levou a cabo esta 

fase do processo de criação. Já com as garrafas secas e os botões colados, a auxiliar de ação 

direta apoiou na produção dos laços, para fazer o efeito de como se de um fato se tratasse. No 

final, colou-se uma mensagem com o logotipo da instituição.  

Desta forma, com as sete lembranças prontas, no dia 20 de março celebrou-se a eucaristia 

em honra de São José e no final da mesma presenteou-se os utentes/clientes pais. 
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 Tal como era pretendido, com recurso ao material reutilizado e às artes manuais esta 

atividade foi bem-sucedida, sendo de realçar o empenho e dedicação dos próprios utentes/clientes 

que inicialmente estavam bastante reticentes. 

 

Tabela 11- Ateliê de Artes 

Atividade: Árvore da Primavera  

Local: Sala de trabalhos  Data: 24 e 27 de março Tempo: 4 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Estimular a criatividade; Promover o gosto pelas artes. 

 

A presente atividade realizada no dia 24 e 27 de março, foi levada a cabo com o objetivo 

principal de decorar o Centro de Dia para a celebração do solstício da Primavera. Isto é, através 

das artes manuais foi possível promover o gosto pela pintura, pelas artes, estimulando assim a 

criatividade dos utentes/clientes.  

Foi então com a colaboração de uma auxiliar de ação direta que foram feitas as borboletas 

em papel de várias cores e posteriormente recortadas. Em seguida, as borboletas foram pintadas 

com várias cores de tinta guache. As mesmas foram pintadas com recurso técnicas de dripping e 

à técnica do espelho, recorrendo ao uso da esponja, do recalque e da escova de dentes para pintar 

as borboletas. 

Depois de secas esta atividade culminou com a colocação patafix nas borboletas para serem 

coladas na respetiva árvore alusiva à primavera, e ainda foram colocadas algumas na sala de 

convívio decorando a mesma. Saliento que os objetivos traçados para esta atividade foram 

cumpridos. 
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Tabela 12- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembrança Lar Conde de Agrolongo e Maria 

Local: Sala de trabalhos  Data: 4 e 5 de abril Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Reutilizar materiais; Promover as artes manuais; O valor da amizade. 

 

A presente atividade foi realizada no dia 4 e 5 de abril e elaborada com o principal intuito 

de agradecer o convite para visitar a instituição - Lar Conde de Agrolongo, mas também, a uma 

antiga utente/cliente do Centro de Dia. Esta lembrança permitiu a reutilização de materiais, mas 

também, o desenvolvimento da motricidade fina dos utentes/clientes e das capacidades artísticas. 

Para presentar a antiga utente/cliente Maria, as utentes/clientes do Centro de Dia pintaram 

um desenho de um ovo com tinta guache, e colocaram este no exterior de um outro ovo de páscoa 

onde no seu interior continha amêndoas. A escolha de oferecer um ovo deveu-se ao facto de se 

estar a vivenciar a época da celebração pascal. Foi ainda oferecida uma vela, feita também pelas 

utentes/clientes com material reutilizado. 

Com o apoio da auxiliar de ação direta e de uma utente/cliente reutilizou-se um pedaço de 

madeira no qual foram colados fósforos em forma de cruz e depois de seco foi sombreado com 

tinta castanha para a cruz se realçar no pedaço de madeira. 

Feitas as lembranças, a estagiária pode concluir que as finalidades para esta atividade foram 

atingidas, tendo sido utilizado para ambas as produções materiais de desperdício (reciclagem) e 

a adoção de diferentes técnicas. Contudo, esta pequena lembrança serviu para agradecer o convite 

que o Lar Conde de Agrolongo fez aos utentes/clientes da nossa instituição, que ao receberem a 

mesma congratularam o gesto e o trabalho. 
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Tabela 13- Ateliê de Artes 

Atividade: Árvore da Páscoa  

Local: Sala de trabalhos  Data: 3, 4 e 5 de abril Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (7); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o gosto pelas artes; Desenvolver a criatividade. 

 

A atividade realizada nos dias 3,4 e 5 de abril, foi levada a cabo com a intenção de decorar 

o Centro de Dia, recorrendo às artes, mais especificamente à pintura, proporcionando assim, aos 

utentes/clientes uma experiência única, na qual a criatividade pode ser aplicada ao jeito de 

qualquer um. 

Primeiramente, foram desenhados ovos e recortados com a ajuda da auxiliar de ação direta. 

De seguida, para presentear os utentes/clientes do Centro de Dia contou-se com a colaboração 

de cinco utentes/clientes do sexo feminino e dois do sexo masculino. Estes, no espaço exterior, 

pintaram os desenhos de vários ovos com tinta guache, recorrendo às técnicas de dripping, ao 

uso da esponja, do recalque e da escova de dentes para pintar os ovos.  

Já depois de secos os ovos foram colocados com patafix na árvore alusiva à páscoa, tal 

como era pretendido. Os restantes serviram para fazer coroas de ovos e decorar o Centro de Dia 

nesta época festiva. Foi com recurso à pintura que os utentes/clientes cumpriram os objetivos 

traçados desta atividade.  

 

Tabela 14- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembranças da Páscoa  

Local: Sala de trabalhos  Data: 5,10 e 11 de abril Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (7); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o gosto pelas artes; Desenvolver a criatividade; Presentear os 

utentes/clientes. 
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A atividade realizada nos dias 5, 10 e 11 de abril, foi levada a cabo com o principal intuito 

de presentear todos os utentes/clientes da instituição. E, inevitavelmente, relembrar os mesmos 

da celebração dos dias pascais. 

Primeiramente, foram desenhadas e recortadas figuras de ovos com a ajuda da auxiliar de 

ação direta. Em seguida, enquanto os utentes/clientes, cinco do sexo feminino e dois do sexo 

masculino, colaboravam na pintura dos ovos no espaço exterior, recorrendo às técnicas de 

dripping, ao uso da esponja, do recalque e da escova de dentes para pintar os ovos, na sala de 

trabalhos a auxiliar de ação direta dividia as amêndoas e os chocolates em copos de plásticos para 

todos os utentes/clientes. Por fim, envolveu-se os copos em papel crepe, (cor-de-rosa para as 

senhoras e azuis para os senhores) e colou-se o ovo pintado pelos utentes/clientes com a seguinte 

mensagem: “Feliz Páscoa 2017”. 

Assim, e já com as lembranças prontas, no dia 13 de abril foram entregues os ovos aos 

utentes/clientes. Alguns deles ficaram bastante felizes ao verem as pinturas colocadas em todas 

lembranças, referindo aos restantes que tinham sido eles a pintar. 

 

Tabela 15- Ateliê de Artes 

Atividade: Lembrança Dia da Mãe 

Local: Sala de trabalhos  Data: 2, 3 e 5 de maio Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (4); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Reutilizar materiais; Promover o gosto pelas artes manuais; Presentear os 

utentes/clientes. 

 

A seguinte atividade foi realizada nos dias 2,3 e 5 de maio e com esta pretendeu-se 

presentear as utentes/clientes da instituição que são mães. Mas também, relembrar os restantes 

da celebração e comemoração desta data. 

Foi com o apoio da auxiliar de ação direta e com a colaboração de cinco utentes/clientes 

do sexo feminino que, na sala de trabalhos, se reutilizou pequenos frascos de vidro de iogurte. 

Assim, primeiramente, estes foram pintados com tinta acrílica, com a ajuda da auxiliar da ação 

direta, uma vez que se tratava de um trabalho mais minucioso, e escreveu-se a frase: “Feliz dia 
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da Mãe.” Depois de secos colocou-se no seu interior flores secas de cheiro cor-de-rosa, e por 

último fechou-se o frasco com tule, também ele cor-de-rosa, de modo a que o cheiro das flores se 

fosse dispersando.  

Desta forma, e com todas as lembranças prontas, no dia 8 de maio celebrou-se uma missa 

em honra de Nossa Senhora e no final foram entregues as lembranças, como era pretendido, com 

recurso ao material reutilizado e às artes manuais levadas a cabo pelas próprias utentes/clientes. 

 

Tabela 16- Ateliê de Artes 

Atividade: Maios 

Local: Sala de trabalhos  Data: 24, 27 e 28 de abril   Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (5) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o interesse pelos trabalhos manuais; Recordar tradições. 

 

A atividade dos Maios teve início no dia 24 do mês de abril, com o principal objetivo de 

promover a criatividade e estimular a imaginação dos utentes/clientes valorizando as mesmas. 

Esta atividade permitiu também a partilha de sentimentos e vivências do passado.  

Foi com a ajuda de quatro utentes/clientes do sexo feminino e um do sexo masculino que 

se realizaram os Maios na sala de trabalhos. Começamos por pintar os rolos de papel higiénico 

que mais tarde iriam servir para fazer as flores dos Maios, no entanto, essa ideia acabou por ser 

descartada. Em conversa com as utentes/clientes, em que as mesmas partilhavam histórias de 

quando faziam os Maios, e como faziam quando eram mais novas, chegamos a acordo de recrear 

esses mesmos Maios.  

Estes foram feitos em papel crepe por ser fácil de trabalhar, o mesmo papel permitia 

também criar o efeito que as utentes/clientes desejavam, isto é, muito colorido, em forma circular, 

com volume e movimento. Numa primeira fase cortou-se várias tiras de papel coloridas e só depois 

foram colocadas nas roscas de esferovite com a ajuda de alfinetes, de modo que ficasse fixo, ainda 

foram acrescentadas umas tiras de papel do mesmo modo que as utentes/clientes colocavam 

quando eram mais novas, relembrando assim alguns momentos e histórias da época.  



 
66 

Já com os dois Maios concebidos, foram colocados um na entrada do Centro Social e outro 

na entrada do Centro de Dia, para no dia 1 de maio se cumprir a tradição.  

 

Tabela 17- Ateliê de Artes 

Atividade: Árvore Santos Populares  

Local: Sala de trabalhos  Data: 5, 9, 16, 19 e 20 de 

junho 

Tempo: 6 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (5) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o interesse pelos trabalhos manuais; Recordar tradições. 

 

A atividade realizada durante os dias 5, 9, 16, 19 e 20 de junho, teve como principal objetivo 

decorar a árvore alusiva aos santos populares, recorrendo sobretudo às artes manuais. 

Assim, com a colaboração de um utente/cliente do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino iniciou-se a atividade na sala de trabalhos. Após recortar pequenas formas de trapézios 

em cartão, os utentes/clientes pintaram-nos de castanho, pois estes iriam fazer o efeito do vaso 

do manjerico. De seguida, as utentes/clientes dobraram folhas de papel verde em forma de leque 

que, posteriormente, foram coladas ao vaso, formando assim um manjerico. O último passo, 

passou por desenhar pequenas bandeiras em papel vermelho, recortá-las, e com cola branca colá-

las a um  palito e colocar no manjerico, aproximando assim ao mais real possível.  

Por fim, e já com os manjericos secos, tal como era pretendido estes foram colocados com 

patafix na árvore alusiva aos santos populares, os restantes decoraram a entrada do Centro Social 

e Paroquial e a sala de convívio dos utentes/clientes. 
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Tabela 18- STOP 

Atividade: Jogo das Palavras 

Local: Sala de convívio Data: 11/12 e 17 de 

outubro 

Tempo: 4 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (25) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolvimento cognitivo e criativo; Estimular a comunicação grupal. 

 

A presente intervenção foi realizada no dia 11, 12 e 17 do mês de outubro, com o intuito 

de promover a comunicação grupal, mas sobretudo, o desenvolvimento cognitivo e criativo. 

Foi através das conversas informais que se percebeu que alguns utentes/clientes que estes 

têm um nível baixo de escolarização. Pôde-se comprovar que após algumas conversas isto era 

algo que lhes incomodava, sendo, portanto, um fator de inferiorização ao outro que sabe ler e 

escrever. Partindo deste problema, e num momento inicial onde a estagiária estava a conhecer o 

público-alvo, decidiu dar a entender que para falar, para nos entendermos, para eles participarem 

nas intervenções, bastava eles quererem, pois o não saber ler nem escrever não era fator de 

exclusão.  

Assim, foi proposto ao grupo presente na sala de convívio, vinte e um utentes/clientes do 

sexo feminino e quatro do sexo masculino, para dizerem cada um à sua vez uma palavra à sua 

escolha a começar pela letra A, e assim foi: anel, América, amoras, ananás, avental, arroz, ancora, 

ameixas, amor, avô, avó, amar, e assim sucessivamente por todas as letras do abecedário. Como 

era esperado alguns apresentaram mais dificuldades, como foi o caso da letra B e V pois o som é 

muito semelhante, e para quem não sabe ler induz em erro. Pelo mesmo motivo a letra E e o I 

também apresentaram algumas dificuldades, mas o maior desafio foi identificarem palavras 

iniciadas pela letra H, apercebendo-se desta dificuldade a estagiária procurou intervir mais vezes 

apoiando-os na seleção das mesmas.   

Esta foi uma intervenção muito importante, em que se pôde observar e conhecer algumas 

dificuldades do grupo, mas também essencial para o grupo porque perceberam que mesmo não 

sabendo ler, nem escrever, pelo som das palavras conseguem responder, de igual modo, 

aumentando assim a confiança dos mais débeis.  
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Tabela 19- Provérbios 

Atividade: Provérbios de S. Marinho 

Local: Sala de convívio Data: 9 de novembro Tempo: 1 hora 

Intervenientes: Utentes/Clientes (22); Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolvimento cognitivo; Recordar tradições; Partilha de conhecimentos. 

 

A presente atividade foi realizada no dia 9 de novembro, com o principal objetivo de 

relembrar os utentes/clientes de alguns provérbios típicos da época, mas também partilhar 

histórias e tradições vivenciadas. 

Para isso, inicialmente, a estagiária realizou uma pesquisa prévia de provérbios típicos de 

S. Martinho para poder abordar da melhor forma este tema que lhes era tão familiar.  

Assim, na sala de convívio onde se encontravam os utentes/clientes, vinte e dois do sexo 

feminino e cinco do sexo masculino, propôs-se que partilhassem provérbios e quadras de São 

Martinho que os mesmos conhecessem. Entre as quais: “No dia de S. Martinho vai à adega e 

prova o vinho; No dia de S. Martinho lume, castanhas e vinho; No dia de S. Martinho mata o teu 

porco e prova o teu vinho; Dia de São Martinho fura o teu pipinho; No dia de São Martinho, come-

se castanhas e bebe-se vinho”. Entre outros, alguns deles foram de encontro à pesquisa que se 

tinha realizado, outros não, como era esperado.  

Contudo, e uma vez que estavam entusiasmados, começaram também a dizer alguns 

provérbios referentes ao mês de novembro, propôs-se ao grupo que partilhassem mais provérbios 

que conhecessem relativo a este mês. Esta intervenção permitiu a alguns relembrarem-se do que 

não ouviam há muito e a outros conhecer novos provérbios. Na visão da estagiária esta foi muito 

além das expectativas iniciais, que além da partilha de conhecimentos possibilitou a aprendizagem 

de novos provérbios aos utentes/clientes.   
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Tabela 20- Cores 

Atividade: As cores  

Local: Sala de convívio   Data: 18 de janeiro Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/ Clientes (21) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover e estimular a imaginação e criatividade; Valorizar as sensações; 

Partilha de sentimentos. 

 

A presente intervenção foi realizada no dia 18 do mês de janeiro, com o principal objetivo 

de promover a criatividade estimulando assim a imaginação dos utentes/clientes, valorizando as 

mesmas. Esta intervenção pretendia, igualmente, que os utentes/clientes partilhassem 

sentimentos, pois, no nosso cérebro, as cores podem despertar certas sensações e por isso as 

cores têm significados diferentes, permitindo conhecer um pouco de todos os utentes/clientes. 

Assim, e com uma série de papéis de várias cores, verde, laranja, rosa, amarelo, vermelho 

e azul, deu-se início à intervenção na sala de convívio. Estavam presentes quatro clientes do sexo 

masculino e dezassete do sexo feminino. 

Foi em seguida, que à sua vez, se foram voluntariando para partilhar o que aquela cor lhe 

fazia sentir ou o que a mesma lhes transmitia. Na sua maioria escolhiam a cor verde, relacionando 

esta com a “cor da esperança e da natureza”, partilhando simultaneamente vivências passadas 

quando trabalhavam na agricultura. O vermelho, relacionavam-no com “a cor do amor” e de alguns 

clubes futebolísticos, o azul foi associado “ao mar e ao céu”, o amarelo “à cor do sol” e dos dias 

de quentes de Verão, o laranja e rosa foram menos elegidos, mas também, associados aos frutos 

e flores.  

Em suma, com esta intervenção foi possível conhecer um pouco do caráter e dos gostos de 

cada utente/cliente através da cor que os mesmos elegeram, permitiu ainda a partilha de histórias 

em que estes foram protagonistas. No entanto, e como era pretendido, foram partilhadas 

sensações e gostos no qual a cor teve o papel principal da atividade. 
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Tabela 21- Bazar do Centro 

Atividade: Bazar do Centro  

Local: Espaço exterior Data: 23 de janeiro Tempo: 45 min 

Intervenientes: Utentes/Clientes (13) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver a capacidade criativa e imaginativa; Promover o espírito de grupo; 
Refletir e valorizar sobre o outro; Estimular a comunicação. 

 

A intervenção intitulada Bazar do Centro realizada no dia 23 de janeiro, teve como principal 

objetivo a promoção do espírito de grupo, o desenvolvimento das capacidades criativas e 

imaginativas, a reflexão e valorização do outro, e a estimulação da comunicação.  

Em seguida, no espaço exterior do Centro de Dia (jardim), estavam sentados em círculo três 

utentes/clientes do sexo masculino e dez do sexo feminino dispostos a participar na intervenção. 

Foi então, após uma pequena conversa introdutória, onde todos sabiam o que era um bazar, que 

se passou à explicação de como iria funcionar o bazar da intervenção, isto é, poderiam “dar”, não 

diretamente a alguém, algo que lhes pertencesse que eles não gostavam/dispensavam/viveriam 

melhor sem, e, trocar por algo de outro utente/cliente que admiram, pois, todos têm algo de bom 

e era hora de valorizar também o outro.  

Assim, à sua vez, foram expondo ao grupo o que dispensavam para poderem viver melhor 

e/ou o que lhes mais incomodavam, apontando essencialmente as doenças crónicas de alguns, 

dores esporádicas que iam sentindo: dores de costas, pernas, braços, cabeça e ossos. Houve 

quem referencia-se que lhe incomodava muito viver sozinho, desgostos que têm, a perda do 

grande amor, o não falar com familiares, entre outros. Em relação ao que trocavam/admiravam 

de outro utente/cliente falaram da boa disposição, da simpatia, da alegria que transmitiam, do 

companheirismo com os demais, da boa forma física, do poder trabalhar e conduzir como outros 

utentes/clientes.  

Com isto, os objetivos desta atividade foram claramente atingidos, onde os utentes/clientes 

trocaram algumas gargalhadas e tiveram a oportunidade não só de elogiar o outro, mas também 

de serem elogiados, aumentando assim a autoestima, bem como o valor do outro. 
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Tabela 22- Horário 

Atividade: Horário 

Local: Sala de convívio   Data: 7,8,10 e 13 de 

fevereiro 

Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (28) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o respeito; Melhorar as relações interpessoais; Fomentar e discutir 

ideias e opiniões. 

 

A presente intervenção celebrou-se no dia 13 de fevereiro, com o principal objetivo de 

promover o respeito entre os utentes/clientes, melhorando consequentemente as relações 

interpessoais, fomentando o espírito crítico e levando a cabo os compromissos diários. No entanto, 

o horário foi desenhado ao longo dos dias 7,8 e 10 do próprio mês. 

Assim, na sala de convívio deu-se início à atividade onde estavam presentes, cinco 

utentes/clientes do sexo masculino e os restantes do sexo feminino. Com as atividades semanais 

programadas nos diferentes dias, passou-se rapidamente à organização das restantes. Isto é, com 

a existência de alguns conflitos entre utentes/clientes por não haver dias certos de rezarem o 

terço, em conversa chegou-se a um assentimento, ficando acordado pela maioria que o terço se 

iria rezar todas as segundas, quartas e sextas da parte da manhã, minimizando assim alguns 

conflitos. O mesmo horário veio também orientar alguns utentes/clientes no quotidiano do Centro 

de Dia, mas também, auxiliar a nortear os dias da semana. 

Mais tarde, e com ajuda de quatro utentes/clientes, construiu-se o horário numa cartolina 

A2, dividida em dois, na horizontal: manhã e tarde. E na vertical com os cinco dias da semana. 

Nos dias correspondentes às atividades colou-se uma foto dos utentes/clientes a participar na 

mesma, facilitando, portanto, a leitura visual do mesmo. Este ficou exposto na sala de convívio de 

modo a que todos o pudessem visualizar. 

Em suma, percebeu-se que esta atividade foi muito pertinente, pois teve como objetivo 

amenizar alguns conflitos diários entre os utentes/clientes que queriam ou não rezar, promovendo 

assim o respeito entre eles, bem como as relações interpessoais e o saber ouvir e respeitar o 

outro.  

  



 
72 

Tabela 23- Dia do Amor 

Atividade: Celebrar o dia do amor  

Local: Sala de convívio   Data: 8,9, e 14 de fevereiro Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (25) e Estagiária (1). 

Finalidade: Partilha de afetos e fomentar a autoestima. 

 

A presente intervenção dedicada ao emblemático dia 14 de fevereiro, intitulada Dia do Amor, 

celebrou-se com a principal intenção de partilhar afetos e, consequentemente  aumentar a 

autoestima dos intervenientes. 

Nos dois dias - 8 e 9 de fevereiro- antes de se realizar a atividade, cinco utentes/clientes, 

quatro do sexo feminino e um do sexo masculino, disponibilizaram-se para recortar corações 

(estimulação da motricidade fina) feitos numa cartolina vermelha que ia servir de mote à 

intervenção do Dia do Amor. 

Foi então que no referente dia, 14 de fevereiro, se realizou a atividade, na sala de convívio, 

com vinte e seis clientes, sete do sexo masculino e as restantes do sexo feminino. Após uma 

pequena introdução, e depois de ouvir algumas opiniões sobre o Dia do Amor e a celebração dos 

dias dos namorados, chegou-se a uma conclusão, além de uma questão de consumismo e 

marketing, este é um dia de partilhar sentimentos com os que mais gostamos, e não 

necessariamente com o marido ou namorado como acontece muito frequentemente. Pois, amor 

segundo os clientes sente-se por “um filho, um familiar, por Deus”, por quem gostamos e 

acreditamos.  

A estagiária propôs aos utentes/clientes que estes, com três corações cada (que tinham 

sido recortados nos dias anteriores), iriam à sua vez entregar à escolha um coração a quem eles, 

por algum motivo, quisessem agradecer, demonstrando assim carinho pelo mesmo. Entregues os 

corações e, a partilha de abraços e beijos finalizou-se a atividade. 

Concluindo, meio através desta intervenção foi possível a partilha de carinho que caracteriza 

o próprio dia, a partilha gestos afetivos tal como era pretendido, e ainda o estímulo a que as 

pessoas verbalizassem as suas emoções, como quando agradeciam a algum companheiro pela 

entrega do coração.  
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Tabela 24- A Máscara 

Atividade: Tertúlia de Carnaval 

Local: Sala de convívio   Data: 27 de fevereiro  Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (16) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver a capacidade criativa e imaginativa; Promover a reflexão; Promover 

a coesão grupal. 

 

A seguinte intervenção dedicada à celebração do dia de Carnaval (28 de fevereiro) foi 

realizada no dia 27 de fevereiro com uma tertúlia, que tinha como principal objetivo promover a 

reflexão individual e grupal, o saber ouvir e respeitar a opinião do outro e, ainda realizar uma 

retrospetiva do que é o Carnaval na atualidade e o que era antigamente, promovendo assim a 

estimulação cognitiva, a criativa e a imaginativa.  

Assim, deu-se início à tertúlia na sala de convívio com dezasseis utentes/clientes, cinco do 

sexo masculino e onze do sexo feminino. Aquando questionados sobre qual a opinião que estes 

teriam acerca das festividades do Carnaval, as principais diferenças, e se celebram do mesmo 

modo, foram surgindo várias histórias dando-se assim início à tertúlia. 

Coube à estagiária registar grande parte dos comentários e das observações que estes 

foram fazendo. Logo no início da tertúlia houve mesmo quem dissesse “agora não gosto do 

Carnaval, porque é só uma forma das pessoas gastarem dinheiro, no meu tempo não era nada 

disto e festejava-se na mesma”, ou “agora andam até parece pecado, andam vestidas como no 

Brasil e tudo só para ganharem prémios”, “algumas até andam vestidas quase nuas é uma coisa 

extraordinária”, “agora as pessoas são mais descaradas, é uma loucura!”, e apontaram também 

que “as pessoas vivem o Carnaval só de consumismo, é as roupas que compram é a comida é 

tudo”. 

Quando questionados de como celebravam o dia de Carnaval, um dos utentes/clientes 

referiu que “as famílias se juntavam todas”, “havia o convívio em família e festejava-se assim” e 

“lá na minha freguesia na terça de Carnaval juntavam-se, fazia-se um boneco que todos lhe 

chamavam “Toninho” e festejava-se com um grupo de gente à volta dele a chorar, a gritar, tudo”. 

Entretanto, um dos utentes/clientes também salientara que “emigrei cedo, e na França nem se 

festejava como cá, os portugueses é que são mais alegres” argumentando, seguidamente, “o 
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Carnaval cá era muito mais alegre, as pessoas gritavam, cantavam, não é como agora”. Contudo, 

paralelamente a estes comentários foram partilhando algumas histórias que viveram na sua 

juventude.  

Foi também no decorrer da tertúlia que foram apontadas algumas diferenças, ou melhor, 

as principais diferenças vivenciadas por eles desde as tradições e fantasias, até à própria comida. 

Todos referiram que na terça-feira de Carnaval era habitual almoçar-se cozido à portuguesa e 

houve mesmo quem confidenciasse que “até a comida era diferente, tinha outro sabor, e era 

contada para se dividir por todos”.  

Quanto às fantasias “não haviam máscaras como agora” e quem se mascarava “era com 

roupas velhas dos avós” e contavam que “era raro se mascararem, mas usava-se muito os gorros 

velhos, panos, e coisas assim só para tapar a cara” ou “mudava-se o penteado e usavam-se umas 

almofadas na barriga e assim para não nos reconhecerem”, mas também houve quem contasse 

que a mascara de Carnaval “era uns farrapos velhos, e sujar a cara com o pó das cinzas e das 

panelas que estavam ao lume”. Apontaram, também, que “eram dias de mais alegria” onde “as 

pessoas que se mascaravam eram as que tinham mais posses, mas era sempre tudo à base de 

roupas velhas e era bonito porque ninguém falava para não ser descoberto”. 

Contudo, e depois de vários comentários e várias histórias relatadas, as pessoas presentes 

na tertúlia também foram referindo que cada vez mais se fazem desfiles, “antes isso era raro”, 

agora concentram-se todos no mesmo local, no qual antigamente isso não acontecia porque cada 

um festejava com os seus familiares, vizinhos e amigos. Constaram também que com o passar 

dos anos “celebra-se o Carnaval cada vez mais com danças”, nas ruas os desfiles são “para ver 

quem tem melhor fatiota e quem se mostra mais” comparando com a sua juventude. Ainda 

acrescentaram que “agora até há bombas, mas deviam ser proibidas, porque antes a festa era 

toda com buzinas” e “nem havia aquelas fitas todas como há agora, e as que haviam até se faziam 

uma brincadeira que era por nos carros das pessoas, que nesse tempo era poucos, mas por isso 

é que se punham”. 

Com o término da tertúlia e partilha de histórias, revê-se que através desta foi possível que 

os utentes/clientes se relembrassem de como celebravam o Carnaval, construindo uma “ponte” 

com o passado e o presente apontando várias diferenças, percebe-se que por isso os objetivos 

traçados para esta atividade foram cumpridos. 
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Tabela 25- Dia da Mulher 

Atividade: Dia da Mulher 

Local: Sala de convívio   Data: 8 de março Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (28); Estagiária (1) e Voluntários (7). 

Finalidade: Fomentar a autoestima e melhorar a confiança. 

 

A intervenção dedicada à celebração do Dia da Mulher foi realizada no dia 8 de março, Dia 

Internacional da Mulher. Esta intervenção pautada pelo interesse de melhorar a autoestima e a 

autoconfiança dos utentes/clientes do Centro de Dia permitiu também uma manhã de lazer e 

convívio. 

Atempadamente, foi estabelecido pela estagiária um contacto prévio com a Escola 

Profissional de Braga para a colaboração nesta intervenção. Isto é, após uma reunião com o diretor 

desta instituição e a apresentação do plano, o mesmo disponibilizou sete dos seus alunos, dois 

do curso de Cabeleireiro, três de Estética e Cuidados de Saúde e dois de Organização de Eventos. 

Foi então que no dia 8 de março, das 10h às 12h, desenvolveu-se a intervenção com a 

colaboração dos voluntários das diferentes áreas. Na sala dedicada ao Cabeleireiro estavam as 

duas voluntárias em que recebiam as utentes/clientes e lavavam o cabelo e as penteavam. Numa 

outra sala estavam as voluntárias de Estética e Cuidados de Saúde, as mesmas recebiam quem 

desejasse ser massajado nos membros superiores, podendo assim, prestar serviços ao maior 

número de interessados. Enquanto umas iam para o cabeleiro e outras para a massagem, 

tínhamos os voluntários de Organização de Eventos a intervir com as suas atividades – jogo dos 

sons e karaoke - na sala de convívio, com os utentes/clientes que aguardavam a sua vez. Realço 

que sendo esta uma atividade lúdica-recreativa, e não direcionada apenas às senhoras foi possível 

que os utentes/clientes do sexo masculino também participassem.  

 Este foi sem dúvida um dia diferente para todos os utentes/clientes, mas também para os 

voluntários. Ainda, no final da manhã e em gesto de agradecimento, os utentes/clientes 

ofereceram uma pequena lembrança criada por eles à responsável que acompanhava estes 

alunos. Esta intervenção cumpriu com os objetivos que eram pretendidos, proporcionando 

momentos de convívio e de enorme alegria. 
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Tabela 26- Celebrar a Primavera 

Atividade: Caminhada 

Local: Espaço exterior Data: 20 de março Tempo: 1 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (13) e Estagiária (1). 

Finalidade: Estimular para a importância da atividade física; Promover as relações pessoais; 

Promover o convívio; Permitir o contacto com a natureza; Promover a confraternização. 

 

A intervenção dedicada à celebração da chegada da Primavera foi realizada no dia 20 de 

março, sendo este o dia do solstício da Primavera, com o principal intuito de estimular os demais 

utentes/clientes para a importância da atividade física, a promoção das relações pessoais, do 

contacto com a natureza e, ainda de facultar momentos de confraternização e de convívio. 

Na sala de convívio juntamente com os utentes/clientes mais ativos – três do sexo 

masculino e dez do sexo feminino – foi lhes proposto uma caminhada para celebrar a Primavera, 

a mesma ia ser realizada por caminhos em redor do Centro de Dia.  

Posto isto, e uma vez que em geral todos os utentes/clientes gostam de passear na natureza 

e com a chegada do bom tempo, surgiu então a ideia de criar um compromisso semanal. Isto é, 

como a atividade física é um bem essencial nesta faixa etária os mesmos, no final da caminhada, 

sugeriram que fosse realizada sempre uma caminhada semanal. Foi então que surgiu a ideia de 

todas as semanas, num dia favorável à maioria, realizar-se uma caminhada com diferentes 

roteiros, para esta não se tornar monótona e para que estes pudessem ao mesmo tempo apreciar 

a natureza, juntamente com a prática da atividade física.  

No entanto, e depois de criar este compromisso em que, inicialmente, o dia escolhido para 

a caminhada seria à segunda-feira, nem sempre foi possível, pois muitos dos utentes devido ao 

facto de no fim-de-semana serem mais sedentários, na segunda encontravam-se mais cansados 

e com menos vontade para a caminhada, também por questões meteorológicas ou a existência 

de outras atividades, fizeram com que o dia da caminhada não tivesse um dia fixo. 

Apesar de todos estes contrapontos as caminhadas foram-se realizando todas as semanas, 

umas com mais utentes/clientes, outras com menos. No entanto, os objetivos desta atividade 

foram atingidos positivamente. Pois, ainda teve a adesão de duas utentes/clientes com 
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dificuldades motoras, sendo que estas, ainda que mais tarde, comprometeram-se a fazer uma 

caminhada mais pequena devido às limitações motoras, mas que lhes iria fazer igualmente bem. 

 

Tabela 27- Jardim Vertical 

Atividade: Horta biológica  

Local: Espaço exterior Data: 23/27/28 e 29 março Tempo: 8 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (9) e Estagiária (1). 

Finalidade: Partilha de conhecimentos; Promover a responsabilidade; Permitir o contacto 

com a natureza.  

 

A presente intervenção designada Jardim Vertical, que inicialmente fora intitulada como 

Horta Biológica, teve início no dia 23 de março, logo após o início da Primavera, tendo como 

principal objetivo a partilha de conhecimentos, a promoção de responsabilidades e o contacto com 

a natureza. 

Assim, com a ajuda de nove utentes/clientes, oito do sexo feminino e um do sexo masculino, 

iniciou-se a construção. Após uma pequena conversa com os utentes/clientes sobre como se ia 

dividir o jardim vertical e quais as plantas que se poderia colocar, chegou-se à conclusão, desde 

logo, que haveriam três paletes, uma só de catos pois “são plantas que se dão bem e como vem 

o calor também se aguentam”, uma segunda apenas com chás, pois sugeriram plantar cidreira e 

hortelã, e então a essas juntou-se mais algumas qualidades de chás, e uma terceira com morangos 

e ervas aromáticas como os coentros e os orégãos. 

Já com as plantas divididas pelas três paletes, iniciou-se o corte de vinte e nove garrafas 

onde as mesmas seriam colocadas. As garrafas foram colocadas na horizontal e presas com 

pregos. Quando estava tudo seguro, os utentes/clientes colocaram a terra e as plantas/sementes 

na respetiva garrafa. 

Posto isto, decidiu-se o local onde iriam ficar as paletes de modo a que fosse visível a todos 

os utentes/clientes, mas também a quem visita-se a instituição. Ficou, igualmente, acordado quem 

à sua vez iria regar as plantas, de modo a que estas crescessem saudáveis. Foi assim que os 

objetivos delineadores desta intervenção foram atingidos, desde a partilha de conhecimentos entre 
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os utentes/clientes, ao companheirismo aquando a colocação das garrafas, ao contacto com a 

natureza, mas também à responsabilização do sucesso do jardim. 

 

Tabela 28- Dia do Teatro 

Atividade: Celebrar o dia do Teatro – 26 de março 

Local: Sala de convívio   Data: 31 de março Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (18); Estagiária (1) e Voluntaria (1). 

Finalidade: Promover a criatividade e imaginação; Exprimir emoções e sentimentos e 

estimular o gosto pelo teatro. 

 

A presente intervenção dedicada à celebração do dia do teatro foi realizada no dia 31 de 

março. Esta não se realizou no dia 26 de março, uma vez que existia a indisponibilidade da uma 

voluntária da área de teatro que iria dar o seu contributo. A intervenção, essencialmente, teve 

como objetivos promover a criatividade e imaginação dos utentes/clientes, desenvolver a perceção 

da importância das emoções, bem como, o gosto pelo teatro.  

Com a colaboração da voluntária foi programada a intervenção que se realizou na sala de 

convívio, a mesma teve a participação de dezoito utentes/clientes seis do sexo masculino e doze 

do sexo feminino. A intervenção foi dividida em duas partes, a primeira atividade intitulou-se as 

Expressões Faciais e a segunda, Cinema Mudo.  

A primeira atividade passou por promover a criatividade e a imaginação através das 

expressões faciais. Isto é, os utentes/clientes, individualmente, foram fotografados, com o objetivo 

de poderem mais tarde ver as suas próprias expressões em fotografia. O desafio passou por serem 

fotografados seis vezes, sendo que estas seis fotografias teriam de ser com seis expressões 

distintas: medo, surpresa, raiva, tristeza, nojo e alegria.  

Feita esta primeira atividade, passou-se à segunda intitulada Cinema Mudo, também esta 

programada com o apoio da voluntária. A mesma debruçou-se sobre o valor das expressões 

corporais, criatividade e imaginação. Isto é, foi proposto a cada um dos elementos, à sua vez, que 

expressassem uma ação do dia-a-dia como por exemplo, conduzir um carro, andar de bicicleta, 
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passar a roupa a ferro, lavar os dentes, entre outras, e os restantes elementos teriam de adivinhar 

a mesma. 

Assim sendo, e depois destas atividades, o objetivo desta intervenção foi claramente 

atingido. Pois, a animação do grupo foi imensa, a criatividade também, e tudo isso ficou registado 

em fotografias, que dois dias depois foram entregues aos respetivos utentes/clientes e ao 

observarem as fotografias voltaram a animar-se ao verem o resultado em que eles próprios eram 

os protagonistas. 

 

Tabela 29- Dia do Beijo 

Atividade: Celebrar o dia do beijo – 13 de Abril 

Local: Sala de convívio   Data: 5 e 10 de abril Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (24) e Estagiária (1). 

Finalidade: Partilha de afetos; Fomentar a autoestima. 

 

A presente intervenção dedicada à celebração do dia internacional do beijo foi realizada dia 

13 de abril, com o objetivo principal de promover a partilha de afetos entre os utentes/clientes 

melhorando de certo modo as relações pessoais dos mesmos, e consequentemente, o aumento 

da autoestima. 

Esta intervenção teve início dois dias antes em que, com a participação de vinte e quatro 

utentes/clientes, seis do sexo masculino e dezoito do sexo feminino. Cada um individualmente 

gravou um vídeo enviando um beijo para um dos companheiros do centro de dia à escolha. Com 

o auxílio do Adobe Première, programa de edição de vídeo, foi possível realizar a montagem dos 

vinte e quatro participantes. 

Já no dia 13 de abril, na sala de convívio, foi projetado na televisão o vídeo que estes 

mesmos realizaram. Estavam presentes vinte e nove utentes/clientes, e todos puderam visualizar 

o vídeo e receber o respetivo beijo. Aquando da visualização os comentários foram surgindo, desde 

os agradecimentos a quem enviou até mesmo à reatribuição do beijo. Houve também quem sentiu 

a necessidade, uma vez que era o dia do beijo, de ir dar o beijo à pessoa em questão.  
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Assim, e depois da partilha deste gesto afetuoso, o objetivo primordial desta atividade foi 

claramente conseguido, mas também a mesma permitiu que os mesmos tivessem contacto com 

uma realidade que não é claramente a deles, isto é, as novas tecnologias. O facto de se verem na 

televisão e ouvirem a sua voz na mesma causou alguma agitação e entusiasmo nos mesmos, 

tendo mesmo repetido o vídeo cerca de cinco vezes a pedido dos utentes/clientes. 

 

Tabela 30- 25 de Abril 

Atividade: Documentário: Portugal antes de 25 de abril de 1975 

Local: Sala de convívio  Data: 26 de abril   Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (20) e Estagiária (1). 

Finalidade: Partilha de vivências; Estimular a memória. 

 

A intervenção dedicada à celebração do 25 de abril foi realizada no dia 26 de abril com o 

intuito de poder partilhar vivências passadas dos clientes, mas também, uma vez que o 

documentário se intitulava “Portugal antes de 25 de abril de 1975”, pretendeu-se promover e 

estimular a memória com o antes e o pós 25 de abril, devido a ser uma realidade vivenciada por 

todo este grupo. 

Na sala de convívio foi colocado na televisão o documentário com cerca de trinta e cinco 

minutos, onde estavam presentes vinte e um clientes, cinco do sexo masculino e as restantes do 

sexo feminino. Aquando a visualização do documentário foram surgindo alguns comentários ao 

mesmo. 

Terminada a visualização do mesmo, algumas questões foram sendo colocadas, dando-se 

assim início à partilha de vivências e realidades distintas, sendo elas: “Onde estavam e como 

reagiram ao 25 de abril? Quais as principais mudanças? Compare aos dias de hoje. Porque razão 

os cravos foi a flor da revolução? Para que foi utilizada a música “Grândola Vila Morena?”.  

Tendo em conta o que tinham visualizado no documentário alguns constaram 

primeiramente que algumas das situações era uma realidade também deles, isto é, nessa data 

“nem todas as casas tinham água canalizada ou mesmo eletricidade, o que agora são poucas ou 

nenhumas casas que isso acontece e apenas passaram quarenta e dois anos.”; “Havia poucas 

Tv’s e agora são poucas as casas que não têm uma televisão”; “Por não ter televisão em casa 
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soube-se pela rádio o que estava acontecer em Lisboa”; “O meu pai também colaborava com a 

PIDE”. 

Também respondendo às questões colocadas na sua maioria souberam do que se estava 

a passar pela rádio e segundo o relato dos mesmos “pediam para não sair à rua, mas como vivia 

na aldeia não sabíamos muito bem o que se estava a passar, era um dia de trabalho como os 

outros”; “lembro-me que nesse dia havia muitos aviões a passar pelo ar para mostrar que o país 

estava em paz”, ou “no Porto estava tudo preparado no quartel para se houvesse uma guerra e 

pediam para ninguém sair à rua” e “ na rua gritavam: O povo está com MFA!”.  

Tendo em conta a questão das principais mudanças, foram apontadas muitas entre as quais 

“antes ia muita gente para guerra em Angola lá da minha aldeia, mas nunca tive familiares a ir”; 

“o sistema de saúde era bem diferente, se fosse agora nunca tinha chegado a este ponto porque 

tinham visto o problema que tenho no sangue”; “havia muita gente que passava fome, porque 

havia pouca comida não era a fartura de agora, e dividia-se tudo”; “tantas vezes que uma sardinha 

era para duas pessoas”; “também se comia muito peixe porque era mais barato, mas também 

era melhor, vinha direto da pesca tinha outro sabor, agora é tudo congelado e ficam dias nos 

supermercados” e “até a Páscoa não tinha nada a ver, agora é as mesas cheias, antes dava-se 

uma laranja e metia-se uma moeda na laranja para levarem”; “lá em casa na Páscoa usava-se a 

moeda à beira da rosca que se metia em cima da mesa”. 

Colocadas as perguntas acerca da simbologia dos cravos e da música, alguns lembravam-

se que nessa década “havia muitos cravos e que era uma flor barata e talvez por isso tenham sido 

utilizados”, mas não sabiam muito bem porque tudo isso começou em Lisboa e contam-se muitas 

histórias. Quanto à música todos se lembram que nesse dia a Grândola Vila Morena passou 

praticamente todo o dia na rádio Renascença e que deu o início da revolução.  

Assim sendo, e depois de toda esta partilha de histórias vivenciadas o objetivo fundamental 

desta intervenção foi atingido, mas também, a mesma promoveu a importância de saber ouvir o 

outro, e perceber que cada um tem e teve a sua própria realidade que foi contribuindo para o que 

são hoje. 
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Tabela 31- Centro das Atenções 

Atividade: Centro das atenções 

Local: Espaço exterior Data: 15 de maio Tempo: 1.30 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (8); Estagiária (1). 

Finalidade: Promover a coesão grupal e a criatividade; Estimulação cognitiva. 

 

A intervenção intitulada Centro das Atenções, realizou-se no dia 15 de maio, tendo como 

principal objetivo a promoção e coesão grupal e a estimulação cognitiva, passando, caso 

necessário, pela criatividade e a ajuda do outro. 

Esta atividade decorreu no espaço exterior (jardim), e participaram oito utentes/clientes, 

sendo eles seis do sexo feminino e dois do sexo masculino. Estes encontravam-se sentados num 

semicírculo para na sua vez responderem às questões alternadamente. Isto é, a estagiária tinha 

uma lista com as seguintes questões: Alguém que more na mesma freguesia que você? Alguém 

que tenha morado noutra cidade? Alguém que faça anos no mesmo mês que você? Alguém que 

tenha a mesma idade? Alguém com a mesma cor de olhos? Alguém com a mesma cor de cabelo? 

Alguém que utilize óculos? Alguém que use brincos? Alguém que tenha um animal de estimação? 

Alguém que utilize o telemóvel? Alguém que saiba ler? Alguém que sorria muito? 

Os utentes/clientes apenas tinham, então de responder às questões com o nome do 

companheiro a que este se associava, podendo, no entanto, referir também o nome dos que não 

estavam a participar na atividade como possível resposta.  

No decorrer desta intervenção foram também surgindo algumas histórias, quer de animais 

de estimação que já tinham tido, quer de cidades que também já tinham visitado, quer de pessoas 

com a mesma idade, entre outros assuntos.  

Em suma, e depois de todos terem respondido às questões, por vezes com ajuda do grupo, 

o objetivo primordial desta intervenção foi alcançado, pois a mesma promoveu a estimulação 

cognitiva, a coesão grupal, atenção e o saber associar as características pessoais às de outra 

pessoa, nunca esquecendo, que os mesmos mostraram que conheciam bem quem está a seu 

lado no quotidiano do centro de dia. 
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Tabela 32- Dia do Abraço 

Atividade: Celebrar o dia do abraço – 22 de maio 

Local: Sala de convívio   Data: 22 de maio Tempo: 1 horas 

Intervenientes: Utentes /Clientes (18); Estagiária (1) e Voluntária (1) 

Finalidade: Partilha de afetos; Fomentar a autoestima. 

 

A intervenção dedicada à celebração do dia do abraço foi realizada dia 22 de maio, sendo 

este o dia internacional do abraço. Com a celebração deste dia pretendeu-se promover e partilhar 

afetos com o intuito de fomentar a autoestima, bem como, promoção dos laços afetivos e melhorar 

as relações pessoais entre os utentes/clientes. 

Foi então na sala de convívio que decorreu esta atividade, depois de a estagiária dar a 

conhecer ao grupo – cinco homens e treze mulheres – a celebração do dia internacional do abraço. 

Posto isto, foi colocada uma advinha aos utentes/clientes: Qual é a coisa qual é ela que quanto 

mais apertado é, mais alivio dá?, depois de várias tentativas houve quem respondesse 

corretamente: “O abraço!!!” Em seguida, foram colocadas duas questões por parte da estagiária, 

sendo elas: “O que significa para vocês um abraço?” e “Em que situações vocês abraçam 

alguém?”. 

Neste seguimento foram registadas algumas respostas, tais como, houve quem 

respondesse que “um abraço significa amizade”, “carinho”, “gratidão”, “proteção”, “amor”, 

“significa afeto por essa pessoa”, “conforto”, “consolo”, e até “pode significar muita coisa, porque 

pode ser dado numa hora triste ou numa hora de felicidade, depende do momento e a quem se 

dá”. Já respondendo à segunda questão, as respostas também foram várias, destaco as seguintes: 

“eu só dou um abraço quando gosto da pessoa”, “abraço quando tenho saudades de alguém e 

encontro essa pessoa”, “eu gosto mais de abraçar mulheres, mas abraço os meus netos, os meus 

filhos e quem me cumprimenta”, “muitas vezes dou dois beijos e um abraço”, “quando as pessoas 

estão tristes gosto de as abraçar para confortar a pessoa”, “às vezes agradeço com dois beijos e 

um abraço”, “à segunda-feira dou sempre um beijo e um abraço a todos daqui para desejar boa 

semana”, “nós homens cumprimentamo-nos muitas vezes com um aperto de mãos e um abraço”. 

Depois destes testemunhos, foi proposto aos mesmos que no decorrer do dia de hoje 

abraçassem um dos seus companheiros presentes da sala para de uma forma ou de outra celebrar 
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o dia. No entanto, e proposto por uma das utentes/clientes “visto que usamos muitas vezes o 

abraço para agradecer podemos também dar um abraço às meninas (auxiliares) para agradecer 

o que fazem por nós?” sendo a resposta da estagiária positiva, uma vez que era o dia mundial do 

abraço e poderiam abraçar toda a gente que se sentissem bem para isso, até mesmo em casa, 

surgindo em seguida alguém dizendo “então hoje vou abraçar todos lá em casa também, e o 

diretor e até você menina Margarida (Estagiária)”. 

Assim sendo, e depois de toda esta partilha de abraços e afetos o objetivo primordial desta 

intervenção foi claramente atingido. Promovendo, ainda, o espírito de interajuda, solidariedade e 

de valorização do “Eu” e do “Outro”. No entanto, infelizmente, devido há existência de conflitos 

pessoais, uma das utentes rejeitou o abraço de outra deixando esta um pouco constrangida, mas 

ultrapassou-se rapidamente o sucedido.  

 

Tabela 33- Campeonato de Setas 

Atividade: Jogo das setas 

Local: Espaço exterior Data: 12 de junho Tempo: 1 horas 

Intervenientes: Utentes/ Clientes (9) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas; Promover 

as relações pessoais e o convívio; Despertar o espirito de competitividade. 

  

A intervenção intitulada Campeonato de Setas, inicialmente era para ser um campeonato 

de Boccia, no entanto não foi possível arranjar o material adequando para o mesmo, e como se 

pretendia essencialmente desenvolver as capacidades motoras e cognitivas, promover as relações 

pessoais e o convívio entre os utentes/clientes, e ainda o despertar para o espírito de 

competitividade, a atividade passou a ser designada de Campeonato de Setas. 

Assim, no espaço exterior (jardim), a atividade desenvolveu-se no dia 12 julho com a 

participação de nove utentes/clientes, três do sexo masculino e seis do sexo feminino. A tabela de 

centro foi pendurada numa das árvores e os utentes/clientes com três setas em sua posse deram 

início à ronda de treino. Em seguida, como alguns apresentaram algumas dificuldades pois tinham 
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receio de fazerem poucos pontos, o que poderia ser fator de desmotivação, estes propuseram que 

não se pontuasse mas sim contasse quantas setas acertavam na tabela.  

À sua vez foram acertando, uns mais que outros, como era esperado. No entanto, é de 

realçar que quando algum dos utentes/clientes acertava todos festejavam o feito dessa pessoa, e 

quando não acertavam nenhuma das setas, os próprios utentes/clientes sugeriram para que a 

pessoa tentasse de novo. 

 

Tabela 34- Se fosse um elemento da natureza? 

Atividade: Celebrar o Verão  

Local: Espaço exterior  Data: 21 de junho Tempo: 2 horas 

Intervenientes: Utentes/Clientes (12) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver a capacidade criativa e imaginativa; Partilha de momentos 

vivenciados. 

 

A intervenção dedicada à celebração do solstício de Verão foi realizada, no dia 21 de junho, 

com o intuito de poder partilhar vivências passadas dos utentes/clientes, mas sobretudo, 

desenvolver a capacidade criativa e imaginativa.  

A intervenção foi realizada no espaço exterior do Centro de Dia (jardim), permitindo que os 

quatro utentes/clientes do sexo masculino e as oito do sexo feminino estivessem assim em 

contacto com a natureza, uma vez que a intervenção se debruçava sobre a natureza e o meio 

ambiente.  

Assim, a intervenção iniciou-se com a questão: “Sabem que dia é hoje?”, à qual uma 

cliente/utente respondeu “21 de junho e começa hoje o Verão”. Através desta resposta 

referenciou-se que além de começar o Verão é também o maior dia do ano. Logo após esta 

pequena introdução, os utentes/clientes fizeram algumas observações como “os dias já não são 

como no meu tempo, nem as estações, nem a natureza, nem nada”, “não somos só nós que 

mudamos a natureza também mudou” ou “agora até as estações se misturam, calor no inverno 

e chuva no Verão”, entre outros comentários.  
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De seguida, quando colocada a questão “Se fossem um elemento da natureza qual seriam?” 

cada um dos utentes/clientes à sua vez foram respondendo, na sua maioria gostavam de ser 

árvores de fruto – pereira, figueira, pessegueiro, diospireiro, tangerineira, macieira, nogueira, 

justificando a sua escolha como sendo a sua fruta favorita, alguns por ser frutos de época e por 

serem desejados o resto do ano e outras justificam a sua escolha porque sendo uma fruta podiam 

alimentar as pessoas. Houve também quem escolhesse ser flor, japoneira, flor de maria, rosas 

vermelhas ou rosas cor-de-rosa, uma para embelezar os jardins, outras as casas, outras para 

poderem aparelhar os santos, mas também, para poderem serem oferecidas e fazer alguém sorrir. 

É de realçar que uma utente/cliente gostava de ser o vento, que segundo a mesma o vento é tao 

forte que leva tudo, até mesmo as impurezas.  

Desta forma, e com a partilha das histórias, vivências, escolhas e a sua respetiva justificação 

dando desta forma por terminada a intervenção, atingindo assim os objetivos pretendidos com a 

mesma.  

 

Tabela 35- O Espetáculo 

Atividade: O Espetáculo  

Local: Sala de convívio Data: 27 de junho Tempo: 45 min 

Intervenientes: Utentes/Clientes (9) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver a capacidade criativa e imaginativa; Promover a comunicação; 
Estimulação cognitiva e associativa. 

 

A intervenção intitulada “O Espetáculo” realizada no passado dia 27 de junho, teve como 

principal intuito o desenvolvimento das capacidades criativas e imaginativas, a reflexão e 

valorização do outro, a promoção da comunicação, bem como, a estimulação cognitiva e 

associativa dos utentes/clientes. 

Tendo em conta estes pontos, a intervenção foi levada a cabo na sala de convívio com a 

presença de vinte e quatro utentes/clientes, no entanto, apenas nove participaram na intervenção, 

sendo que um deles era do sexo masculino e as restantes do sexo feminino.  

Com recurso a cartões com diversas figuras representativas de um circo, bailarinos, 

músicos, maestro, vendedor de pipocas, domador de leões, equilibrista, mágico, palhaço, entre 
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outros, deu-se início à intervenção. A mesma pretendia que cada utente/cliente associasse e 

identificasse uma das figuras a uma pessoa do centro, fosse utente/cliente ou equipa técnica. 

Inclui-se a equipa técnica porque ao dar um papel aos utentes/clientes se fossem transferidos 

para desempenhar um espetáculo como o circo também a equipa técnica teria um papel 

importante no mesmo, como tem no dia-a-dia do Centro de Dia. 

Assim, os vários utentes/clientes que intervieram na sua maioria associaram o diretor ao 

maestro ou apresentador, as auxiliares da ação direta a papéis mais hábeis como equilibristas, 

ginasta, bailarinas, justificando que são as mais novas e as que se mexem melhor para esse tipo 

de coisas. Havendo quem associasse a estagiária à apresentadora, mas também, à bailarina e às 

pessoas que dão as boas-vindas na entrada dos circos. 

Quanto aos utentes/clientes associavam os que têm mais dificuldades de locomoção a 

personagens como vendedor dos bilhetes e vendedor de pipocas. Os utentes do sexo masculino 

foram várias vezes associados ao homem fogo, músico, palhaço, ilusionista, domadores de 

elefantes e leões, porque segundo eles teriam de ser pessoas fortes e corajosas a desempenhar 

esses papéis.  

Contudo, e à medida que os nove utentes/clientes iam fazendo as suas intervenções, os 

restantes também foram dando a sua opinião, o que provocou grande diversão na sala. Posto isto, 

os objetivos foram, na sua maioria, alcançados, sendo que uns foram mais evidenciados que 

outros.  

 

Tabela 36- Direitos e Deveres 

Atividade: Plano de Direitos e Deveres 

Local: Sala de convívio Data: 29 de junho Tempo: 2h  

Intervenientes: Utentes/Clientes (17) e Estagiária (1). 

Finalidade: Assumir compromissos grupais; Melhorar as relações interpessoais; Promover o 
respeito. 
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A presente intervenção realizou-se no passado dia 29 de junho, tendo como principal 

objetivo o melhoramento das relações interpessoais, a promoção do respeito pelos 

utentes/clientes e a importância de assumir compromissos grupais e pessoais. 

Primeiramente, para levar a cabo esta intervenção, foi consultado o regulamento interno do 

Centro de Dia onde constam os direitos e deveres dos utentes/clientes, assim de modo a facilitar 

a compreensão e a leitura dos direitos e deveres, simplificou-se para que todos os utentes/clientes 

os percebessem da melhor forma.  

Seguidamente, e depois de impressos os direitos e deveres, foi a vez de os colocar no placar 

da sala de convívio e com recursos a pioneses dourados foi desenhado uma balança. Foi escolhida 

uma balança pois esta é símbolo de justiça, direito e equilíbrio e assim transmitir aos 

utentes/clientes o quão necessário é a existência de coerência entre os direitos e os deveres, pois 

só assim será possível que tudo funcione da melhor maneira para eles, para o outro e para a 

instituição. 

Esta intervenção decorreu na sala de convívio com os vinte e oito utentes/clientes, no 

entanto apenas dezassete participaram, sendo dois utentes/clientes do sexo masculino e as 

restantes do sexo feminino. Com os utentes/clientes sentados nos seus sítios habituais, pedi aos 

cinco utentes/clientes que sabiam ler para, à sua vez, o fazerem, os restantes tiveram de dizer se 

era um direito ou um dever deles. Esta foi a parte mais complicada da intervenção, pois muitos 

dos utentes/clientes apresentavam alguma dificuldade ao diferenciar as mesmas. Coube à  

estagiária, em algumas das vezes explicar e exemplificar, para que estes percebessem com mais 

clareza se correspondia a um direito ou a um dever.  

No final, e depois de todos terem feito as devidas correspondências, por vezes com algumas 

inseguranças, o último passo foi colocar os direitos e os deveres cada um do lado respetivo da 

balança. E, foi desta forma, que o objetivo primordial desta intervenção se concretizou, uma vez 

que promoveu a reflexão do grupo, o respeito e, também a importância de assumir e cumprir 

compromissos com o grupo. 
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Tabela 37- Exercício Físico/ Aulas Diversas 

Atividade: Exercício Físico/ Aulas Diversas 

Local: Sala de convívio Data: Várias vezes ao longo 

do período de estágio. 

Tempo: de 30min a1h  

Intervenientes: Utentes/Clientes (10) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver as capacidades físicas; Fomentar a prática de exercício físico. 

 

Tendo em conta a necessidade e a importância do exercício físico, foi criada esta atividade 

que tinha como objetivo inicial o aumento do exercício físico semanal dos utentes/ clientes do 

Centro de Dia, evitando deste modo o sedentarismo. 

Assim, como já referido, esta atividade incentivava essencialmente a prática de exercício 

físico, de modo a desenvolver as capacidades físicas e motoras dos intervenientes, e incrementar 

igualmente a prática da atividade física. 

Deste modo, tendo em conta estes objetivos, ao longo do período de estágio foram feitas 

caminhadas com os utentes/clientes mais ativos e também com alguns com mais dificuldades 

motoras. Foram realizadas algumas sessões de alongamentos, de flexibilidade, e também se deu 

uso ao parque gerontológico que está disponível aos utentes/clientes e à comunidade do local. De 

salientar que durante as atividades participaram sempre, em média, dez utentes/clientes. 

 No entanto, não foi possível, por vários motivos, proporcionar aos utentes/clientes algumas 

aulas de ginástica localizada, dança, entre outras como tinha pensado inicialmente.    

Contudo, e através da prática de exercício foi possível proporcionar aos utentes/clientes 

momentos de diversão e convívio, uma vez que as atividades eram concretizadas geralmente no 

exterior. Este espaço facultou também aos utentes/clientes um harmonioso e relaxante contacto 

com a natureza, em que iam surgindo várias histórias e vivências passadas. Assim, aliando a 

prática da atividade física à natureza foi possível o melhoramento do estado físico, psicológico e 

sobretudo emocional dos utentes/clientes. 
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Tabela 38- Apanha da Framboesa 

Atividade: Apanha da Framboesa 

Local: Campo Data: 13 de junho Tempo: 2h  

Intervenientes: Utentes/Clientes (8); Auxiliar de Ação Direta (1) e Estagiária (1). 

Finalidade: Partilha de conhecimentos sobre agricultura; Contacto com a natureza. 
 

A presente atividade foi intitulada Apanha da Framboesa, tendo sido realizada após nos 

terem devidamente autorizado uma apanha num pequeno terreno de cultivo de framboesa junto 

do Centro de Dia. A mesma foi realizada no dia 13 de junho e proporcionou aos utentes/clientes 

não só relembrar momentos vivenciados no passado, como o contacto com uma atividade que 

lhes era tão familiar, como a agricultura. 

Foi então com a presença de oito utentes/clientes seis do sexo feminino e dois do sexo 

masculino e com o apoio da auxiliar de ação direta que se foi realizar a apanha. Como a apanha 

da framboesa não é propriamente do conhecimento de todos os utentes/clientes, teve-se que 

explicar como se apanhava, pois era necessário ter muitos cuidados uma vez que as framboesas 

são pequenas e quando maduras, muito frágeis. 

Este foi um momento também de convívio, pois os utentes/clientes foram partilhando 

histórias de quando iam para as vindimas, para apanha do kiwi, das batatas entre outras, muito 

típicas da comunidade local. 

Posto isto, e terminada a apanha das framboesas, estas serviram para confecionar algumas 

sobremesas, para os restantes utentes/clientes que não participaram na apanha, mas também 

serviram para fazer doce de framboesa que mais tarde foi colocado à venda na comunidade que 

frequenta o Centro de Dia. Parece então pertinente salientar, que através desta atividade os 

utentes/clientes puderam contactar com a natureza, partilhar conhecimentos agrícolas e de ter 

um bom momento de lazer, onde foram partilhadas muitas histórias e memórias. 
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Tabela 39- Manicure e Pédicure 

Atividade: Cuidados de Beleza: manicure e pédicure 

Local: Mini-salão de beleza. Data: Várias vezes ao longo 

do período de estágio. 

Tempo: 1h/2h por dia 

Intervenientes: Utentes/Clientes (28) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover e desenvolver a autoestima; Estimular para a qualidade de vida. 
 

Os Cuidados de Beleza, mais especificamente a manicure e a pédicure foram realizadas 

várias vezes ao longo de todo o período de estágio, tendo como principal objetivo a promoção de 

autoestima e a autoconfiança nos utentes/clientes, e de certo modo criar alguns hábitos e 

cuidados de saúde/higiene. 

O Centro de Dia possui um pequeno salão de beleza, com os materiais necessários para 

atuar na vertente da estética. Sempre que era necessário chamava-se, à vez, os utentes/clientes 

para cortar as unhas das mãos, e as senhoras, em ocasiões mais específicas, pediam mesmo 

para pintar as unhas. Já a pédicure era uma iniciativa das utentes/clientes sempre que achassem 

necessário fazer, avisavam, pois, as mesmas tinham de ter atenção aos seus pés e ao seu bem-

estar. Pelas razões mencionadas a calendarização desta atividade não era fixa, mas sim consoante 

as necessidades dos utentes/clientes. 

Este tipo de espaço permite que os utentes/clientes se sintam confiantes, aumentando 

assim a autoestima e autoconfiança, tal como era pretendido. Ao longo do estágio os 

utentes/clientes foram ganhando confiança e, por vezes, as senhoras pediam também para tirar 

algum pêlo do rosto ou algo que lhes incomodava perante os outros. Posto isto, além dos objetivos 

atingidos, também a satisfação dos utentes/clientes após este tipo de cuidado era visível. 
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Tabela 40- Vídeo 

Atividade: Apresentação final de ano 

Local: Sala de trabalhos Data: 9/20/23 de junho Tempo: 2h  

Intervenientes: Utentes/Clientes (21) e Estagiária (1). 

Finalidade: Promover e desenvolver a autoestima; Desenvolver as capacidades psicológicas. 
 

A presente atividade foi realizada no decorrer de vários dias,9,20 e 23 de junho, para poder 

ser apresentada à comunidade e aos familiares no dia 15 de julho. Feita a proposta por parte do 

diretor e uma vez que era a festa de final de ano decidiu-se realizar um vídeo com os 

utentes/clientes visto que é uma forma de promover a autoestima e a autoconfiança dos mesmos, 

mas também este é uma forma de sensibilizar a comunidade. 

Produzida na sala de trabalho, contou com a participação de vinte e um utentes/clientes, 

cinco do sexo masculino e as restantes do sexo feminino. Estes individualmente decoraram – 

superando todas as espectativas -, outros leram e gravaram pequenos versos de um poema 

intitulado “Serei Velhinho” de José Carlos Moutinho. Com a ajuda do Adobe Première, programa 

de edição de vídeo, fez-se a montagem dos vídeos dos vinte e um participantes. 

Já no último dia na sala de convívio, foi projetado na televisão o vídeo que estes mesmos 

realizaram. Estavam presentes vinte e cinco utentes/clientes, e todos puderam visualizar o vídeo 

que mais tarde iria ser exposto à comunidade. Aquando a visualização os comentários ao mesmo 

foram surgindo. Houve quem elogia-se o companheiro pela maneira que se apresentou no vídeo, 

e os mais atentos fizeram outros reparos. 

No fim da visualização do vídeo entendeu-se que um dos objetivos desta atividade foi 

atingido, pois foi visível a felicidade e admiração dos utentes/clientes ao verem-se na televisão a 

falar com recurso as novas tecnologias. O vídeo a pedido dos utentes/clientes ainda foi repetido 

algumas vezes para estes poderem apreciar todos os pormenores. 
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Tabela 41- Cartas 

Atividade: Jogar às cartas 

Local: Sala de convívio e no 

espaço exterior  

Data: Jogou-se em vários 

momentos ao longo do 

período de estágio 

Tempo: 1h 

Intervenientes: Utentes/Clientes (+/- 6) e Estagiária (1). 

Finalidade: Desenvolver as capacidades psicológicas; Promover o desenvolvimento grupal e 
pessoal. 

 

As atividades realizadas através do jogo, mais especificamente o jogo com cartas, foram 

muitas vezes postas em prática no decorrer do estágio. Através do jogo os utentes/clientes 

desenvolveram os níveis cognitivos, psicológicos, físicos e sociais, permitindo a comunicação e o 

divertimento aos utentes/clientes. 

Geralmente os jogos eram realizados na sala de trabalhos ou no jardim, com um grupo 

relativamente pequeno, no entanto o sexo feminino era sempre a maioria, pois por norma só apena 

três homens gostavam de jogar, no entanto, grande parte dos utentes/clientes revelavam grande 

interesse por este jogo. 

Através dos jogos de cartas os utentes/clientes desenvolvem inconscientemente estruturas 

cognitivas do cérebro, nomeadamente a atenção, a observação, a comparação, entre outros 

aspetos. E, tendo por base estas premissas, os utentes/clientes na maioria das vezes devido às 

dificuldades de alguns, os jogos passavam por servir à pinta ou combinar naipes. 

Contudo, o tempo dedicado aos jogos nunca foi demasiado extenso pois este tipo de 

atividade exige sempre um grau de concentração e nem todos conseguiam dedicar muito tempo 

a esta atividade. É de ressalvar que raramente se contabilizava os pontos para ninguém sair 

desmotivado no final do jogo, e de um modo geral parabenizava-se o vencedor de cada jogada. 
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Tabela 42-Visita ao Santuário de Fátima 

Atividade: Visita ao Santuário de Fátima 

Local: Santuário de Fátima Data: 30 de maio Tempo: 8h 

Intervenientes: Utentes/Clientes (29); Estagiária (1); Auxiliares de Ação Direta (6); Equipa 

técnica. 

Finalidade: Partilha de conhecimentos; Concretização pessoal; Valorização das suas 
crenças. 

 

A presente visita foi realizada no dia 30 de maio, contando com o apoio de toda a equipa 

técnica pertencente à instituição, esta foi realizada com o principal intuito de proporcionar aos 

utentes/clientes um dia diferente, juntando o largo interesse que estes têm pela fé e pela igreja 

católica e, ainda pelo facto de neste mês se celebrar o centenário do Santuário de Fátima, 

conseguindo assim, concretizar o desejo de muitos de visitar este santuário. 

Assim, na visita contou-se com a presença de vinte e nove utentes/clientes, no entanto 

apenas vinte e dois faziam parte do Centro de Dia, os restantes são utentes/clientes autónomos 

do Serviço de Apoio ao Domicilio (SAD), que aceitaram o convite com muito agrado e entusiasmo. 

O roteiro da viagem foi programado pela direção da instituição, em que os utentes/clientes 

puderam assistir a uma missa, visitar a capela das aparições e ainda proporcionaram aos 

utentes/clientes um piquenique na hora do almoço no parque de merendas do santuário. Foi 

visível a felicidade dos utentes/clientes como a motivação, autonomia, bem-estar, o que fez deste 

dia um dia inesquecível para todos. 

Como foi possível o convívio com os utentes/clientes do SAD, também estes puderam 

confraternizar com pessoas que não estão acostumadas a ver, o que contribui para a socialização 

e de certo modo permitiu a comunicação entre eles.  

Tendo em conta o bom ambiente que se conseguiu construir e que se manteve durante 

toda a visita este foi sem dúvida um dia memorável para todos. No entanto, realça-se algumas 

adversidades que surgiram com os utentes/clientes com mais dificuldades motoras, mas tudo foi 

ultrapassado e resolvido com o apoio, quer das auxiliares de ação direta, quer com o apoio dos 

utentes mais autónomos e de toda a direção.  
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4.2. Atividades Complementares 

Estas atividades não foram nem planeadas, nem projetadas pela estagiária, pois são 

inteiramente da responsabilidade da instituição. 

 No entanto, esta participou em todas uma vez que deu apoio à realização e concretização 

das mesmas, quer no acompanhamento dos utentes/clientes, quer na produção de materiais, 

mais concretamente em toda a logística, levando a cabo o sucesso da sua implementação. 

Estas foram as atividades pertencentes ao plano de atividades anual do Centro de Dia, 

celebrou-se essencialmente as datas festivas, entre elas o Magusto, Festa de Natal, Carnaval, Dia 

do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, entre outras.  

 

4.3. Resultados Obtidos na Intervenção 

4.3.1 Dimensão Artística:  

Atividade: Ateliê de Artes 

O Atelier de Artes que decorreu ao longo de todo o período de estágio, teve como principal 

objetivo estimular a criatividade e as capacidades artísticas e culturais dos utentes/clientes. 

Neste género de atividades, denotou-se que os clientes/utentes mais autónomos 

colaboravam com mais frequência nos vários trabalhos realizados, porém os semiautónomos 

também foram participando esporadicamente em algumas atividades. Ainda neste ateliê verificou-

se que as utentes/clientes do sexo feminino encontravam-se sempre em maioria, contrastando 

com a participação de dois ou três utentes/clientes do sexo masculino. É de salientar que estes 

participavam sempre nas atividades de livre e espontânea vontade, sendo que estes decidiam se 

queriam colaborar ou não conforme o que era pretendido e as suas aptidões. 

Ao longo do período de estágio surgiu a oportunidade de ficar responsável pela árvore do 

Centro de Dia, este é um elemento decorativo que se encontra na entrada do Centro Social e 

Paroquial e tem como principal função expor os trabalhos dos utentes/clientes e ornamentar as 

diversas datas festivas. Além das diversas decorações foram também produzidas recordações, 

utilizando várias técnicas e diversos materiais, criando e recriando arte e artesanato, conseguindo 

desta forma que os utentes/clientes experimentassem diferentes tipos de arte. 

Evidentemente que se denotou que os utentes/clientes não gostaram da mesma forma de 

todas as técnicas utilizadas, pois tinham mais facilidade e mais gosto em algumas, no entanto 
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aceitavam sempre o desafio do desconhecido. De um modo geral, as senhoras gostaram mais 

quando se recorreu à costura, não só por ser uma prática muito familiar, mas também por ser 

algo que já não faziam com frequência. Já nos homens destaca-se o gosto pela técnica da esponja, 

pois conheciam bem o material, apesar de não ser para o efeito agora utilizado. 

Contudo, estas práticas proporcionaram sempre momentos de descoberta, aprendizagem, 

diversão, partilha, entre outras coisas que a arte provoca nas pessoas. Muitas vezes os 

utentes/clientes comentaram “quando estou aqui a pintar o tempo passa a voar” ao ouvir isto e 

ao ver o resultado final dos vários trabalhos realizados, percebe-se, claramente, o sucesso deste 

ateliê. 

 

Atividade: As cores 

Esta intervenção também ela se enquadra nas atividades artísticas e contou com a 

participação de vinte e um utentes/clientes, sendo dezassete do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino.  

Tal como era pretendido com esta atividade todos os utentes/clientes à sua vez relataram 

o que aquela cor lhe fazia sentir. Realçando o facto de um modo geral, todos os utentes/clientes 

associaram as cores a diversos elementos da natureza, uma vez que estes estão muito ligados à 

agricultura e à vida rural. Como era de esperar também o desporto, mais especificamente o futebol 

foi relembrado. Esta intervenção cumpriu com o tempo que era pretendido, no entanto alguns dos 

utentes/clientes demoraram mais que outros, pois justificaram mais pormenorizadamente a sua 

escolha, contudo no decorrer da atividade existiu a partilha de algumas histórias.  

A presente intervenção foi realizada com o principal objetivo de promover a criatividade, 

estimulando assim a imaginação dos utentes/clientes e valorizando as mesmas. Esta intervenção 

promovia também a partilha de sentimentos, pois no nosso cérebro as cores podem despertar 

diferentes sensações. 

Uma vez que as cores têm diferentes significados foi ainda possível conhecer um pouco do 

caráter e dos gostos de cada utente/cliente através da cor que os mesmos elegeram. No entanto, 

e como era pretendido, foram partilhadas sensações e gostos no qual a cor teve o papel principal 

da atividade, cumprindo assim com o que era pretendido. 
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4.3.2 Dimensão Lúdica: 
Atividades: Caminhada-Celebrar a Primavera, Exercício Físico/Aulas 

Diversas, Campeonato de Setas e Jogo do STOP 

As atividades de caracter lúdico foram realizadas no espaço interior e no espaço exterior, 

beneficiando do jardim, para momentos de lazer e convívio.  

Nas atividades lúdicas participaram sempre os utentes/clientes mais ativos e autónomos, 

porém, o número de participantes variava tal como no resto das atividades havia um número de 

participantes superior do sexo feminino.  

A atividade intitulada STOP- Jogo de Palavras foi realizada numa fase inicial do período de 

estágio, onde foi possível perceber-se o nível de alfabetização dos utentes/clientes e de trabalhar, 

essencialmente, o nível cognitivo. Apesar das dificuldades iniciais, a adesão foi quase total por 

parte do grupo. 

Nas atividades designadas Caminhada – Celebrar a Primavera e Exercício Físico/Aulas 

Diversas, os utentes demonstraram o gosto pelo exercício físico, especialmente pelas caminhadas 

realizadas ao ar livre. Estes estão alertados para a importância da prática de exercício e por isso, 

muitas das vezes, eram os mesmos a propor o roteiro da caminha, proporcionando assim o 

convívio entre estes e também o contacto com a comunidade. Era assim visível a determinação 

dos utentes/clientes ativos aquando a prática da atividade física, mas também dos 

utentes/clientes com mais dificuldades, combatendo assim o sedentarismo e a inatividade. 

Já na atividade denominada Campeonato de Setas, foi possível verificar que os 

utentes/clientes estavam um pouco apreensivos e com receio de jogar, pois nunca tiveram a 

oportunidade de o fazer antes. No entanto, depois de experimentar ficaram bastante animados 

com a atividade. É de salientar que, quando algum dos utentes/clientes acertava todos festejavam 

o feito dessa pessoa, e quando não acertavam nenhuma das setas os próprios utentes/clientes 

sugeriram várias vezes que a pessoa tentasse de novo, e por essa razão, o tempo estimado para 

a atividade foi insuficiente, e por isso, a pedido dos utentes/clientes foi concedido mais tempo à 

atividade. 

Ambas as atividades descritas anteriormente pretenderam, essencialmente, desenvolver as 

capacidades motoras e cognitivas, a motricidade e promover as relações pessoais e o convívio 

entre os utentes/clientes, combatendo o sedentarismo e aumentando a saúde física e a 

autoestima. Salienta-se ainda, o facto de escutar várias vezes os utentes/clientes que realizavam 
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estas atividades, referirem que participavam neste género de atividades porque sabiam que era 

importante para o corpo e para a mente. 

Contudo, e através da prática de exercício foi possível proporcionar aos utentes/clientes 

momentos de diversão e convívio, juntando a natureza ao exercício proporcionou-se, assim, aos 

utentes/clientes momentos harmoniosos e relaxantes num ambiente onde iam surgindo, por 

vezes, várias histórias e vivências passadas.  

 

Atividade: Jogo de Cartas 

Jogar às Cartas foi também uma atividade lúdica realizada ao longo do período da 

intervenção. Destaco esta dinâmica, sobretudo, porque foram várias as vezes que os 

utentes/clientes jogavam, sobretudo, “às orelhas”, “à sueca” e “ao peixinho”. Os utentes/clientes 

tinham por hábito jogar na sala de trabalhos, entretanto com a chegada de um tempo mais ameno 

começaram a jogar também no espaço exterior, jardim.  

É de salientar que a maioria das vezes jogavam mais mulheres do que homens, pois 

geralmente só três gostavam de jogar, e por essa razão seis ser um número meramente orientador 

dos utentes/clientes que mais jogavam. Estes eram os utentes/clientes que mais demonstravam 

interesse e que tinham muitas vezes iniciativa para este tipo de jogo. 

Nos jogos realizados as dificuldades mais comuns dos utentes/clientes eram sem dúvida 

“servir à pinta” ou “combinar naipes”, mas também a duração dos jogos, pois este tipo de 

atividade exige sempre um grau de concentração e nem todos conseguiam dedicar muito tempo 

a esta atividade. Com os jogos de Cartas, pôde-se essencialmente desenvolver as capacidades 

motoras finas e cognitivas, promover as relações pessoais, o convívio entre os utentes/clientes e 

ainda despertar o espírito de competitividade. 

Os utentes/clientes com mais dificuldades tinham sempre o apoio dos mais audazes nas 

cartas, no entanto, todos parabenizavam o vencedor de cada jogada, podendo-se verificar deste 

modo o espírito de grupo e o companheirismo entre os utentes/clientes. 

Assim, e ao longo do período de estágio o jogo de cartas esteve presente semanalmente 

para muitos utentes/clientes, o que proporcionou momentos de lazer, convívio, aprendizagem, 

concentração, comunicação, e sobretudo, divertimento, cumprindo os objetivos desta prática. 
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4.3.3 Dimensão Cultural:  
Atividades: Provérbios de S. Martinho, Dia do Amor, Dia da Mulher, Dia do 

Teatro, Dia do Beijo, Dia do Abraço, Se eu fosse um elemento da natureza?, 

Visita ao Santuário de Fátima e Apanha da Framboesa 

Foram diversas as atividades culturais realizadas no Centro de Dia, que visaram, 

essencialmente, divertir os utentes/clientes, promover o convívio e a partilha de conhecimentos, 

sentimentos, emoções e saberes, aliando isto ao gosto pela celebração das datas festivas.  

Assim, enumera-se as atividades das datas festivas celebradas: Provérbios de S. Martinho, 

Dia do Amor, Dia da Mulher, Dia do Teatro, Dia do Beijo, Dia do Abraço, e Se eu fosse um elemento 

da natureza?, para celebrar o solstício de Verão. 

Nestas atividades participaram um grande número de utentes/clientes, tanto do sexo 

feminino como masculino, talvez por se tratarem da celebração de dias festivos, mas também, 

por poderem demostrar as suas capacidades e o sentimento que nutrem pelo companheiro.  

A primeira atividade realizada foi a dos Provérbios de S. Martinho, em que existiu uma 

grande adesão do grupo, uma vez que esta lhes era uma tarefa muito familiar. Com a grande 

entrega do grupo, a intervenção estendeu-se para além do tempo previsto, devido à envolvência 

dos utentes/clientes na temática. Pois o grupo, a certo momento já partilhava rimas, músicas, 

histórias e costumes desta data. Assim, tendo em conta a finalidade desta intervenção, foi possível 

trabalhar também, o desenvolvimento cognitivo dos utentes/clientes, recordar as tradições e 

partilhar conhecimentos atingindo os objetivos previamente traçados.  

Já a celebração do Dia do Amor, Dia do Teatro, Dia do Beijo e Dia do Abraço, tinha como 

objetivo primordial o aumento da autoestima e a promoção dos laços afetivos, melhorando assim 

as relações pessoais e interpessoais dos intervenientes.  

Numa primeira fase abordou-se os temas dos vários dias, em que os utentes/clientes 

partilharam a sua opinião sobre as datas, sobre o que estas significavam, bem como o valor que 

lhes é dado pela sociedade atual como o caso do Dia do Amor. Neste dia, e como o amor tem 

vários significados estes expressaram, sobretudo, carinho, afeto e respeito, pelos companheiros, 

onde houve alguns mais emotivos que partilharam ainda gesto de afeto, como abraços e beijos, 

ultrapassando assim todas as expectativas previstas. Ouviram-se ainda palavras de agradecimento 

pelo gesto e pelo respeito que há entre as pessoas. 

Já na atividade intitulada Dia do Teatro e Dia do Beijo, pretendeu-se, além de melhorar os 

laços afetivos e a autoestima, colocar os utentes/ clientes em contacto com as novas tecnologias, 
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tendo sido fotografados na primeira atividade e na outra filmados. Estas atividades duraram mais 

do que estava previsto, devido ao entusiasmo, à novidade e ao interesse demonstrado pelo grupo.  

Em ambas as intervenções, inicialmente, os utentes/clientes demonstraram-se um pouco 

apreensivos e envergonhados, pois era algo novo e desconhecido, no entanto, ao saberem que 

iam receber as fotografias e verem o vídeo, e depois dos primeiros utentes/clientes participarem, 

os restantes ficaram à vontade o suficiente para as realizar com bastante motivação.  

Ao serem fotografados, a animação do grupo foi imensa, a criatividade também, e tudo isso 

ficou registado em fotografias, que dois dias depois foram entregues aos respetivos 

utentes/clientes. Ao observarem as fotografias voltaram a animar-se verificando assim o resultado 

em que eles próprios eram os protagonistas, correspondendo, efetivamente, às expectativas.  

Saliento o facto de como a realização de um vídeo não ser tão usual para estes, aquando a 

celebração do Dia do Beijo os utentes/clientes aceitaram desde logo o desafio com muito agrado, 

pois ficaram bastante animados com a ideia inovadora. Pode-se verificar ao longo das gravações 

as diferentes reações, isto é, um misto de entusiamo, com admiração, e deslumbramento ao 

verem a imagem deles com o som da sua voz. No final, esta atividade superou tudo o que era 

esperado, pois houve mesmo quem retribuísse, efetivamente, os beijos enviados no vídeo e alguns 

agradecimentos. Com isto, e depois da partilha de alguns gestos afetuosos, o objetivo primordial 

desta atividade foi claramente conseguido, mas também, o mesmo permitiu que os 

utentes/clientes tivessem contacto com uma realidade que não é visivelmente a deles, isto é, as 

novas tecnologias. Pois, o facto de se verem na televisão e ouvirem a sua voz na mesma causou 

alguma agitação e entusiasmo nos mesmos, tendo mesmo repetido o vídeo cerca de cinco vezes 

a pedido dos utentes/clientes. 

A par destas atividades, também a celebração do Dia do Abraço, permitiu a partilha de 

sentimentos e emoções, consequentemente o aumento da autoestima dos utentes/clientes, bem 

como, o melhoramento das relações pessoais. Nesta atividade as senhoras estavam mais 

desinibidas que os senhores, pois estas demonstram mais facilmente as suas emoções e os 

sentimentos afetivos. Tal como na atividade do Dia do Beijo, no Dia do Abraço houve também 

quem ficasse mais sensível a este gesto ficando um pouco emocionado, atingindo assim os 

objetivos desta atividade. Destaca-se também o facto de algumas utentes/clientes terem alguns 

conflitos pessoais e ultrapassarem isso dando um abraço. Porem, existe sempre exceções e 

também houve quem se recusasse a dar abraços a pessoas que por algum motivo não falavam. 

Contudo e tendo em consideração, o que já foi mencionado, o objetivo primordial desta intervenção 
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foi atingido claramente. Promovendo ainda o espírito de interajuda, solidariedade e de valorização 

do “Eu” e do “Outro”, acabando mesmo por se distribuir abraços não só pelos utentes/cliente 

como foi proposto, mas também pela equipa técnica. 

Já a atividade intitulada “Se fosse um elemento da natureza?” celebrada no solstício de 

Verão, permitiu aos utentes/clientes o contacto com a natureza, num ambiente descontraído e 

relaxado em que se encontravam bastante bem-dispostos e participativos. Assim, foi colocada a 

questão: Se fosse um elemento da natureza, qual seriam?, todos responderam à questão colocada 

com bastante naturalidade, sem pensar muito, pois sabiam bem o que mais gostavam e por que 

razão. Por não haver dificuldades para responderem e justificarem a resposta, houve ainda tempo 

para ouvir algumas histórias partilhadas pelos utentes/clientes, no qual foram partilhadas 

vivências do passado, e ainda desenvolveram a capacidade criativa e imaginativa, atingindo assim 

os objetivos pretendidos com a mesma. 

Tendo em conta a finalidade das atividades culturais, também a celebração do Dia da 

Mulher se enquadrava neste âmbito, melhorando por sua vez a autoestima e a autoconfiança das 

utentes/clientes, mas também, proporcionou momentos de convívio e lazer aos restantes. Como 

foi mais direcionada para o sexo feminino, as mulheres, estavam visivelmente deslumbradas, pois 

tiveram a oportunidade de arranjar o cabelo e de receberem pequenas massagens. Por toda a 

dinâmica, este foi sem dúvida um dia diferente para todos os utentes/clientes, no qual algumas 

delas se sentiram, efetivamente, felizes pelo serviço, pelo dia, pelas oportunidades e 

especialmente pelo carinho e atenção que os voluntários envolvidos partilharam com os 

intervenientes, cumprindo assim com os objetivos de toda a intervenção.  

Uma outra dinâmica realizada foi O Espetáculo, enquadrando-se também ela nas dinâmicas 

culturais. O grupo, inicialmente, teve algumas dificuldades, sobretudo, por demonstrar algum 

receio que alguém interpretasse erradamente o papel que lhes iriam atribuir. No entanto, esta 

intervenção foi programada para um maior número de utentes/clientes, mas nem todos quiseram 

participar, pois alguns deles acharam que era um pouco repetitiva uma vez que todos tinham de 

dizer o mesmo só mudando as personagens, acabando por demorar menos do que estava 

previsto.  

Através desta intervenção foi possível aumentar a autoestima dos utentes/clientes 

valorizando e desenvolvendo as suas capacidades criativas, promovendo a comunicação, bem 

como a estimulação cognitiva e associativa dos mesmos. Tendo em conta os objetivos da 

intervenção os utentes/clientes cumpriram com o pretendido, isto é, identificaram e associaram 
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com alguma lógica as personagens aos utentes/clientes e à equipa técnica consoante as 

características de cada um, salvaguardando, que uns mais que outros, visto que nem sempre 

havia uma lógica evidente nas opções de alguns utentes/clientes. Contudo, e à medida que os 

nove utentes/clientes iam fazendo as suas intervenções os restantes também foram dando a sua 

opinião, surgindo alguns comentários que provocaram grande diversão na sala. 

Por fim, realço a Visita ao Santuário de Fátima e a Apanha da Framboesa, em que os 

utentes/clientes puderam, essencialmente, se divertir, conviver e partilhar conhecimentos e 

saberes. Tanto a agricultura como a religião são áreas de interesse destes utentes/clientes daí a 

entrega e participação destes nas dinâmicas. Nas duas atividades era percetível o prazer que os 

utentes/clientes estavam a sentir, pois era algo que lhes satisfazia e faziam relembrar outros 

tempos, partilhando assim histórias de outrora. 

 

Atividade: Jardim Vertical 

Das anteriores atividades, supramencionadas, também esta é uma dinâmica de caracter 

cultural, no entanto, destaco a mesma por toda a envolvência e por a mesma se ter prolongado 

até à data de finalização do período de estágio. 

Para a realização desta atividade contou-se com a colaboração de nove utentes/clientes, 

oito do sexo feminino e um do sexo masculino. Sendo este um utente/cliente ativo ainda a realizar 

alguns trabalhos agrícolas.  

Na realização desta atividade foi percetível a emoção dos utentes/clientes, e o espírito de 

interajuda. Como esta era uma prática muito familiar para todos, estes estavam bastantes 

entusiasmos para ver o resultado final. É também de ressalvar, que como estavam muito 

acostumados à terra e às plantações, tendo cada um a sua técnica e metodologia acabamos por 

aprender todos juntos, tendo sido uma mais-valia.  

A construção do Jardim Vertical acabou por demorar mais tempo do que era previsto, pois 

como se teve de cortar bastante material, este foi um trabalho mais cauteloso. No entanto, é 

importante ressalvar que as utentes/clientes como estavam bastante empolgadas, a plantação 

propriamente dita foi mais rápida do que era esperado inicialmente. 

 Tendo em conta o início da primavera, esta atividade teve como principal objetivo a partilha 

de conhecimentos, a transmissão de saberes adquiridos ao longo das suas vidas, a promoção de 

responsabilidades e ainda permitiu aos mesmos o contacto com a natureza que eles tanto gostam 
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e admiram. O facto de estes puderem ver a horta a crescer de dia para dia e puderem usufruir 

dos chás por exemplo, foi um ponto bastante positivo, quer para os que participaram na 

construção da mesma, quer para os restantes utentes/clientes. Contudo, é importante frisar que 

o jardim vertical está colocado num ponto de passagem e visível a todos, o que faz com que os 

utentes/clientes admirem e elogiem o trabalho de quem o construiu, deixando-os visivelmente 

felizes e concretizados. 

4.3.4 Dimensão Social: 
Atividades: Horário, Plano de Direitos e Deveres, A Máscara, 25 de Abril – 

Documentário, Bazar do Centro e Centro das Atenções, Cuidados de Beleza 

e Vídeo  

As atividades de cariz social, visam promover a participação das pessoas na comunidade 

de uma forma cívica ou social, aumentando assim as capacidades de relacionamento entre elas. 

Pois, as mesmas, atuam como forma de dinamização das relações interpessoais e promovem 

ainda, o respeito e a valorização pelo outro. 

Tendo em conta estes princípios as atividades que mais se enquadram nesta dimensão 

foram, sobretudo, as designadas: Horário, Plano de Direitos e Deveres, A Máscara, 25 de Abril – 

Documentário, Bazar do Centro e Centro das Atenções. 

A atividade referente ao Horário e ao Plano de Direitos e Deveres tinha como objetivo 

promover o respeito entre os utentes/clientes, melhorando consequentemente, as relações 

interpessoais e fomentar o espírito crítico, bem como levar a cabo os compromissos pessoais, 

grupais e diários. Ambas iniciaram com uma pequena conversa/debate em que após uma 

pequena discussão surgiu uma votação, no qual a maioria tinha o poder de decisão. No decurso 

destas atividades, os utentes/clientes mostraram-se bastante interessados, atentos e 

participativos, pois era do agrado deles as decisões que iam sendo tomadas. Contudo houve 

também quem ficasse um pouco mais reticente com os compromissos assumidos pois sabiam 

que alguns utentes/clientes não iriam cumprir com o combinado. Estas intervenções duraram o 

tempo que estava inicialmente prevista para as mesmas.   

Na visão da estagiária, esta atividade era de todo muito pertinente, com um horário exposto 

os conflitos diários entre os utentes/clientes poderiam ser amenizados, promovendo assim o 

respeito entre eles, bem como as relações interpessoais como no saber ouvir e respeitar o 
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companheiro. A estruturação de um horário traduziu-se igualmente para alguns utentes/clientes, 

no quotidiano do Centro de Dia e também ajudou a nortear os dias da semana. 

Duas outras atividades que permitiram a reflexão pessoal e grupal dos indivíduos acerca 

dos dias de hoje foram a Tertúlia de Carnaval e o 25 de Abril – Documentário, que tinham como 

objetivo a partilha de vivências passadas entre os utentes/clientes, o saber ouvir e respeitar a 

opinião do outro, isto é, a coesão grupal e proporcionar uma retrospetiva do que é o Carnaval e o 

25 de Abril nos dias de hoje e o que era, promovendo, assim a estimulação cognitiva, criativa e a 

imaginativa. 

Em ambas as atividades os utentes/clientes interagiram e deram a sua opinião justificando-

as sem qualquer problema, partilharam um pouco das suas realidades e vivências, uns mais que 

outros, uma vez que tinham mais claras as suas ideias, opiniões e lembranças. Contudo, estas 

atividades duraram mais do que estava previsto, mas tendo em conta que estavam visivelmente 

felizes e entusiasmados por poderem partilhar as suas experiências, histórias, tradições, 

costumes, com o resto do grupo, entendo que foram atingidos os objetivos primordiais desta 

intervenção. Importa, ainda referir que estas dinâmicas promoveram a importância do saber ouvir 

o outro, pois cada um tem e teve a sua própria realidade que contribuiu para o que são hoje. 

Já as intervenções intituladas Bazar do Centro e Centro das Atenções, também se 

enquadram nas atividades sociais, pois visaram, essencialmente, aumentar o respeito, a 

valorização e o relacionamento entre os utentes/clientes, melhorando a coesão grupal. 

Inicialmente, os utentes/clientes mostram-se um pouco tensos e nervosos com estas, pois 

não tinham por hábito valorizar ou ver as qualidades do outro, apenas o faziam de forma 

esporádica. Após as primeiras participações, a atividade fluiu com mais tranquilidade no grupo, 

onde os utentes/clientes partilharam os sabores e dissabores da vida e valorizaram ainda o outro, 

percebendo que todos têm problemas, defeitos e valores. Estes ajudaram-se mutuamente quando 

surgia algumas dúvidas, principalmente no que diz respeito a dificuldades cognitivas – por parte 

dos utentes/clientes com alzheimer- o grupo auxiliou estes sem quaisquer problemas. Foram 

ainda partilhadas dores e vivências da vida com os companheiros, no qual surgiram algumas 

gargalhadas, elogios, palavras que promoveram a autoestima, a valorização do outro e o bom 

ambiente do grupo cumprindo com o objetivo da dinâmica. De realçar, ainda, o facto de quando 

elogiados pelos vários motivos os utentes/clientes demonstraram felicidade e gratidão perante o 
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companheiro. Com o grupo animado e comunicativo a intervenção foi facilitada, cumprindo com 

o tempo previsto para as mesmas. 

Uma outra atividade que fez parte das atividades culturais foi intitulada Cuidados de Beleza: 

manicure e pédicure, que se realizou várias vezes durante o período de estágio com o principal 

objetivo de aumentar a autoestima e autoconfiança dos utentes/clientes, e de certo modo 

promover hábitos e cuidados de saúde/higiene. Ao longo do tempo, a abertura e aceitação dos 

utentes/clientes foi se alterando, pois inicialmente era visível o constrangimento dos mesmos ao 

pedirem para cortar as unhas e afins, contrastando com as sessões finais, estes já se sentiam 

totalmente à vontade, tirando assim proveito desta prática. Deste modo, foi cumprindo o objetivo 

desta atividade, que através da mesma permitiu ainda aos utentes/clientes dialogarem sobre a 

mesma, tornando-se um hábito quase semanal.  

Por último, também se enquadra na dimensão social a realização de um Vídeo que viria a 

ser partilhado com a comunidade e a alguns familiares. Os utentes/clientes aceitaram desde logo 

o desafio com muito agrado. Entusiasmados com a ideia e com a possibilidade de contactar com 

as novas tecnologias a dinâmica alongou-se mais do que esperado devido à exigência na sua 

concretização. Além, de estimular a autoestima e a autoconfiança dos utentes/clientes, o Vídeo 

pretendia sensibilizar a comunidade para a velhice e para o abandono das pessoas idosas. 
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Atividade: Conversas informais 

De todas as atividades sociais referidas anteriormente, destaca-se agora as conversas 

informais, pois estas foram realizadas ao longo de todo o período de estágio, e teve a participação 

de, praticamente, todos os utentes/clientes consoante as necessidades e carências de cada um. 

Isto é, tendo em conta as necessidades de conversar, desabafar e de partilhar histórias dos 

utentes/clientes não existiu uma data fixa para esta atividade, sendo esta conforme as 

necessidades dos mesmos.  

Estas conversas, numa primeira fase, serviram como recolha de dados, mas depois, e tendo 

em conta que não havia nenhum profissional da área da psicologia, serviam para ajudar e apoiar 

alguns dos utentes/clientes em algum problema da sua vida pessoal, ou relativo ao bem-estar e 

harmonia do quotidiano do Centro de Dia. 

Ao longo do período de intervenção, os utentes/clientes foram procurando pela estagiária 

para com esta conversar, algumas vezes, individualmente, para pedir conselhos, opiniões e, 

muitas vezes, para apenas ouvir os seus desabafos acerca dos vários assuntos. Também, surgiram 

algumas conversas com pequenos grupos, três ou quatro utentes/clientes, no qual estes falavam, 

na sua maioria, sobre os próprios  problemas, os sociedade em geral e alguns que surgiam no 

Centro de Dia. 

Eu suma, e ao longo desta temporada, as conversas que se foram estabelecendo ajudou-

os não só a tomar decisões, como a ter outra atitude, quer pessoal, quer social, pois procuravam, 

na maioria das vezes, respostas e opiniões que os norteassem. 
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Capítulo 5: Considerações Finais 

 

Neste ponto é apresentada a análise crítica dos resultados e das implicações dos mesmos 

no projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Crespos”, bem 

como evidências do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e a nível de conhecimento na 

área de especialização, nomeadamente, na Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. 

 

5.1. Análise Crítica dos Resultados e as Implicações dos Mesmos 

Como já mencionado anteriormente, vivemos num país que ano após ano o índice de 

população idosa tem vindo a aumentar progressivamente. Por esse motivo, é necessário repensar 

nas iniciativas destinadas à população idosa, tornando-se preponderante atuar nesta área, uma 

vez que, usualmente advêm atitudes negativas associadas a este fenómeno. Cabe à própria 

sociedade criar possibilidades para que estes idosos continuem a viver de um modo ativo, 

autónomo e dinâmico nesta fase da vida, contribuindo, assim, para o sucesso e crescimento da 

própria sociedade.  

O projeto de intervenção aqui retratado ser o resultado do culminar de todo o empenho e 

dedicação que a estagiária aplicou neste, tendo como principal finalidade contribuir para o 

Envelhecimento Ativo dos utentes/clientes, tornando-os autónomos, ativos e participativos. Sendo 

que, coube ao público-alvo serem os atores das suas próprias aprendizagens e conhecimentos, 

uma vez que, as atividades realizadas foram direcionadas para o desenvolvimento e melhoramento 

dos seus próprios saberes. 

Com a implementação do projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial de Santa 

Eulália de Crespos”, desenvolveu-se atividades que promovessem, essencialmente, o bem-estar e 

o desenvolvimento pessoal e social dos idosos, com vista ao melhoramento da “qualidade de vida” 

destes. No que se refere ao público-alvo, revela-se importante destacar a disponibilidade e vontade 

para desenvolverem determinadas competências, competências essas que lhes permitissem 

aumentar a autoestima, a autoconfiança, a crença nas suas capacidades e acreditarem que são 

capazes, em prol de um envelhecimento ativo de/e com qualidade.  

A intervenção supõe compromisso, onde é criada uma equipa para agir e investigar o mais 

adequadamente possível, por isso, tornou-se crucial estabelecer uma relação de compromisso e 
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confiança com a população para intervir e desenvolver o projeto, com o intuito de potenciar o 

sucesso do mesmo. 

Assim, inicialmente, o público encontrava-se um pouco receoso com a presença da 

estagiária, pois não sabiam o que lhes esperava, mostrando-se muitas vezes desencorajados e 

sem motivação para os desafios propostos. No entanto, esta atitude foi-se alterando ao longo do 

período de intervenção, sendo que os mesmos acabavam por procurar a estagiária, para fazerem 

como estes afirmavam “novas coisas”, que lhes ocupava o tempo, a cabeça, e lhes dava ânimo, 

pois sentiam-se segundo estes “úteis, ativos, ocupados, acabando por se divertir, o que fazia com 

que o tempo passa-se a voar”. Tal é demonstrativo do impacto que as atividades foram 

desencadeando no dia-a-dia do Centro de Dia, e de que forma as suas convicções e os 

compromissos estabelecidos foram dirigidos em prol de um Envelhecimento Ativo. Exemplificativo 

disso foram os hábitos criados para o exercício físico semanal que estes seguiam como 

combinado. 

Como em qualquer projeto de investigação/intervenção, torna-se essencial estar 

predisposto e flexível ao surgimento ou alterações de possíveis mudanças. Ou seja, o período de 

avaliação inicial nem sempre é suficiente para conhecer os verdadeiros interesses, necessidades 

e dificuldades do público-alvo. Pois, só quando se está inteiramente integrado e consciencializado 

em relação ao grupo é que se entende a pertinência das atividades, e de que forma se pode atingir 

o sucesso das mesmas, uma vez que o mais importante neste tipo de projetos é a pessoa, 

independentemente, de qualquer outra questão. 

Tendo em conta os objetivos desta intervenção, os resultados obtidos foram sem dúvida 

satisfatórios, e o impacto que estas atividades tiveram no quotidiano destes idosos, só vem 

justificar a importância e a pertinência deste tipo de intervenções, sobretudo nestes espaços, para 

o benefício e usufruto da população mais idosa. É bastante importante aproveitar estas instituições 

para proporcionar momentos diversificados de lazer e de educação – formal, não formal e informal 

–, bem como, de aprendizagem, de modo a ocupar, adequadamente, os seus tempos livres. Desta 

forma, ao multiplicar as atividades e intervenções com vista à transformação e mudança do papel 

das pessoas mais velhas na sociedade, acabam-se assim com os pré-conceitos de espaços 

concebidos para o assistencialismo e a mera ocupação dos tempos livres do idoso. 
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Assim, e neste caso em particular, as atividades de animação sociocultural debruçaram-se 

sobretudo em momentos de lazer, convívio, e divertimento, mas também, de aprendizagem, de 

partilha, de reflexão, e essencialmente, de saber ouvir e respeitar o outro. É evidente que a criação 

de espaços de interação entre os indivíduos desenvolve e promove o bem-estar e a “qualidade de 

vida” de todos os idosos. No entanto, é determinante que as instituições promovam estas 

iniciativas que fomentem e motivem os idosos para a participação ativa na comunidade 

institucional. 

Em suma, é pertinente afirmar que no campo da educação ao longo da vida, a animação 

sociocultural foi alicerce fundamental no projeto “Por Uma Vida Ativa no Centro Social e Paroquial 

de Santa Eulália de Crespos”, proporcionando momentos de reflexão, de diálogo, de discussão, e 

sobretudo de valorização, possibilitando que todos os idosos fossem atores do seu próprio 

desenvolvimento social, intelectual e cultural. 

 

5.2. Evidência do Impacto do Estágio a Nível Pessoal, Nível Institucional e 

a Nível de Conhecimento na Área de Especialização 

O período de intervenção que ditou a realização deste projeto educativo, facultou um 

conjunto de oportunidades, desafios e aprendizagens que, efetivamente, assumiram um impacto 

em todo o intelecto da estagiária, quer a nível pessoal, intelectual, emocional e profissional, 

incluído, na área de conhecimento que a intervenção incide. 

Neste sentido, ao intervir com esta realidade foi possível ter o contacto com o mundo do 

trabalho, e desta forma desenvolver a identidade da própria estagiária, quer a nível individual, quer 

a nível profissional enquanto especialista na área da Educação. Por isso, empenhou-se e trabalhou-

se consistentemente, para poder construir e desenvolver o maior número de aprendizagens 

possíveis, através das histórias partilhadas, os conselhos e saberes que partilhavam, o contacto e 

laços criados com utentes/clientes, os debates que surgiam por confrontos de ideias e 

pensamentos intergeracionais era o reflexo do presente, o passado, e como eles diziam “no futuro, 

ninguém sabe”. De realçar que por vezes foram proferidas pequenas palavras, que pela sua 

grandiosidade deixaram em reflexão a estagiária, na medida em que se tornaram bastante 

importantes para perceber os grandes feitos destes indivíduos, bem como de que forma as 

mudanças da sociedade contribuíram para o seu ser.  
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Ainda a este nível um dos grandes impactos que foi evidenciado passou pela alteração do 

grupo com a saída de alguns utentes/clientes e a entrada de novos, e o impacto que esta mudança 

provocava no restante grupo. Pois, de um modo geral, estes tinham um bom relacionamento e 

era um grupo harmonioso o que facilitou a construção de uma grande empatia e confiança entre 

todos. Por esse motivo, foi fácil criar estratégias e motivar este público-alvo para as diversas 

atividades, no qual se mostraram participativos e sempre com vontade de partilhar e aprender 

mais, fazendo jus ao velho provérbio, tantas vezes citado por eles: “Andamos toda a vida a 

aprender e morremos sem saber”.  

Já a nível institucional, em relação ao desenvolvimento do projeto, este permitiu abrir novos 

horizontes e proporcionou novas práticas educativas a este público-alvo, mas também, 

consciencializou toda a instituição para a prática de atividades que desenvolvessem as 

capacidades físicas, psicológicas e mentais dos idosos, bem como, a aposta na promoção do 

desenvolvimento pessoal e grupal dos utentes/clientes. 

De salientar, que apesar de se ter sempre delineado e planificado as intervenções com 

antecedência, por vezes as atividades poderiam ter algumas alterações ao longo da intervenção, 

por esse motivo faz parte do trabalho de um bom profissional ser versátil e adaptar-se a diferentes 

situações, pois por vezes as atividades planeadas podiam não estar planeadas adequadamente e, 

com o fluir do tempo, foi-se percebendo e conhecendo melhor a realidade a intervir, bem como, 

as dificuldades, necessidades e interesses do público-alvo.  

Também é pertinente constatar e de relevar, a vontade que os utentes/clientes mais ativos 

demonstravam para a realização de atividades, pois, por vezes com as mudanças recentes do 

corpo técnico da instituição, as atividades disponibilizadas para o grupo eram escassas. No 

entanto, é de considerar que todo o projeto foi uma mais-valia, tendo em conta as atividades 

desenvolvidas, a desmitificação de algumas ideias pré-concebidas pelos próprios idosos, 

sobretudo, em relação às suas capacidades e à falta de motivação.  

Ainda, a este propósito, o facto de se ter optado por usufruir do atelier para desenvolver 

algumas atividades artísticas, que tinham em conta alguns costumes do Centro de Dia, 

contribuindo deste modo com o projeto para os costumes institucionais e apoiando ainda nas 

atividades complementares ao longo do período de estágio. Por tudo isso, o impacto do projeto e 

a atuação da estagiária foi para além do contributo das atividades deste para a instituição, pois 
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também procurou-se apoiar a instituição, demonstrando assim interesse e iniciativa, noutras 

atividades promovidas pela mesma. 

Por último, relativamente ao impacto do estágio a nível do conhecimento na área de 

educação e intervenção comunitária, foi possível colocar em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos na licenciatura e durante o mestrado, efetivamente, no contexto prático. A realização 

deste projeto foi o culminar, e de algum modo o primeiro passo para continuar a construir e 

desenvolver conhecimentos obtidos ao longo do 1º e 2º ciclo de Educação, desde as técnicas e 

métodos de investigação, a intervenção e avaliação para a conceção, a implementação e avaliação 

do projeto.  

Este foi o primeiro confronto com o verdadeiro desafio académico, no qual a estagiária 

apurou várias capacidades como, dar resposta ao desconhecido, ao saber improvisar e solucionar, 

e ainda, permitiu ter uma visão mais clara do mercado de trabalho, no qual acontecem os 

verdadeiros “porquês?”, em que surge a curiosidade, o interesse, o empenho do que se tem, 

efetivamente, e como se pode chegar mais além, o que podemos melhorar e do que se pode fazer 

com profissionalismo. Por isso, é importante ter consciência do que um profissional de Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária tem que abarcar para atuar de modo promissor e ativo na 

sua própria profissão.  

Em suma, esta experiência revelou-se bastante enriquecedora, as aprendizagens foram 

construídas e desenvolvidas a vários níveis confirmando que “Educar não se trata de uma tarefa 

fácil”. Mas, Educar permitiu obter uma bagagem de conhecimentos fundamentais para num futuro 

próximo intervir nos diversos públicos. Ainda, na perspetiva da estagiária, esta experiência foi muito 

mais que algo meramente académico constitui-se antes numa efetiva aplicação e a concretização 

do que se é e do que conseguimos ser, que reflete para além das aprendizagens previstas no 

âmbito curricular/académico. 
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Anexo I- Declaração da Instituição 
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Anexo II- Organigrama da Instituição  
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Apêndices I - Exemplos do Recurso Fotográfico – Imagens de algumas atividades 

de estágio 

Dimensão Artística 

 

                

1-Lembrança alusiva à Celebração da                 2-Lembrança Dia da Mulher 

   Nossa Senhora das Candeias 

 

                    

         3-Lembrança Dia da Mãe                                   4-Lembrança Dia do Pai 
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Dimensão Lúdica 

 

 

 1-Exercico Físico/ Aulas Diversas 

 

 

 2-Caminhada- Celebrar a Primavera  

 

 

3-Jogo de Cartas 
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Dimensão Cultural 

 

 

1-Celebração do Dia de S. Martinho 

 

       2-Celebração Dia da Mulher     

 

           3- Jardim Vertical 
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Dimensão Social 

 

 

1-Horário 

 

 

2-Plano de Direitos e Deveres 
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Apêndice II – Exemplos do Recurso Fotográfico – Imagens de algumas atividades 

complementares 

 

 

1-Celebração: Arraial de S. João 

 

 

2-Celebração: Festa de Natal 
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Apêndice III – Exemplo do Diário de Bordo 

 

Local: Santuário de Fátima 

Técnica: Ana Margarida Dias  

Público – Alvo: Utentes/Clientes  

Atividade: Visita ao Santuário de Fátima Data: 30 d maio  Hora:7h-18h 

 

Descrição da Atividade: 

 

No dia 30 de maio de 2017, pelas 7h da manhã dirigi-me à instituição, tal como foi 

combinado com o acompanhante de estágio, para acompanhar os utentes/clientes na 

Visita ao Santuário de Fátima. Ao longo desta vista fui, prestando o devido 

auxílio/apoio aos utentes/clientes. A primeira paragem foi realizada para um pequeno 

lanche, onde colaborei também com as auxiliares de ação direta nesta tarefa, visto que 

estas se encontravam sobrecarregadas e num contexto diferente do Centro. Aquando a 

chegada ao Santuário de Fátima, fomos assistir a uma missa, tal como planeado. 

Depois, dirigimo-nos à capela das aparições na qual assistimos um pouco à reza do 

terço. Durante toda a manhã, fui procurando estabelecer e manter conversas com 

todos, ouvindo suas histórias e seus desabafos. Aqui também me fui apercebendo das 

suas devoções e contentamento que sentiam ao estarem num local sagrado como este. 

De seguida, fomos almoçar, e tal como durante a manhã, foi necessária a minha 

colaboração com as auxiliares de ação direta. No final, acompanhei os utentes/clientes 

mais ativos ao café e à casa das recordações/lembranças. De realçar, que estes se 

encontravam bastante empolgados e felizes com toda esta visita, e foram confessando 

que era algo que há muito desejavam. O facto da visita ter ocorrido em época da 

celebração do centenário das aparições Fátima teve, segundo estes um valor mais 

especial. Após toda esta visita, recordações/lembranças compradas e devoção feita, 

regressamos ao Centro Social e Paroquial, e pelo caminho alguns dos utentes/clientes 

agradeceram a toda a direção pela experiência e pelo dia que lhes foi proporcionado. 
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