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Resumo 

 

A população portuguesa está a envelhecer significativamente. Dada esta evolução, é 

preponderante criar meios para que esta faixa etária viva na plenitude a velhice.  

O presente projeto “Envelhecer Ativamente: um projeto de promoção da qualidade”, foi 

desenvolvido numa instituição da cidade de Braga, e pretendeu promover a qualidade de vida 

através da dinamização de atividades de caráter social, informativo, cultural, lúdico e cognitivo. O 

projeto abrangeu dois públicos, ambos do serviço de apoio ao domicílio, os utentes independentes 

e os dependentes, usando a animação ao domicílio para os dependentes.  

Desta forma, as atividades de animação sociocultural realizadas permitiram concluir que 

educar na terceira idade não é apenas ocupar o dia-a-dia dos idosos, mas criar oportunidades para 

que estes envelheçam ativamente.  

 

 

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

ao Domicílio   
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Active ageing: promoting the quality of life 

Carla Sofia Da Silva Martins 

Professional Practice Report  
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University of Minho 

2018 

 

Abstract 

 

The Portuguese population is aging significantly. Given this, it is a priority to create means 

for the elderly to live fully.  

This project "Active ageing: promoting the quality of life", was developed at an institution, 

in the city of Braga, and aimed to improve the quality of life through the promotion of social, 

informative, cultural and cognitive activities. The project covered two publics, both from the home 

care service, the independent users and the dependents, using home entertainment for the 

dependents. 

In the light of this, socio-cultural activities carried out, allowed us to conclude that education 

is not only useful for occupying the daily life of the elderly, it is also a way to create opportunities 

for them to live actively. 
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1.Introdução 

O presente projeto, intitulado “Envelhecer Ativamente: um projeto de promoção da 

qualidade de vida” surge no âmbito do mestrado em Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, como forma de o concluir com uma componente prática. Este é um tema cada vez 

mais presente nos nossos dias e que traz, aos interessados no assunto, uma preocupação cada 

vez maior.  

A instituição escolhida para a realização deste estágio foi uma IPSS (Instituição Particular 

de Solidariedade Social), localizada no concelho Braga. A instituição em causa presta auxílio aos 

utentes da freguesia onde se situa e abrange também utentes de outras freguesias, que 

manifestem interesse em receber os seus serviços. De entre os serviços de apoio dispensados, ao 

domicílio, enumeram-se a entrega de refeições e a prestação de cuidados básicos de higiene. Esta 

prestação pode ser de caráter temporário ou permanente, dependendo da situação. O público 

abrangido pelos serviços da instituição é constituído por um total de quarenta e quatro utentes. 

A escolha desta instituição, em particular, foi baseada em duas razões distintas. Em 

primeiro lugar foi motivada pela tipologia do público-alvo, com a qual nos identificamos. Esta 

identificação é justificada devido a um pequeno estágio que realizamos com idosos e que nos 

permitiu constatar a forma como eles valorizaram os esforços que são feitos, algo que foi 

realmente reconfortante. Em segundo lugar devido ao facto de sabermos que esta instituição 

possuí pouca oferta, no que se refere a dinâmicas de ocupação do tempo livre dos idosos, 

manifestando, no entanto, interesse em contrariar essa situação. Assim, soube desde logo que o 

nosso trabalho poderia ser realmente importante e que ajudaria a colmatar eventuais 

necessidades. 

Portugal não está preparado com os recursos necessários e suficientes para intervir e dar 

resposta à população idosa a residir no país. Esses recursos dividem-se em três áreas distintas, 

nomeadamente de caráter humano, físico e económico. Fazendo referências à área humana, o 

problema não está relacionado com a ausência de recursos, mas sim com a falta de competências 

imprescindíveis a esta área. Relativamente aos recursos físicos, os lares e centros de dias estão 

com uma taxa de ocupação de 100% e muitos carecem de boas condições. Quanto a recursos 

económicos, o Estado não disponibiliza o financiamento necessário. Desta forma os idosos são 

esquecidos nas suas próprias casas e vão envelhecendo progressivamente à medida que se 

reduzem as suas atividades de interação social.  
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Realizamos uma intervenção coletiva com os utentes que queriam e tinham possibilidades 

de se deslocar, e numa ótima distinta, uma intervenção individual no domicílio com os utentes 

que, por motivos de saúde, não conseguiam sair de casa.  

Este projeto teve como finalidade a promoção do envelhecimento ativo, onde se pretendeu 

exercitar as vertentes cognitiva, lúdica e física, bem como todas as outras que foram consideradas 

pertinentes. Tentamos combater a ideia, difundida atualmente pela sociedade, de que os idosos 

não têm capacidades físicas ou mentais para a realização, não só das necessidades básicas, como 

também de atividades mais dinâmicas, para que tenham uma melhor qualidade de vida e sintam 

que ainda têm valor. 

No que respeita à estrutura do relatório este encontra-se dividido em capítulos para a sua 

melhor compreensão. No primeiro capítulo apresentamos a presente introdução. 

No segundo surge o “Enquadramento contextual do estágio”, onde descrevemos o 

contexto de estágio, a integração na instituição, a caracterização do público-alvo, bem como as 

suas necessidades, motivações e interesses e por último a área de intervenção e problemática. 

No terceiro capítulo intitulado “Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio” 

fundamentamos a problemática abordada, com referência a vários autores e a outras investigações 

sobre o tema. 

No “Enquadramento Metodológico do Estágio”, presente no quarto capítulo, 

apresentamos os objetivos, paradigmas, métodos e técnicas utilizadas ao longo do estágio, bem 

como os recursos utilizados e as limitações do processo.  

No quinto, descrevemos as atividades e expomos a avaliação e resultados. 

Por último, no sexto capítulo, realizamos uma análise crítica dos resultados e das 

implicações dos mesmos, assim como evidenciamos o impacto do projeto, tanto a nível pessoal, 

institucional e a nível de conhecimentos da área de especialização. Seguem-se a bibliografia, 

apêndices e anexos. 
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2. Enquadramento Contextual do Estágio 

2.1 Descrição do Contexto de Estágio  

A instituição que acolheu o estágio, uma IPSS, situa-se numa freguesia, no Norte de 

Portugal, que conta atualmente com aproximadamente 29650, numa área geográfica de 4,08km2 

(censos de 2011). Esta dá, atualmente, resposta a três vertentes sociais que englobam a creche, 

o centro de atividades de tempos livres (CATL), e o serviço de apoio domiciliário (SAD). A creche 

e o CATL começaram a funcionar no ano de 1999, sendo que a primeira acolhe crianças até aos 

três anos de idade, com acordo de cooperação com a segurança social para trinta pessoas. O 

CATL, por sua vez, é frequentado por crianças e jovens dos seis aos trinta anos, com acordo para 

cinquenta utentes, e tem como objetivos auxiliar os utentes nos estudos e, ainda, a prática de 

atividades lúdico-pedagógicas. O SAD, abrange neste momento um total de quarenta e quatro 

utentes e tem como função 

 

a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas e 
famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não 
possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 
necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária” (portaria nº38/2013 de 30 
de janeiro do Ministério da solidariedade e da segurança social). 

 

Inicialmente, a creche e o CATL estavam separados do SAD por outra instituição, mas em 

2010 deu-se uma fusão das três. Dadas as circunstâncias, houve a necessidade de realizar 

melhorias no centro para que este pudesse dar a melhor resposta possível a estas três vertentes. 

Melhorou-se então o espaço que já lhes pertencia e que foi inaugurado em 2012, tendo este 

passado a estar totalmente responsável pelos serviços de apoio ao domicílio. 

É uma instituição de referência e de preferência pela comunidade envolvente e assume, 

por este motivo, a qualidade como compromisso para a melhoria contínua dos serviços prestados 

na área da infância e apoio domiciliário, apostando na competência e no profissionalismo. Tem 

como missão a caridade, privilegiando sempre a missão da igreja e serve a comunidade na 

prestação de serviços de carácter social, respondendo às suas necessidades na área da infância 

e no apoio domiciliário, sem nunca esquecer os seus valores: caridade, solidariedade, respeito 

pela dignidade da pessoa e pelo meio ambiente, universalidade de participação, equidade entre e 

para todos, competência da instituição e dos seus colaboradores e profissionalismo no dia-a-dia. 

Quanto aos seus recursos humanos a instituição possui uma assistente social, duas 

educadoras de infância, uma educadora social, um gestor da qualidade, uma funcionária 
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administrativa, duas cozinheiras, um trabalhador auxiliar/serviços gerais, seis ajudantes de ação 

educativa e cinco ajudantes de ação direta.  

Focando-nos na resposta social em que estamos inseridos, o apoio social, esta é definida 

segundo a segurança social como “(…) um conjunto de respostas de apoio social para pessoas 

idosas cujo objetivo é privilegiar, através de serviços e equipamentos adequados, a manutenção 

dos utentes no seu meio familiar e social e promover o apoio à família” (Guia Prático: Apoios 

Sociais – Pessoas idosas, 2017, p.4). Este abrange sete tipos de respostas sociais, que incluem 

o serviço de apoio domiciliário (SAD) no qual nos vamos focar, o centro de convívio, o centro de 

dia, o centro de noite, o acolhimento familiar para pessoas idosas e adultas com deficiência e a 

estrutura residencial para pessoas idosas. 

O SAD é, segundo a segurança social, a 

 

Equipa que presta cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no 
seu domicílio, em situação de dependência física ou psíquica e que não possam 
assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 
básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham 
de apoio familiar para o efeito (Guia Prático: Apoios Sociais – Pessoas idosas, 2017, 
p.5). 

 

A IPSS trabalha continuamente no sentido de assegurar que este serviço seja realizado da 

melhor forma possível e de garantir que a possível institucionalização destes idosos aconteça cada 

vez mais tarde. Prestam, ainda, um variado leque de serviços como alimentação, higiene e 

conforto pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupas, assistência medicamentosa e vigias. 

Acompanham, quando necessário, ao exterior e trabalham, ainda, a área cognitiva quando esta 

merece importância. 

O SAD, abrange a freguesia onde se situa e arredores, e funciona de segunda a sexta-

feira, no horário compreendido entre as 8:00h e as 17:00h. Ao seu serviço estão uma técnica de 

serviço social, quatro ajudantes de ação direta (AAD) e uma estagiária, nesta área, duas 

cozinheiras e uma funcionária administrativa comum às restantes respostas do centro social.   

A responsável pela planificação e organização do trabalho das AAD está ao encargo da 

técnica, esta cumpre o seu horário de trabalho diário das 9:00h as 17:00h, com intervalo para 

almoço das 12:30h às 13:30h. As AAD iniciam o seu dia de trabalho às 8:30h e terminam às 

17:12h, com intervalo para almoço das 13:00h às 14.30h.  Relativamente às cozinheiras, 

começam o seu dia às 8:00h e terminam às 17:00h, com paragem para o almoço das 13:00h às 

14:00h. 
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As instalações do SAD possuem uma pequena sala de refeições, onde os funcionários 

almoçam, uma sala de atendimento ao público, ocupada pela técnica, uma cozinha industrial, 

onde são confecionadas cerca de oitenta refeições diárias, uma arrecadação e uma casa de banho. 

São as AAD que, distribuídas em duas equipas, realizam os serviços prestados pelo SAD. 

As rotas, delineadas pela técnica, já estão previamente delineadas para cada equipa e são 

cumpridas diariamente, sofrendo apenas alterações em casa de desistência, aumento ou 

diminuição dos serviços por partes dos utentes.  

Para apoiar toda a equipa e o trabalho realizado fora das instalações, o SAD possui três 

viaturas. Estas são utilizadas para transportar as ADD às habitações dos clientes, de forma a 

realizar todos os serviços necessários. As refeições são transportadas em recipientes apropriados, 

individuais, colocados dentro de uma caixa térmica, para que cheguem quentes a casa dos 

clientes. A refeição de almoço, a única refeição servida pelo SAD, é composta por dois pães, duas 

sopas, o prato principal e uma sobremesa doce ou duas peças de fruta.  

 

2.2 Integração na Instituição  

O mestrado em Educação, área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, da Universidade do Minho, termina com um segundo ano destinado à realização de 

um estágio curricular numa instituição à escolha, mas que esteja disposta a acolher-nos. Esta 

torna-se numa primeira e excelente oportunidade para que o aluno possa iniciar a sua experiência, 

dentro da sua área de formação, exibindo e provando conhecimentos adquiridos ao longo do seu 

percurso académico.  

O primeiro contacto com a instituição foi feito pela nossa parte, na altura em que 

soubemos, durante uma conversa informal com alguém conhecedor das motivações da instituição, 

do interesse da instituição pelo estágio. No primeiro encontro com aquela que viria a ser a 

Acompanhante de estágio, ainda em junho, conversamos e percebemos que as nossas ideias 

eram as mesmas, a empatia foi imediata e assim continuou até ao fim do estágio. Posteriormente 

a isto aconteceu uma outra reunião já com o Orientador de estágio, na qual falamos sobre os 

objetivos do estágio e em que medida estes iam de encontro às necessidades da instituição. Por 

último foram acertados todos os pormenores para que o estágio começasse da melhor forma.  

Iniciamos o estágio em outubro e a integração aconteceu de forma gradual. Os primeiros 

dias foram passados no SAD, a perceber o seu funcionamento. Ficamos a conhecer os seus 

valores, a sua missão e muito do trabalho já realizado na resposta social em que nos inserimos. 
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Nos dias seguintes acompanhamos a Acompanhante de estágio no seu trabalho interno e 

as AAD no trabalho ao domicílio, ficando assim com uma maior noção do trabalho prático que é 

realizado juntos dos utentes. Durante as visitas que fomos fazendo ao domicílio marcávamos uma 

hora para nos encontrarmos com os utentes e, assim, introduzir os inquéritos diagnósticos, de 

forma a perceber melhor as suas necessidades.  

À medida que as conversas iam acontecendo, a Acompanhante de estágio mostrou 

interesse em que o nosso projeto se debruçasse sobre atividades voltadas para a promoção de 

uma vida mais ativa dos idosos, de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Era algo que havia 

vontade de fazer por parte da instituição, mas que a falta de tempo e de recursos humanos 

tornavam num entrave.  

O primeiro rascunho do projeto apresentado foi de imediato aceite, tanto pelo Orientador 

científico como pela Acompanhante de estágio. Ambos mostraram recetividade e valorização 

positiva do mesmo. Partindo desses pressupostos tínhamos tudo em mãos para avançar e todo o 

trabalho esteve em volta deste projeto.  

 

2.3 Caracterização do público-alvo: diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas  

Público-alvo 

O público-alvo deste projeto não inclui a globalidade de utentes da instituição, uma vez 

que, dos quarenta utentes abrangidos pelos apoios do Centro Social, apenas vinte e sete se 

mostrou recetivos a participar na presente intervenção. A fim de realizar a caracterização do 

público adstrito ao projeto aplicou-se um inquérito por questionário cujos resultados foram os 

seguintes. 

 Fazendo alusão à distribuição dos utentes por sexo, revelou-se que são maioritariamente 

do sexo feminino, contando-se um total de dezasseis pessoas. Os restantes onze representam o 

sexo masculino (ver gráfico 1). 
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Gráfico 2- Local de residência

S. Vitor S. Vicente

Gráfico 2. Local de residência 

  

No que se refere ao local de residência, a globalidade dos inquiridos vive no concelho de 

Braga, mais concretamente (ver gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os utentes têm idades compreendidas entre os 60 e os 96 anos de idade.  Os grupos que 

abrangem um maior número de idosos, num total de sete idosos cada um, têm idades 

compreendidas entre os 80 e os 84 anos e entre os 85 e os 89 anos. É de destacar que a utente 

mais velha se encontra atualmente com 96 anos de idade (ver gráfico 3).  

16
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Gráfico 1 - Sexo dos utentes

Feminino Masculino

 Gráfico 1.Sexo dos utentes 



8 
 

10

9

5

3

Gráfico 4- Estado civil dos utentes
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Gráfico 3. Idades dos utentes 

Gráfico 4. Estado civil dos tentes 

 

 

Quanto ao estado civil dos utentes, estes dividem-se em quatro categorias, sendo dez dos 

respondentes casados, cinco solteiros, nove viúvos e os restantes três estão divorciados (ver 

gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às últimas profissões exercidas pelos idosos, estas são muito distintas e 

diversificadas, sendo que a de operário fabril e empregada doméstica se destacam das restantes, 

representando cinco e seis idosos respetivamente. Como outras profissões foram elencadas a de 

comerciante, topógrafo, cozinheiro, Polícia de segurança Pública (PSP), motorista, metalúrgico e 
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Gráfico 3- Idades dos utentes
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Gráfico 6- Agregado familiar

Gráfico 5. Última profissão exercida 

Gráfico 6. Agregado familiar 

professor. Foram ainda referenciadas as áreas da construção civil, agricultura e saúde (ver gráfico 

5). 

 

 

Quando questionados quanto ao agregado familiar, oito dos utentes afirmaram viver 

sozinhos e com um igual número de respostas encontram-se os indivíduos que partilham a 

habitação com um filho/a e casos há em que vivem também com a família dos referidos filhos 

(marido ou esposa e netos). Dos restantes, dez vivem com o seu cônjuge e apenas uma utente 

vive com a irmã (ver gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere a grau de dependência dos idosos, estes foram classificados como 

independentes, dependentes moderados ou muito dependentes, segundo a escala de Katz (ver 

apêndice 1). Assim sendo, cinco dos utentes são muito dependentes, sete são dependentes 
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Gráfico 5- Ultima profissão exercida
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Gráfico 8 - Situação profissional dos utentes

Reformados

Gráfico 7. Dependência dos utentes 

Gráfico 8. Situação profissional dos utentes 

moderados e a maior parte deles, num total de quinze, são independentes. Alguns dos utentes 

são portadores de doenças relacionadas com os ossos e com a saúde mental. Foi a partir deste 

grau de dependência que percebemos a necessidade de trabalhar com o público dependente, 

passando assim a ter dois públicos e trabalhando com o dependente no domicílio (ver gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo alusão à situação profissional, todos os vinte e sete idosos se encontram 

atualmente reformados (ver gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às habilitações literárias, apenas um reduzido número de inquiridos frequentou o 

ensino formal, no entanto alguns deles são detentores de competências de leitura e escrita, 

adquiridas em contextos não formais e informais. O número de idosos que sabe ler e escrever é, 

ainda, significativo, contabilizando-se um total de dezoito utentes. Dos restantes, sete não sabem 

ler nem escrever e dois apenas sabem ler (ver gráfico 9). 
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Gráfico 9- Habilitações literárias 
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Gráfico 10. Há quanto tempo recebem serviços do centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A totalidade de idosos que constitui o público-alvo recebe serviços por parte do CSPSV. 

Destes, o idoso que recebe serviços do centro há mais tempo, é apoiado há oito anos. Um outro 

indivíduo recebe serviços há seis anos e ainda outro há cinco anos. Cinco dos respondentes 

recebem apoio há quatro anos e um igual número de utentes é apoiado há três anos. Dos 

restantes, dois recebem serviços há dois anos, seis utentes são apoiados há um ano e os últimos 

seis há menos de um ano (ver gráfico 10). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao tipo de serviços, apenas dois utentes recebem a totalidade dos mesmos, 

quatro recebem quatro tipos de serviços e oito recebem três tipos de serviços. O maior número 

de utentes, treze, recebe apenas o serviço de alimentação (ver gráfico 11). 

 

 

 



12 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Todos Alimentação  Al, Hp, Hh, Tr Al, Hp, Hb,

Gráfico 11- Que tipo de serviços recebem do centro?

Gráfico 11. Que tipo de serviços recebem do centro ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim se caracterizam todos os utentes que pertenceram a este projeto. A partir desta 

análise tomamos conhecimento das limitações dos idosos e ficamos com uma noção mais clara 

de quais as atividades que seriam possíveis realizar, tendo em conta as suas limitações.  

 

Diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas  

Quando nos comprometemos com a elaboração de um projeto de intervenção temos que 

ter o cuidado de procurar saber quais os interesses e expectativas de cada utente. Inicialmente 

realizou-se a análise documental onde foram adquiridos conhecimentos acerca de alguns dos 

dados sobre os idosos. Através desta análise foi possível perceber que muitos deles viviam 

sozinhos. 

 Posteriormente procedeu-se à observação participante, concretizada através do 

acompanhamento às Ajudantes de Ação Direta (AAD) nas rotas que as mesmas realizam para 

perceber melhor qual o seu trabalho e para que fosse possível estabelecer um primeiro contacto 

com cada um dos utentes.  

Durante o período de observação realizado na instituição e através de conversas informais 

realizadas com a Acompanhante e com as AAD foi possível perceber que os utentes são pessoas 

que “se sentem muito sozinhas” (testemunho) e que pouco fazem daquilo que gostam. “Muitas 

vezes dizem que gostavam de sair, mas ninguém os leva e nós também não tempo para isso” 

(testemunho de uma AAD).  
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Por último procedeu-se à implementação de um inquérito por questionário, realizado 

individualmente na casa de cada utente. De entre as informações obtidas informalmente 

destacam-se alguns testemunhos. “Até gostava de sair, mas o meu filho não tem tempo para isso” 

(Utente 1); “não costumo passear porque não tenho companhia” (Utente 2) ou ainda, 

“infelizmente a saúde não me permite sair de casa” (Utente 3). 

A primeira conclusão retirada é que é importante dividir as necessidades de cada utente 

segundo o seu grau de dependência, sendo que com os utentes muito dependentes a intervenção 

será realizada ao nível da animação ao domicílio, uma vez que estes são idosos que estão 

incapacitados para saírem de casa, devido a problemas físicos que já estão a ser tratados com 

fisioterapia. Assim, e dentro da animação, revelou-se apropriado envolver estes, os dependentes, 

atividades de estimulação cognitiva, como posteriormente se referirá no elenco de ações realizadas 

durante o estágio.  

Os dados obtidos na fase de diagnóstico foram agrupados num conjunto de gráficos, que 

serão analisados posteriormente. Através da análise do gráfico 12 podemos constatar que a 

ocupação preferencial dos idosos é ver televisão, com um total de catorze respostas. 

Imediatamente a seguir surge a realização de tarefas domésticas, sendo esta precedida pelos 

passeios. Foram, ainda, enumeradas atividades como a costura, a leitura, os jogos, as idas à 

missa, os momentos de convívio com a família e amigos e ouvir rádio.  

Como se pode observar pelos dados apresentados, os idosos inquiridos apresentam um 

estilo de vida pouco ativo, do ponto de vista social e relacional. Esta fator impede, em parte, uma 

dinamização do seu quotidiano. 

 

 

Gráfico 12. Que atividades praticam atualmente? 
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Gráfico 12- Que atividades praticam atualmente?
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Gráfico 13. Que atividades gostaria de realizar atualmente? 

Gráfico 14. Que áreas temáticas gostariam de ver abordadas no âmbito deste projeto? 

O gráfico 13 agrupa as atividades que os utentes gostariam de ver realizadas atualmente, 

mas que por motivos diversos não são exequíveis. A atividade que mais se destaca é passear, com 

treze dos inquiridos a elencarem esta opção de resposta. Com um total de quatro respostas 

registaram-se três atividades, nomeadamente a costura, as idas à missa e a realização de 

atividades físicas. Quando questionados quanto ao porquê de não realizarem as atividades 

atualmente, a maior parte dos utentes referiu que não o fazia porque “a saúde não me permite 

menina” ou então “como é que vou passear sozinha?” (testemunhos de utentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 14 permite identificar as áreas temáticas que os idosos gostariam de ver 

incluídas no projeto em causa. A área que obteve uma maior adesão foi a relativa às Tradições e 

Costumes, com onze respostas favoráveis.  Com um total de sete respostas encontram-se duas 

áreas temáticas distintas, o desporto e a cultura, respetivamente. Posteriormente a estas, as 

escolhas dos idosos recaíram sobre a Saúde, Agricultura, Arte, Natureza e Política.  
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Os utentes foram ainda questionados, através de uma pergunta com resposta aberta, 

quanto ao facto de gostarem de ver realizado algum sonho que até à data, não tivessem tido 

oportunidade de concretizar. Foi repetidamente manifestada a vontade de conhecer ou regressar 

à cidade de Lisboa. Como outros desejos a realizar foram elencadas visitas ao santuário de Fátima 

e à cidade da Póvoa de Varzim. 

Aquando do início do projeto as expectativas eram enormes e assim se foram mantendo 

ao longo dele. Praticamente todas as atividades que se perspetivaram foram concretizadas, com 

a exceção de uma ou outra, que não foi exequível devido a problemas que nos foram alheios. 

Houveram outras que sofreram alterações, nomeadamente de local ou de objetivo, principalmente 

porque os idosos se mostravam muito recetivos no início, mas depois recusavam-se. Alguns 

exemplos destes casos são as saídas da cidade ou andar em algum transporte onde não se 

sentissem confortáveis. É de ressalvar que houve um grande cuidado em que as atividades fossem 

sempre de encontro aos interesses que os idosos manifestaram inicialmente. À excepção das 

atividades de estimulação cognitivas, realizadas apenas com os utentes dependentes, no domícilio. 

Incluímo-las a pedido da diretora técnica por ser um público que necessitava de intervenção e por 

ser a área que mais se adequava.  

 

2.4 Área de intervenção e problemática 

Antes de mais, é preciso dizer que a problemática desta intervenção está presente no 

nosso dia-a-dia e vai de encontro aos objetivos do mestrado frequentado. Quando se termina um 

mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária depreende-se que a educação não 

se restringe a uma parte da vida e tem características diferentes e únicas para todas as idades. 

Assim, e atendendo às suas especificidades, a educação de adultos no desenvolvimento dos 

indivíduos e das comunidades é muito importante. A educação de adultos faz-se através do 

desenvolvimento e participação da comunidade, tendo que ir ao encontro das necessidades e 

interesses dos sujeitos envolvidos.  

A educação de adultos, será enquadrada, neste projeto, de um ponto de vista de educação 

permanente, com o objetivo de promover o desenvolvimento individual e social. 

 

“A expressão educação de adultos designa a totalidade dos processos organizados de 
educação, qualquer que seja o conteúdo, nível, ou método, quer sejam formais ou 
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não formais, quer prolonguem ou substituam a educação inicial ministrada nas 
escolas e universidades, e sob a forma de aprendizagem profissional, graças aos quais 
as pessoas consideradas como adultos pela sociedade a que pertencem desenvolvem 
as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas 
qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e fazem 
evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspetiva de um 
desenvolvimento integral do homem e de uma participação no desenvolvimento social, 
económico e cultural e independente” (Unesco, 1977, p. 10).   

 

Como é referido na quarta conferência da Unesco sobre Educação de Adultos, realizada 

em 1985, em França, as atividades de educação de adultos não têm limites e devem dar resposta 

a situações particulares, adequando-se a elas. Devem alcançar todos os tipos de pessoas, qualquer 

que seja o seu nível de instrução e contemplar todos os aspetos da vida (Unesco, 1997, p.16).  

É através do desenvolvimento pessoal e social, da promoção de autonomia e da melhoria 

da qualidade de vida que a educação de adultos e intervenção comunitária estão presentes neste 

projeto.  
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3. Enquadramento Teórico da Problemática de Estágio  

3.1 Investigações e intervenções na área e na problemática do estágio  

Quando ocorre a elaboração de um projeto é importante analisar outras investigações, 

cuja tipologia de público-alvo e área de intervenção sejam similares. Esses projetos de 

investigação/intervenção podem ajudar e servir como fonte de inspiração e, simultaneamente 

podem impedir que haja uma saturação de ideias com o intuito de promover a inovação. É de 

salientar que são vários os projetos nesta área, no entanto serão analisados apenas quatro que 

vão de encontro às características do nosso projeto. 

 

➢ Projeto “Energia Sénior: um projeto de animação” 

Este projeto foi desenvolvido por uma aluna da Universidade do Minho, para obtenção do 

grau de mestre em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. O projeto decorreu no S.A.D 

da Cruz Vermelha Portuguesa, mais concretamente na delegação de Braga e contou com a 

participação de catorze utentes.  

No que concerne à finalidade, o projeto incidia na “promoção do envelhecimento ativo 

através de atividades de diferentes áreas” (Azeredo, 2014, p.3), baseando-se em atividades que 

tornassem os idosos mais dinâmicos e ativos. A metodologia utilizada foi a Investigação Ação-

Participativa e a Animação Sociocultural. Os seus objetivos gerais tiveram por base a promoção 

do bem-estar dos idosos e da sua qualidade de vida e os objetivos específicos centraram-se nas 

áreas de desenvolvimento. As atividades foram divididas pelas áreas de atividades físicas ou 

motoras, atividades cognitivas/mentais, atividades de expressão plástica, atividades promotoras 

de desenvolvimento pessoal e social, atividades lúdicas e atividades de formação (Azeredo, 2014). 

A avaliação, realizada através de inquéritos respondidos pelos utentes, foi positiva. Foram 

os próprios utentes, em depoimento, que afirmaram terem descoberto habilidades até então 

desconhecidas que contribuíram para o seu bem-estar.  

 

➢  “Um projeto de Animação em Centro de Dia” 

Este projeto foi realizado por uma aluna da Universidade do Algarve, para a obtenção de 

grau de mestre em Gerontologia Social. O seu público-alvo era constituído por oito idosos que 

faziam parte da Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho de Faro (ARDI), 

inseridos na valência de centro de dia.  
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Na base desta investigação estava uma questão empírica -“Em que medida as atividades 

de animação podem contribuir, segundo os idosos, para o envelhecimento bem-sucedido?” - e a 

mesma teve como principal objetivo satisfazer, no domínio da animação sociocultural, as 

necessidades sentidas e preferências manifestadas pelos utentes segundo a perceção que os 

mesmos tinham dos objetivos (Delgado, 2016, p. 46). 

Foram realizadas atividades de estimulação cognitiva, processos de socialização, 

desenvolvimento pessoal e interpessoal e por último foram criadas atividades de coesão grupal, 

que decorreram num plano de oito sessões.  

 

➢ “Análisis del grado de satisfacción de los usuarios que participan en el Programa de 

Animación Sociocultural de San José de Santovenia de Pisuerga” 

Este trabalho, realizado sob orientação da Doutora Margarida Nieto Bedoya em 2012, é o 

resultado da dissertação de Grado de Educación da universidade de Valladolid.  

Teve como objetivo conhecer o grau de satisfação dos utentes da instituição, relativamente 

ao programa de animação sociocultural em que participaram. 

O programa abrangia várias atividades, nomeadamente atividades de caráter manual e 

intelectual com jogos de memória, psicoestimulação, atelier de pintura e leitura, atividades de tipo 

formativo-culturais, que engloba uma atividade denominada de “Buenos Días”, tertúlias de 

imprensa e, ainda, visitas a museus e exposições. Para além destas englobava, também, 

atividades de caráter social que incluíam diversos jogos de tabuleiros, teatro, coros e 

comemorações de datas festivas.  

O objetivo foi procurar compreender qual a importância e os efeitos das atividades 

desenvolvidas nas pessoas idosas, tendo sempre em consideração a opinião, interpretações e 

considerações dos participantes. Dessa forma, a autora concluiu que o programa desenvolvido na 

Residencia San José permitiu que os utentes “[…] continúen vinculados a su entorno habitual, que 

tengan calidad de vida y que mantengan el máximo tiempo posible la autonomia personal” (Cano, 

2012, p. 37).  

 

➢ Um caso de inovação animação de idosos- o projeto “CASA ANIMADA” da Santa Casa da 

Misericórdia de Oliveira de Azeméis 

Uma vez que este projeto incide na animação ao domicílio era preponderante incluir um 

projeto que a inclua.  
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A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis incluiu a animação ao domicílio nas 

suas rotinas, em fevereiro de 2010.  

Esta área tem como objetivo promover novas descobertas e aprendizagens, proporcionar 

uma vida mais dinâmica e harmoniosa, incitar a uma ocupação adequada do tempo, contrariando 

a desocupação e a passividade, valorizar as capacidades, competências e saberes do idoso, 

aumentando a sua autoestima, permitir conhecer melhor os idosos, as suas características 

pessoais, valores, cultura, capacidades, dificuldades e gostos e fomentar a motricidade. Os 

temas/áreas são os mesmos durante cada mês e variam entre jogos séniores, trabalhos manuais, 

costumes e tradições, sessões de leitura, jogos de animação e estimulação cognitiva.  

Não tivemos acesso a informação sobre resultados do projeto. 

 

3.2 Referentes teóricos  

Quando se desenvolve um projeto com adultos é fulcral que se investiguem todos os temas 

relacionados com estes. Falamos de algo complexo e com várias visões por parte de muitos 

autores que ganharam notoriedade pelos benéficos contributos à área. Apresentamos de seguida 

aqueles que, para nós, são conceitos imprescindíveis quando falamos e quando agimos tendo em 

vista a educação de adultos idosos. 

           3.2.1 Educação de Adultos e Educação Permanente 

Foi com o fim da segunda Grande Guerra e com o aumento da Europa que a educação 

de adultos começou a expandir-se e alcançou as várias classes sociais. Tal ocorrência pode ser 

justificada pela constatação de que a educação é uma condição primordial para que o alcance de 

um desenvolvimento económico, social e cultural seja exequível. Neste seguimento de ideias 

assiste-se, devido a uma crescente procura, a um aumento, por parte das instituições do Estado, 

dos investimentos na área educativa. Aliadas a este contexto assomam as grandes reformas do 

sistema educativo que acabam por impulsionar uma série de conferências, estruturadas pela 

UNESCO, cujos objetivos se mobilizam em torno da educação de adultos.  

 É com a primeira conferência internacional de Educação de Adultos que começa a surgir 

um novo conceito no seio educativo, a educação de adultos distinguindo-se da educação escolar. 

Definindo-se, nesta conferência, que a Educação de Adultos “tem a principal tarefa de satisfazer 

as necessidades e aspirações do adulto em todas as dimensões da vida” (Antunes, 2001, p.35) e 
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como refere Condorcet “a instrução deve estar presente em todas as idades e não há nenhuma 

em que seja inútil aprender” (Canário, 1999, p.12). 

A educação é, como afirma José Ribeiro Dias 

 
[…] para todos. Para todos como educandos e para todos como educadores, na 
medida em que todos nós, como educandos sentimos a necessidade e como 
educadores sentimos a responsabilidade de que nos sejam criadas as melhores 
condições para podermos crescer, em sentido humano, até aos termos dos nossos 
dias (Dias, 2009, p.17).  

 

A educação de adultos acabou por se assumir como “uma das suas bases fundamentais, 

iniciativas de origem não estatal, nomeadamente de iniciativa popular” (Canário, 1999, p.11).  

No ano de 1960 teve lugar em Montreal, Canadá, a Segunda Conferência Internacional 

de Educação de Adultos, contando com a participação de cinquenta e um Estados, que traz para 

a mesa de discussão a questão relativa ao lugar da educação de adultos nos processos de 

desenvolvimento económico. 

De entre o leque de questões a serem debatidas nesta mesma conferência, destacam-se 

as questões relacionadas com a desunião visível entre a escola e o mundo do trabalho. A temática 

central desta conferência passa, então, a ser compreendida como um processo em constante 

alteração. 

Com o intuito de se obter uma maior igualdade entre os diferentes países, em termos 

sociais e económicos, foi dada prioridade à problemática da alfabetização. A par desta surgem as 

carências relacionadas com a formação profissional e com a necessidade de promover a 

individualidade e os valores de cada cultura, algo que é apenas possível através do recurso à 

educação de adultos. 

 O conceito de educação de adultos, segundo Gusmão e Marques (1978), “[…] designa a 

totalidade dos processos organizados em educação” (p. 9) e tem vindo a ser desenvolvida e 

melhorada ao longo dos anos. Sabe-se que esta inclui a educação formal e não formal e que vem 

romper com a posição dominante atribuída à “educação inicial ministrada nas escolas e 

universidades” (Gusmão & Marques,1978, p. 9). A educação de pessoas adultas não pode ser 

confundida com a que é responsável por crianças e jovens. Esta deve, sim, promover a 

concretização dos indivíduos e criar os requisitos necessários para que os mesmos sejam capazes 

de se sentirem realizados 

Integram a educação de adultos as “pessoas consideradas como adultas pela sociedade 

a que pertencem” (Gusmão & Marques, 1978, p.9) e esta tem como objetivo “um desenvolvimento 
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integral do homem e de uma participação no desenvolvimento social, económico e cultural, 

equilibrado e independente” (Gusmão & Marques, 1978, p.10). Neste sentido é decisivo defender 

a opinião segundo a qual o processo de aquisição de conteúdos só é possível de acontecer caso 

englobe todas as dimensões que permitam ao homem ser o autor da sua própria educação. 

António Nóvoa, citado por Rui Canário, apresenta-nos quatro temas, cruciais, que nos 

ajudam a entender a “complexidade das perspetivas, dos conceitos e das linguagens que correm 

no campo da educação de adultos” (Canário, 1999, p.17). São elas a formação profissional 

contínua, a alfabetização e o ensino recorrente, o desenvolvimento local e a animação 

sociocultural. A formação profissional que está voltada para a mão-de-obra, que são requisitos 

necessários a uma “política adequada de gestão dos recursos humanos”. Relativamente à 

alfabetização temos a questão das “ofertas educativas de segunda oportunidade”. Quanto ao 

desenvolvimento local, este trabalha ao nível da proximidade com a comunidade tendo em conta 

a “valorização da participação direta dos interessados”. A animação sociocultural tem a ver com 

as experiências dos indivíduos fora do universo escolar, “passa pelo reconhecimento do carácter 

educativo da experiência vivida em contextos sociais” (Canário, 1999, p.7). 

Sendo este um processo tão complexo pode ser distinguido em três planos, são eles, o 

plano educativo, o nível da diversidade das instituições implicadas e ao nível da figura do educador 

ou do formador de adultos. Este último acaba por uma levantar uma outra questão – “educação 

de adultos ou formação de adultos?” (Canário, 1999). Parece-nos que será sempre educação de 

adultos uma vez que esta poderá ser sempre formal, não-formal e informal enquanto que a 

formação estará sempre associada à escola.  

Após a análise da diversidade de atores que se mobilizam em torno desde conceito é 

facilmente compreendido o motivo pela qual esta é denominada como um processo heterogéneo 

que não devia ser limitado por “[…] sexo, raza, origen geográfico, cultura, edad, situación social, 

opinión, creencia o nível de formación previa” (Recomendação de Nairobi, 1976, p.5). Devemos 

trabalhar tendo em vista um processo de aprendizagem e capacitação dos sujeitos através dos 

quatro pilares da educação: aprender a conhecer, a fazer, a viver com os outros e aprender a ser.   

Uma vez que falamos da educação de adultos como um processo contínuo podemos então 

assumi-la como um processo permanente que se dá ao longo da vida do homem.  

Com todas as transformações ocorridas no conceito de educação de adultos, chegamos 

à educação permanente. A educação de adultos surge como um subconjunto integrado num 



22 
 

projeto global de educação permanente que tem como objetivo “reestruturar o sistema educativo 

existente” (Dias, 1979, p.7). 

Desde há muito tempo que as palavras educação e aprendizagem deixaram de fazer parte, 

apenas, da infância e juventude. Vivemos nos dias de hoje numa lógica de educação permanente, 

em que crianças, jovens, adultos e idosos pertencem a uma comunidade que educa e partilha 

direitos e obrigações comuns, apesar das limitações a que as políticas (não)adotadas impõem – 

 
as lógicas de educação popular de adultos, da educação cívica, da         educação 
comunitária e para o desenvolvimento local, orientadas segundo uma tradição crítica, 
de emancipação e de conscientização” […] tendem, então, a ser recuadas ou, sendo 
toleradas, atribui-se-lhes um estatuto periférico em termos de políticas públicas e um 
baixo status em termos socioeducativos (Lima, 2007, p.9).  
 

Para Lengrand (1972, p.36) a educação permanente é 

 
 “[…] uma ordem de ideias, de experiências e de realizações muito específicas, ou 
seja, a educação na plenitude da sua conceção, com a totalidade dos seus aspetos e 
das suas dimensões, na continuidade ininterrupta do seu desenvolvimento, desde os 
primeiros momentos da existência até aos últimos, e na articulação última e orgânica 
dos diversos momentos e das suas sucessivas fases”  
            

           Desta forma começamos a ver que a educação permanente é mais do que a educação de 

adultos, não se reduz apenas a uma fase da vida, trata-se de um projeto único e global (Antunes, 

2001).    

A educação permanente abarca, “[…] todos os domínios do saber e conhecimentos 

práticos, utiliza todos os meios possíveis e possibilita a todos os indivíduos um desenvolvimento 

pleno da sua personalidade” (Gusmão & Marques, 1978, p. 10).  

A educação de adultos não pode ser vista como um todo mas sim, como parte de um 

projeto que é a educação permanente. Abre-se assim uma nova perspetiva sobre a educação de 

adultos, a de que “ao contrário da educação escolar que, em muitos países, é um sistema fechado 

no tempo e no espaço, a educação permanente implica a abertura no espaço (todos os lugares 

em que o homem vive), e a continuidade no tempo (todas as fases da existência)” (Dias, 1979, 

p.18). 

Neste sentido, se abordamos a educação como educação permanente, temos que, como 

refere Antunes (2008, p71) entendê-la como um processo  

 
“[…] empenhado no desenvolvimento integral do homem e em promover a integração 
plena, e por isso, ativa, participativa, crítica, responsável e criativa dos seres humanos 
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nas comunidades de pertença, assim como a compreensão, respeito e conveniência 
pacífica com todas as outras comunidades”. 

  
Foi depois da Segunda Guerra Mundial que, a educação foi reconhecida como um direito 

universal do Homem pelas Nações Unidades. Depois disso foram muitos os movimentos 

populacionais e estatais que visavam a educação permanente, em que, muitas vezes a intervenção 

comunitária é uma forte aliada à implementação dos seus princípios. 

A educação deve ser prolongada a toda a vida, incluir todos os domínios do saber e 

conhecimentos práticos, utilizar os meios possíveis e possibilitar, a todo o indivíduo, um 

desenvolvimento completo da sua personalidade. Deve, também, ir de encontro a todas as 

pessoas, independentemente do seu nível de instrução (Unesco, 1977, p.11).  

Ao longo do seu percurso, a educação de adultos foi sendo desviada dos seus objetivos 

inicias. Um dos desvios ocorreu aquando da conceção da educação formal para adultos. Canário 

refere que em vez de se expandir e criar um processo continuo e “não-escolar” desenvolveu-se 

um processo alargado a todos os contextos, gerando assim o “planeta numa gigante sala de aula” 

(1999, p. 89). Um outro desencaminhamento de objetivos foi a visão manipulada que a educação 

de adultos teve pelas sociedades democráticas industrializadas, onde era vista como uma forma 

para alcançar uma mão-de-obra qualificada, indo assim de encontro ao aumento da produtividade. 

Deste forma a educação de adultos viu-se muito associada a práticas formativas e de 

empregabilidade.  

Assim, “as finalidades de promoção da promoção social, cultural e cívica, que marcaram 

o movimento da educação permanente, […] [foram gradualmente] substituídas pelas finalidades 

[…] de aumentar a produtividade e criar emprego” (Canário, 1999, p.90). No exercício, a educação 

de adultos estava centralizada “numa lógica de caracter económico, que cumulativamente induz 

a uma visão redutora e pobre dos fenómenos educativos” (Canário, 1999, p.89). 

É importante referir que, apesar disto, achamos pertinente que a educação de adultos 

integre fatores que promovam a educação numa lógica económica junto da população. No entanto, 

é também necessário, que o faça noutros níveis, sendo uma verdadeira educação para o 

desenvolvimento individual e comunitário, um processo de construção pessoal, promovendo as 

transformações pessoais, culturais, sociais, económicas e políticas. 

Concluímos afirmando que devemos olhar para a educação permanente como um direito 

e um dever ao longo da vida. “Um eco-sistema educativo, onde o território é o lugar da educação 
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permanente, a comunidade é o agente da mesma e os seus objetivos proveem dos problemas 

dominantes da população” (Quintana, 1991, p.92).  

        

           3.2.2    Intervenção Comunitária 

Este é um projeto que assenta nas ideias da intervenção comunitária, visto que tem como 

base o fornecimento de respostas às necessidades dos utentes e às suas vontades em termos 

sociais, culturais e de vida, necessidades e vontades que certamente intersetam aspirações de 

emancipação e liberdade e que, por essa importante razão, assumem a centralidade da 

intervenção. Um projeto de intervenção comunitária, como sublinha Sanchez, visa precisamente 

“desarrollar actividades para responder a las necesidades de un determinado grupo, para la 

reducción de los desequilibrios sociales y el desarrollo de las comunidades y de cada individuo” 

(Sanchez, 1997, p.272, apud Úcar & Berñe, 2006). É isso precisamente o que queremos ao longo 

projeto, quer: incentivar a mudança de comportamentos e potenciar competências, nunca 

esquecendo os seus interesses e as suas experiências de vida. 

A intervenção comunitária é, segundo Antunes, a “aposta no desenvolvimento de pessoas 

e comunidades, constituindo-se de projetos, cuja finalidade é a transformação progressiva de 

formas de vida mais deficitárias” (2007, p.12). Quando se atua numa comunidade pretende-se 

modificar ou ajustar comportamentos, tendo em vista a melhoria na qualidade de vida. Intervir em 

comunidade deve ser um processo “global e sequencial de desenvolvimento das comunidades 

humanas […] a partir da interação dos processos de educação permanente de cada um dos seus 

membros” (Dias, 1993, p.6 cit. in Carvalho & Carvalho, 2006, p. 13).  

Um projeto de intervenção comunitária assenta em vários princípios e é necessário que 

seja uma intervenção a longo prazo, onde as comunidades são atores ativos. Espera-se que 

estejam presentes os princípios do empowerment, que significa uma descentralização de poderes, 

ou seja, sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa ao lhes ser 

dada maior autonomia de decisão e responsabilidades. Fomentando o trabalho de equipa.   

Anteriormente a intervenção comunitária tinha por nome trabalho comunitário, este estava 

relacionado com um trabalho externo que era dirigido a regiões enfraquecidas e onde eram 

aplicados procedimentos que se destinavam ao crescimento económico, dadas as situações de 

pobreza que os traçavam. 

É indispensável que se perceba que cada projeto de intervenção comunitária é único e 

que é destinado a determinada comunidade, não podendo, portanto, ser aplicado diretamente a 
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outra. A comunidade deverá sempre ser vista como um todo, onde ocorra uma partilha de valores 

iguais e em que o objetivo seja alcançar o mesmo conjunto de respostas. Marchioni refere que 

onde não se verifique uma coesão ou defesa de um mesmo conjunto de valores, não existe uma 

comunidade (1999) .  

            3.2.3 Animação Sociocultural 

A animação será um dos pontos a ter em conta durante o projeto, uma vez que estará na 

base das atividades a serem desenvolvidas. Quando se fala em animação, fala-se, segundo o 

dicionário, em “animar, dar vida, vitalizar, dar movimento ao que está parado, a motivar” (Porto 

Editora, 2005 apud Jacob, 2007, p.22). Tudo isto é, sem dúvida, aquilo que se pretender fazer 

com os utentes, encontrar formas de dinamizar o seu quotidiano e a sua forma de estar e encarar 

a vida. 

O conceito de Animação Sociocultural surgiu nos anos 60, na Europa, e designava as 

práticas da cultura (Bernet, 1998). São várias as definições dadas por autores a este termo, não 

chegando, no entanto a nenhum consenso. Para Jacob a animação sociocultural “pode ser vista 

como uma intervenção dialética dos indivíduos e dos grupos com o seu meio e sobre si mesmo, 

contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida” (2007, p.22). Marcelino de Sousa Lopes 

afirma, por sua vez, que a “Animação Sociocultural envolve um eficaz dispositivo tecnológico e 

metodológico para pôr em prática princípios norteadores de Educação Permanente e Educação 

de Adultos” (2006, p. 328). Parece-nos ser uma das definições que mais se assemelha a de 

Bernet, para quem a Animação sociocultural é então: 

 
O conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa 
comunidade (ou num sector da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, 
com o objetivo principal de promover nos seus membros uma atitude de participação 
activa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural (Bernet, 
1998, p.26).  

 

A animação expõe-se como um caminho de comunicação, que tem no seu meio as 

relações pessoais e intergeracionais, e que visa melhorar a qualidade de vida individual e de grupos 

dentro das instituições, através de atividades.   

O educador social tem por obrigação seguir os princípios da Animação Sociocultural que, 

segundo Capdevila, Llamas & Serrano (2013, p.78), são os seguintes: 

 
El animador es un experto que tiene como función essencial impulsar y facilitar el 
acceso a una vida más creativa y activa en contextos comunitários. Dicho propósito 
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se sustenta en el respeto y la defesa de la dignidade de la persona y en la prática de 
los derechos humanos orientada hacia el estado de bienestar y la equidad social. Su 
misión consiste en impulsionar a indivíduos y grupos a que espontaneamente 
participenen la cultura dentro del contexto en el que están inmersos, a fin de lograr 
los verdadeiros interesses de la comunidade. De ahí que su labor de centre en ayudar 
y assessorar a otros a que se organicen, se planifiquen y se coordinen, dado que lo 
que interessa es que el processo sea assumido por los propios participantes.  

 
No seguimento das funções do educador social, Perez (2009, p.340 apud Mota, 2011, 

p.39), defende que são seis, numa lógica de animação sociocultural de idosos, a integradora 

porque deve acompanhar o idoso a integrar-se nas mudanças que vão aparecendo com o avançar 

da idade. Lúdica, ajudando o idoso a um desenvolvimento pessoal e coletivo através de atividades 

que ocupem o seu tempo livre. Relacional, promovendo relações, trabalhando a comunicação e a 

socialização. Crítica, o animador deve estimular a opinião crítica de cada idoso, para que eles 

fiquem atentos ao que se passa ao seu redor. Criativa, deve potenciar as competências de cada 

idoso ou grupo de idosos ao nível da criatividade expressiva. Formativa, deve trabalhar sempre a 

estimulação cognitiva, com a aquisição de novos conhecimentos ou treino dos que já possuem.  

Partindo do pressuposto que a animação sociocultural é exercida nas instituição, que 

podem ser centros de dia ou lares, estas devem, como Jacob refere, “responder às necessidades 

mais proeminentes do idoso, […] não só a alimentação, a higiene, os cuidados médicos e de 

enfermagem e a guarda, é igualmente importante a participação, a ocupação e a vida social dos 

utentes” (Jacob, 2007, p.36).  

Quando educamos, devemos educar para desenvolver e trabalhar no sentido da 

autonomização e da emancipação integral. Como refere Alberto Melo, a educação de pessoas tem 

sido “[…] um processo de construção do cidadão, tem emergido quer para garantir a integração 

numa sociedade democrática […] quer para fomentar a adesão a movimentos de intervenção, de 

resistência, de construção/reconstrução das respetivas sociedades” (2010, p.41).  

 

           a) Animação de Idosos 

Segundo Jacob “a animação de idosos é uma maneira de atuar em todos os campos de 

desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo permanente da vida 

mental, física e afetiva da pessoa idosa” (2007, p.31). Esta vertente da animação pretende, através 

de dinâmicas específicas, “facilitar a sua inserção na sociedade, a sua participação na vida social 

e, sobretudo, permitir-lhes desempenhar um papel, inclusivo, reativar papéis sociais” (Hervy, 

2001, p.11, apud Jacob, 2007, p.31). 
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A sociedade portuguesa está a envelhecer a passos largos, e vemos isso comprovado  

[…] quer pelo considerável aumento de lares públicos e privados para idosos que se 
verificou na última década, quer pelo incremento de ações formativas, de carácter 
técnico profissional e até superior, no âmbito da Animação Sociocultural para a 
terceira idade, para profissionais, designados como Animadores geriátricos (Lopes, 
2006, p.329). 

Deste modo a gerontologia educativa viu-se obrigada “a adquirir uma importância 

crescente no campo das ciências da educação como estratégia de intervenção na prevenção e 

compensação de situações de deterioração do corpo, provocada pelo avanço da idade” (Lopes, 

2006, p.329). 

É neste sentido que a animação de idosos se torna cada vez mais importante e 

imprescindível na terceira idade, esta deve ser baseada  

[…] nos princípios de uma gerontologia educativa, promotora de situações 
optimizantes e operativas, com vista a auxiliar as pessoas idosas a programar a 
evolução natural do seu envelhecimento, a promover-lhes novos interesses e novas 
atividades, que conduzam à manutenção da sua vitalidade física e mental, da 
perspetivar a Animação do seu tempo, que é, predominantemente, livre (Lopes, 2006, 
p.329). 

O facto de a animação sociocultural de idosos se encontrar em “franca expansão” faz com 

que “os ramos espacializados nesta modalidade de ação” apareçam, tais como, a animação 

estimulativa, a animação ao domicílio e animação na instituição como lares e centros de dia que 

foi a exercida por nós e, por último, animação turística para terceira idade.  

Há alguns aspetos importantes a ter em conta quando se faz animação de idosos. Não 

podemos criar atividades que sejam demasiado infantis, não serão apelativas para os idosos e 

pensarão que estamos a ridicularizá-los. Temos que tratar a vida deles como se de uma vida ativa 

se tratasse, a população sénior tem que sentir que são tratados de igual forma e que as atividades 

que eles praticam não têm mais nem menos impacto na vida social do que se fosse uma pessoa 

trinta anos mais nova. Se isso acontecer o mais certo é que eles se desencorajem.  

É com os interesses e aspirações dos indivíduos que a animação se preocupa 

essencialmente, levando a cabo um conjunto de competências que permitem desenvolver o 

individuo a vários níveis: cultural, psicológico, social, afetivo e político. É certo que todos os seres 

humanos sentem a necessidade de desenvolver algum tipo de atividades que lhe possam trazer 

bem-estar e criar momentos de lazer nos seus tempos livres. Segundo Fernando 

o tempo livre pode ser um tempo de desenvolvimento pessoal (e o ócio será a melhor 
forma para o conseguir) através da participação independente e autónoma de cada 
um em diversas ações (realizadas com prazer e satisfação). Estas podem propiciar 
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uma experiência de participação, criação, diversão e aprendizagem, que são as 
situações onde a animação sociocultural pode atuar (2008, p.1).  

 

Desta forma, este projeto criou atividades que pudessem de alguma forma preencher o 

tempo livre do público-alvo com base nos seus interesses, proporcionando-lhes momentos de 

prazer e mostrando que esta altura da vida pode ser vivida com satisfação.  

b) Animação ao (ou no) domicílio 

Este projeto incidiu em dois planos: animação na instituição e animação no domicílio, uma 

vertente ainda pouco usual na animação, principalmente neste tipo de projetos e que merece 

algum destaque.  

Quando se fala em animação de idosos pensa-se automaticamente em atividades 

realizadas em instituições, como lares ou centro de dia, inclusive nas instalações dos SAD. Porém, 

há uma vertente a não esquecer: a animação realizada ao domicílio ou no domicílio. A animação 

ao domicílio é uma ação delicada e que requer muita atenção. Este conceito “[…]  surge associado 

à necessidade de serem conferidos ao idosos sinais de afeto e de solidariedade que passam, 

sobretudo, pelo estabelecimento de diálogo e da procura em manter e reforçar os laços sociais 

com o meio que os rodeia” (Lopes, 2006, p.331).Os idosos são muitas vezes esquecidos nas suas 

próprias casas, a sociedade cria a ideia de que o idoso que está em casa não tem forma de ser 

estimulado ou então que simplesmente não precisa, acontece que é precisamente o contrário. Há, 

segundo Marcelino de Sousa Lopes, a  

 

[…] necessidade de desenvolver a autoestima para que o idoso não perca a 
autonomia, levando-o, se possível, à execução das tarefas inerentes à vida quotidiana, 
a reinseri-lo no meio social envolvente, mediante a manutenção ou o restabelecimento 
de laços com a comunidade, através de ações dinâmicas e de partilha de experiências 
e vivências que visem a preservação da sua identidade e da sua interação (Lopes, 
2006, p.331). 

 

Quando acontece este tipo de animação temos que ter sempre na mente que somos nós 

que estamos a invadir o espaço do utente e não o podemos fazer em demasia. O idoso tem que 

se sentir confortável, no entanto temos que mostrar que estamos lá para trabalhar e não é por 

estarem em casa que se podem desleixar. Ao fazermos animação ao domicílio temos que lhes 

levar mais do que atividades, não pode ser uma visita meramente profissional, é necessário entrar 

no mundo deles e tentar colmatar as necessidades que sentem quando estão sozinhos. Como 

afirma Carolina Elizasu: 
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La Animación no puede ser reducida a un servicio suplementario a los ya existentes 
de apoyo en el domicilio. Hablar de Animación para personas mayores dependientes 
en el domicilio es interrogarse sobre el sentido de la vida de quien está confinado en 
su vivienda, es interrogarse  sobre los pensamentos de la persona mayor cuando los 
intervenientes han dejado el domicilio y la persona sola frente a ella misma. Es 
considerar que una vez resueltos los problemas de ayuda a la vida cotidiana y de 
asistencia a los gestos esenciales, el trabajo n há terminado (Elizasu, 2005, p.59). 

  
Na mesma linha de pensamento, Elizasu, apresenta-nos quais os principais objetivos da 

animação ao domicílio, tais como, zelar pelo conforto e segurança, estimular a autonomia 

acompanhando as tarefas do dia-a-dia de cada utente e manter os laços sociais dos utentes com 

as pessoas que o rodeiam. Não são apenas os profissionais que podem ser animadores 

socioculturais, podem ser também os vizinhos, voluntários e os familiares.  

“Um programa de Animação Sociocultural ao domicílio deve ter como estratégia 

fundamental superar as limitações […], de maneira a não desqualificar os idosos e relegá-los para 

uma condição de cidadania menor” (Lopes, 2006, p.332). 

 

3.2.4 Envelhecimento  

O envelhecimento é um “fenómeno universal, que diz respeito a todos os organismos, em 

qualquer estádio do desenvolvimento: começa na conceção e termina com a morte” (Simões 

1982, p. 51). Este processo apresenta, de acordo com Schroots & Birren (1980, apud Fonseca, 

2006), três componentes: a biológica, a social e a psicológica.  

O processo de envelhecimento biológico que resulta da vulnerabilidade crescente e 
de uma maior probabilidade de morrer, a que se chama senescência, um 
envelhecimento social, relativo aos papéis sociais, apropriado às expectativas da 
sociedade para este nível etário e o envelhecimento psicológico definido pela 
autorregulação do indivíduo no campo de forças, pelo tomar decisões e opções, 
adaptando-se ao processo de senescência e envelhecimento” (Schroots e Birren, 
1980 apud Paúl, 2005, p.275). 

  

Birren e Cunningham (1985) afirmam ainda que “a forma como envelhecemos tem a ver 

com a forma como nos desenvolvemos” (apud Paúl, 1997, p. 11).  

Infelizmente, hoje em dia, na sociedade em que vivemos, o envelhecimento é visto como 

uma fase negativa da nossa vida. São associados a esta fase sentimentos de inutilidade, de 

tristeza, de passividade e num ponto mais crítico a depressão. Segundo Yates (1993, cit. in 

Fonseca, 2006, p.58) o envelhecimento retrata um “[…] processo termodinâmico de quebra de 
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energia, geneticamente determinado e condicionado […]. Os idosos sentem-se incapazes na 

realização de atividades, visto que são “excluídos” dos seus postos de trabalho e nesta fase há 

muitas vezes a “[…] probabilidade de ocorrência de doenças e outras situações de instabilidade 

dinâmica que, por fim, resultam na morte” (Yates, 1993, apud Fonseca, 2006, p.58).  

O envelhecimento não afeta apenas os próprios, mas também a sociedade em que nos 

inserimos, como refere Fontaine: 

 

No plano económico, tal traduz-se e traduzir-se-á, por um aumento contínuo do 
número de reformados. No plano social, qualquer infra-estrutura do sistema de 
proteção deve, e deverá adaptar-se. No plano cultural, aparecem, e apareceram, 
profundas modificações, a par do aumento do tempo de lazer. Num plano mais geral, 
o desafio fundamental reside em permitir às pessoas não só que morram as mais 
idosas possível, mas também que vivam uma velhice bem-sucedida (Fontaine, 2000, 
p.21).  

Apesar de todos os seres humanos viverem a velhice, nem todos a vivem da mesma forma. 

Cada ser humano tem as suas características na fase de envelhecimento, e apesar de estar 

relacionado, também, com a genética, esse não é o único fator. O estilo de vida de cada um está 

relacionado com o facto de envelhecermos melhor ou pior, como a alimentação, o exercício físico, 

o consumo de tabaco e de álcool, entre outros.  

O envelhecimento é dividido em normal ou primário e patológico ou secundário, por alguns 

autores. O primeiro refere-se às mudanças universais, irreversíveis e progressivas que ocorrem 

durante os anos, isto é “tal mudança deve contribuir para a vulnerabilidade do indivíduo à 

incapacidade e à doença. Não havendo a possibilidade de a ela se adaptar, ou de a compensar” 

(Sherman, 2003, p. 125, apud Simões, 2006, p.32). No segundo, falamos de estilos de vida 

poucos saudáveis e doenças que aparecem de forma abrupta. O envelhecimento patológico, 

segundo Puente (2003), “representa uma alteração nessa trajetória (de vida), tornando-a instável 

e menos previsível” apud Simões, 2006, p.32).  

A sociedade tem muito a ver com o facto de muitos idosos não viverem a sua velhice de 

forma tranquila, e de, ainda, não a saberem apreciar. O idoso é visto como alguém que já nada 

acrescenta à sociedade, esta “[…] discriminação afeta económica, social e psicologicamente o 

bem-estar das pessoas idosas, excluindo-as e denegrindo-as” (Lima, 2010, p.25).  Por outras 

palavras, como afirma Cabral, num plano individual, poderá acarretar  

 

“[…] riscos, correlativos da idade e da vulnerabilidade do estado de saúde; do 
isolamento social e da solidão propriamente dita; da dependência não só física e 
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mental, como também económica, em muitos casos; e, finalmente da estigmatização 
seja a discriminação excludente ou o preconceito paternalista, condescendente e 
memorizante em relação aos chamados «velhos»” (2013, p.11).  

 
É necessário, para contrariar isto, incutir nos idosos a ideia de que eles têm que ser 

capazes de tomar decisões, de comandar as suas vidas.  

Já num plano coletivo, o envelhecimento vê-se confrontado com graves desafios 

intergeracionais, que acentuam também os riscos “inerentes à sustentabilidade dos sistemas de 

saúde, e sobretudo, da segurança social” (Cabral, 2013, p.12). Desta forma, estamos a privar-nos 

de um saber útil e que nos pode ser muito valioso, o saber dos idosos. Precisamos de encarar 

estes problemas e solucioná-los, fazer com que os idosos encarem a velhice como uma nova etapa 

de redescoberta deles mesmos, “a pessoa pode fazer muito para ser agente do seu próprio 

envelhecimento positivo” (Magalhães, 2011, p.11).  

 

a) Envelhecimento demográfico 

É também importante incluir aqui o conceito de envelhecimento demográfico. Vivemos 

numa sociedade em que a esperança média de vida é cada vez maior, tendo a fração de população 

idosa registado aumentos substanciais e é fulcral que se pense cada vez mais neles. Desta forma 

 “[…] o aumento e a expansão dos problemas relativos ao envelhecimento 
introduziram a necessidade de se compreender melhor uma fase da existência que 
também faz parte do ciclo da vida humana mas cujo estudo foi, durante largos anos, 
negligenciado em favor de outras fases (infância, adolescência…) tradicionalmente 
consideradas como “mais ricas” sob o ponto de vista de psicológico e 
desenvolvimental (Fonseca, 2006, p.8)”.  

Segundo o Instituto nacional de estatísticas (INE), 

“Entre 2015 e 2080, de acordo com o cenário central de projeção: Portugal perderá 
população, dos atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 
10 milhões em 2031. (…) O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões. Face 
ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice 
de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 317 idosos, por 
cada 100 jovens, em 2080. O índice de envelhecimento só tenderá a estabilizar na 
proximidade de 2060, quando as gerações nascidas num contexto de níveis de 
fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações já se encontrarem no grupo 
etário 65 e mais. (…) A população em idade ativa diminuirá de 6,7 para 3,8 milhões 
de pessoas. O índice de sustentabilidade (quociente entre o número de pessoas com 
idades entre 15 e 64 anos e o número de pessoas com 65 e mais anos) poderá 
diminuir de forma acentuada, face ao decréscimo da população em idade ativa, a par 
do aumento da população idosa. Este índice passará de 315 para 137 pessoas em 
idade ativa, por cada 100 idosos, entre 2015 e 2080.”  
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Este envelhecimento é o resultado de vários fatores, tais como a redução da taxa de 

fecundidade, a redução da taxa de natalidade, o aumento da esperança média de vida à nascença 

e também emigração nos anos 60-70 e que agora se volta a acentuar um pouco. Rosa (2012), 

explica que o fenómeno de envelhecimento é visto como uma ameaça para o futuro, que acarreta 

consigo problemas sociais ou económicos, numa outra visão, há quem considere o 

envelhecimento algo positivo, que marca a sabedoria e experiência de uma vida. A mesma autora 

diz que em localidades marcadas pelo envelhecimento demográfico a sociedade culpa os idosos 

pelos vários problemas económicos, o que faz com que muitos idosos vivam a velhice de forma 

depressiva. A sociedade tem o dever de contrariar esse sentimento capacitando os idosos para 

um envelhecimento ativo. 

            b) Envelhecimento Ativo 

O envelhecimento é um processo universal e torná-lo ativo é essencial nos dias que 

correm. Perante o envelhecimento progressivo da população e o aumento da esperança média de 

vida é fundamental que esta seja acompanhada pela qualidade de cuidados de saúde física e 

mental. É pela forma como o envelhecimento demográfico está a progredir que a sociedade se 

encontra obrigada, e ainda bem, a encontrar formas de lidar com isso. Vamos assistindo a novas 

perspetivas face ao envelhecimento que as pessoas consideradas idosas pela sociedade podem 

ser ativas, em todas as dimensões, se assim o quiserem. Ficar mais velho é inevitável, contudo, 

envelhecer deve ser um processo ativo. Desta forma 

 
“Viver mais tempo transformou-se finalmente numa oportunidade para a saúde, 
participação e segurança, em que as pessoas mais idosas têm um papel fundamental 
na promoção da sua própria saúde, deixando de ser recetores passivos de cuidados 
ou de apoios sociais, para induzirem o próprio progresso no desenvolvimento de 
respostas cada vez mais adequadas às suas vontades e necessidades (Ribeiro & Paúl, 
2011, p. 13).  

 

Focando-nos agora mais na nossa problemática de intervenção, o envelhecimento ativo, 

este tem como objetivo “[…] aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida 

para todas as pessoas que estão envelhecendo”, será este o maior objetivo deste projeto, 

privilegiando aquelas que ““[…] são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados.” 

(Organização Mundial de Saúde, 2005, p.13).   

O envelhecimento ativo tem como função atrasar os efeitos negativos da velhice, 

promovendo “[…] a otimização das oportunidades, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13). 
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O conceito de qualidade de vida é um conceito complexo e que nem sempre está em 

concordância. Para a OMS (1995, apud Pereira, et al., 2006,p. 28), a qualidade de vida é a 

“perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações”. 

Neste sentido a qualidade de vida não está apenas relacionada com a saúde, mas também com 

questões como relações sociais, psicológicas, ambientais. Na mesma linha de pensamento temos 

Buzerk & Dowgielewiez, que defendem que 

“O envelhecimento ativo permite que as pessoas realizem o seu potencial de bem-
estar físico, social e mental ao longo da vida e que participem na sociedade, ao mesmo 
tempo que lhes são proporcionados proteção, segurança e cuidados adequados 
quando deles necessitam. Nesse sentido, a promoção do envelhecimento ativo exige 
uma abordagem multidimensional e a responsabilização e apoio permanente entre 
todas as dimensões (2011, pp. 245-246).  

 

Donald (1997, apud Jacob, 2007) refere que são cinco as classes gerais que definem o 

conceito de qualidade de vida dos idosos. Primeiramente é o bem-estar físico nas dimensões 

material, saúde, higiene e segurança, em segundo são as relações interpessoais, o 

desenvolvimento intelectual e a transformação individual surgem em terceiro plano, a quarta 

classe são as atividades recreativas e por último as atividades espirituais. Se o idoso viver nestas 

bases tem um envelhecimento ativo na sua plenitude. Este permite que o indivíduo participe ativa 

e integralmente nos processos diretos a ele, e é necessário estimular o idoso nesse sentido. Isso 

poderá ser feito sob quatro conceitos chaves do envelhecimento ativo: autonomia, necessidade de 

independência, expectativa vida saudável e qualidade de vida. O primeiro tem a ver com o facto 

de ser o idoso a tomar as decisões da sua vida, o segundo é relativo ao idoso ser independente o 

suficiente para realizar as necessidades básicas do dia-a-dia, a expetativa de vida saudável refere-

se ao tempo máximo em que o idosos poderá viver sem precisar de cuidados e por último, como 

já referimos, e no pensamento de Ribeiro & Paúl (2011), conjugar o bem-estar físico e psicológico 

com os aspetos relacionais.  

As instituições têm um papel fulcral na prestação de serviços e na humanização dos 

mesmos, de acordo com a realidade que as rodeia. De qualquer das formas, “[…] não se pode 

negar a ninguém a possibilidade de beneficiar de desenvolvimento” (ONU, 2003, p.33), seja a 

pessoas que estão institucionalizadas, seja a pessoas que estão nos seus domicílios.  
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“Promoção e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
inclusive o direito ao desenvolvimento, são essenciais para a criação de uma 
sociedade que inclua todas as idades, da qual os idosos participem plenamente, sem 
discriminação, e em condições de igualdade. A luta contra a discriminação por 
motivos de idade e a promoção da dignidade dos idosos são fundamentais para 
assegurar o respeito merecido por essas pessoas” (ONU, 2013, p.31). 

 

3.3 Identificação de contributos teóricos no âmbito da intervenção  

Um projeto de investigação/intervenção assenta numa constante leitura e reflexão de 

obras que sugerem boas práticas nesse capítulo. Para a realização deste projeto foi necessário 

recorrer a vários autores que impulsionassem, fundamentassem, sustentassem e justificassem as 

práticas realizadas ao longo do mesmo. A teoria e a prática devem ser conciliadas, sustentando 

um adequado processo de investigação/intervenção.  

Os vários projetos analisados, sobre envelhecimento, permitiram conhecer várias formas 

de como atuar sobre ele, acumular mais conhecimento sobre o tema e comparar várias linhas de 

pensamento para que o desenvolvimento do projeto fosse mais adaptado e coeso. Com esses 

conhecimentos teóricos foi possível abrir novos horizontes sobre os principais temas abordados 

do projeto e entender como tratar o tema do envelhecimento ativo e como fomentá-lo, como 

trabalhar com a população idosa de forma individual e em grupo, no sentido de lhes criar novas 

oportunidades para que melhor se pudessem adaptar a esta nova fase, tendo a consciência de 

que nesta realidade “[…] é essencial para que o ser humano se eduque, porque só a partir dela 

se desenvolve a noção de que é preciso mudar, melhorar e progredir” (Gonçalves & Oliveira, 2011, 

p.247).                                                                            
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4. Enquadramento metodológico do Estágio  

Neste capítulo será abordado o enquadramento metodológico. Apresentamos os 

objetivos gerais e específicos da intervenção, incluímos ainda a metodologia e técnicas utilizadas 

e finalizamos com a apresentação dos recursos mobilizadas e as limitações do processo.  

4.1 Objetivos da intervenção 

Durante o processo de diagnóstico de necessidades e interesses do público-alvo foram 

traçadas as grandes linhas orientadores do projeto. O sucesso do projeto depende, antes de mais, 

da rigorosa formulação dos objetivos gerais e específicos. 

 4.1.1 Objetivos gerais 

Os objetivos gerais traçam de uma forma geral todo o projeto. Estes “[…] descrevem 

grandes orientações para a ação e são coerentes com as finalidades do projeto, descrevendo as 

grandes linhas de trabalho a seguir” (Guerra, 2002, p. 164). Assim sendo, foram definidos os 

seguintes objetivos gerais: 

- Promover a interação e integração social; 

- Contribuir para o aumento da qualidade de vida e bem-estar do idoso; 

- Proporcionar uma vida mais dinâmica.   

 

4.1.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos são aqueles que são observáveis e “[…] exprimem os resultados 

que se espera atingir […]. Distinguem-se dos objetivos gerais porque não indicam direções a 

seguir, mas estádios a alcançar, expressos em termos mais descritivos de situações a concretizar” 

(Guerra, 2002, p. 169). Como objetivos específicos foram delineados:  

- Promover ações que fomentem a intergeracionalidade; 

- Potenciar o convívio e a troca de experiências e saberes; 

- Estimular capacidades cognitivas; 

- Aumentar a autoestima dos idosos; 

- Incitar a uma ocupação adequada do tempo, contrariando a desocupação e a 

passividade; 

- Incutir nos idosos interesses pelas atividades culturais.    
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4.2. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/ investigação 

A metodologia na qual se alicerçou a presente intervenção foi a da investigação-ação 

participativa. A opção por esta metodologia de intervenção é fundamentada pela posição 

participante que é atribuída ao investigador. Ao invés do que ocorre com outras metodologias, aqui 

este frequenta e intervém no contexto no qual está a investigar.  

Segundo Erasmie (1983-1988, p. 14) 

 
“A investigação participativa significa um processo de desenvolvimento baseado na 
participação activa da comunidade em todas as fazes deste processo. Representa um 
processo educativo no qual a comunidade desenvolve novos conhecimentos e novas 
estratégias com o objetivo de melhorar as suas condições de existência. Significa ação 
conducente à procura de curto prazo e de longo prazo para determinados problemas.” 

 

Assim, na perspetiva de Ander Egg (1990), esta metodologia é explicada a partir de três 

pontos, a investigação que é o procedimento reflexivo de estudo de uma determinada realidade, a 

ação como a forma como o estudo é realizado e a participação como a envolvência dos 

investigadores e dos participantes. 

Esta metodologia permite estabelecer uma relação de dependência entre o investigador e 

o seu público, fator este que pode ter uma influência direta no alcance dos objetivos estipulados. 

Neste método o sujeito é o principal agente, intercede de forma activa durante toda a intervenção 

enquanto que o investigador não pode ser visto como um, tem de ser um membro integrante do 

grupo. É uma metodologia que esta em constante interação entre a investigação e ação, tendo 

sempre o acompanhamento da comunidade, onde 

 
“[…] o investigador discute com essas pessoas, os participantes, quais devem ser os 
objetivos de acção de desenvolvimento, quais os passos a dar para atingir esses 
objetivos, a forma como se poderá avaliar até que ponto os objetivos foram 
alcançados, quais as alterações que devem ser introduzidas nos planos cm base nos 
resultados da avaliação, qual deve ser o papel a desempenhar por cada um dos 
participantes […]” (Erasmie & Lima, 1989, p. 49).  

 
Esta metodologia permite que haja uma relação conjunta e permanente de investigação e 

intervenção sobre a realidade social, em que o público participa de forma ativa durante todo o 

processo com o objetivo de solucionar os seus próprios problemas. Quando a investigação é 

desenvolvida nestes parâmetros faz com que a prática e a teoria sejam um “[…] espaço de diálogo 
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comum de modo que a prática se converta em investigadora, pois nada melhor do que ela para 

saber quais os problemas que precisam de solução” (Serrano, 2004, p.11).  

Se nos encontramos a trabalhar com idosos, no sentido de melhorar a sua qualidade de 

vida, não fazia sentido que fosse escolhido qualquer outro método de investigação. Desta forma, 

confirmamos que na investigação-ação participativa o indivíduo é sempre o ponto principal, sendo 

o agente crítico e reflexivo da sua própria ação e desenvolve ferramentas-chave que lhe permitem 

uma vida mais plena.  

 

            4.2.1. Paradigma de investigação/intervenção   

A palavra paradigma surgiu pela primeira vez pela boca de Thomas Kuhn, segundo este 

autor “[…] um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, 

inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma” 

Kuhn, 1992, p.219).  

O paradigma é o responsável por obter conhecimentos mais aprofundados acerca das 

problemáticas da investigação e por permitir uma aproximação às mesmas.  

Um paradigma é responsável por definir as linhas orientadoras de um projeto e é em 

função das suas especificidades que se privilegia um paradigma face aos restantes. Entende-se 

por paradigma qualitativo “[…] uma estratégia de pesquisa modeladas nas ciências naturais e 

baseada em observações empíricas para explicar fatos e fazer previsões" (Chizzotti, 2001, p.12). 

No paradigma qualitativo o público-alvo não é encarado como mero destinatário do projeto, 

este assume um papel central em todo o processo de intervenção.  

 
“Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo 
o investigador o instrumento principal; a investigação qualitativa é descrita. Os dados 
recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números; os investigadores 
qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados 
ou produtos; os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 
indutiva; o significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (Bodgan & 
Biklen, 1994, pp.47-51).   

                                                    

Estas características mostram-nos a importância de, na investigação qualitativa em 

educação, olhar o caso, fazer ligação aos casos que parecem isolados, cruzar as várias fontes de 

informação – triangulação, partir de problemas e não de hipóteses e, principalmente, de manter 

os sentimentos sempre em primeiro lugar, as expectativas, as motivações e interpretações dos 

investigados.  
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Importa ainda referir que o paradigma quantitativo esteve também presente neste projeto. 

Esta caracteriza-se por abordar “[…] o mundo de forma minuciosa […] exige que o mundo seja 

examinado com a ideia que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que 

nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo 

(Bogdan & Biklen, 2013, p. 49).” A investigação quantitativa privilegiou “[…] a precisão 

matemática e os modelos estatísticos de codificação numérica (Moreira, 2007, p.51)” dos 

inquéritos apresentados. 

 

           4.2.2 Seleção dos métodos intervenção/ investigação 

 Durante o projeto foram utilizados métodos e técnicas, que seguem o modelo qualitativo, 

para desta forma conseguirmos um projeto mais organizado e consistente. 

Segundo Pardal e Lopes (2012), o método “[…] corresponde a um corpo orientador da 

pesquisa que […] torna possíveis a seleção e a articulação de técnicas, no intuito de se poder 

desenvolver o processo de investigação” (p.12).  

 

Conversas informais  

Estas conversas são fulcrais na realização de um projeto de intervenção pois ocorrem de 

uma forma natural na logística do meio onde se está inserido. Nesta tipologia de conversas, “o 

testemunho oral das pessoas presentes em eventos, suas perceções e análises podem esclarecer 

muitos aspetos ignorados e indicar fatos inexplorados do problema” (Chizzotti, 2001, p.17).  

Durantes estas conversas foram transmitidas ideias e pensamentos que nos permitiram 

conhecer melhor o contexto de estágio uma vez que foram abrangidos todos os envolventes, 

nomeadamente o orientador da instituição, as AAD, os utentes e os seus familiares. As conversas 

informais funcionaram como o “quebra-gelo” entre o estagiário e os utentes, numa tentativa bem 

conseguida de conhecer a realidade que os rodeia e de ganhar a sua confiança. São um poderoso 

método de recolha de informação. 

 

Análise documental  

Foi realizada com o intuito de conhecer melhor a instituição de estágio e para obter 

conhecimentos acerca de alguns dados dos utentes. Esta designa-se por “[…] reunir os 

conhecimentos produzidos e eleger os instrumentos necessários ao estudo […]” (Chizzotti, 2001, 

p. 19).  
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As leituras iniciais devem seguir a linha do princípio da qualidade extrema e em 

quantidades reduzidas que incidem em perspetivas diversificadas; explorar, analisar e interpretar 

criteriosamente a informação retendo a mais importante e, ainda, ter a preocupação de refletir 

pessoal e coletivamente sobre as ideias e experiências (Quivvy & Campenhout, 1992).  

             

           Observação participante e não participante 

A escolha pela observação participante e não participante foi fundamentada pelo facto de 

esta permitir ao investigador tirar as suas próprias conclusões. A observação participante “[…] 

consiste no envolvimento pessoal do observador na vida da comunidade […] como se fosse dos 

seus elementos […]” (Sousa, 2009, p.113).  

Por sua vez, na observação não participante “o observador toma contacto mas não se 

integra no contexto que observa” (Sousa, 2009, p.113). 

 

Inquérito por questionário 

Com o inquérito por questionário aplicado aos utentes foi possível conhecer um pouco 

melhor a sua vida pessoal, uma vez que este é um método de recolha de informação que permite 

“[…] o conhecimento de uma população enquanto tal: as suas condições e modos de vida, os 

seus comportamentos, os seus valores e as suas opiniões” (Quivy & Campanhoudt, 1998, p.189).  

 

           4.2.3 Seleção das técnicas de intervenção/ investigação  

As técnicas não são um fim para as atividades em grupo, mas sim um meio para que 

estas se realizem. Agostinho Minicucci, refere que “[…] empregadas na forma e no ambiente 

adequado, as técnicas têm o poder de ativar o potencial e as motivações individuais, de estimular 

os elementos dinâmicos internos e externos e de mover o grupo para atingir as suas metas” (1992, 

p. 33).  

            Acompanhamento social 

Para que os idosos se sintam parte integrante da sociedade é importante desenvolver 

relações sociais a partir do acompanhamento social. Esta técnica teve como objetivo retirar os 

idosos de suas casas, de forma a participarem nas atividades, para que deixem de se sentir tão 

isolados.  
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Dinâmicas de grupo  

Favoreceram a interação e a comunicação entre todos os membros do grupo, levando a 

momentos de reflexão e de partilha. Os utentes irão sentir-se úteis, na medida em que vão partilhar 

o seu conhecimento e serão indivíduos ativos no processo. 

 

Sessões de (in)formação 

 Consistiram em esclarecer os utentes nas áreas importantes e que estão implícitas no 

seu dia-a-dia. Estas sessões tornaram-se uma mais valia uma vez que todos os temas abordados 

foram do interesse dos idosos. Tornaram-se também numa partilha de saberes e experiências, 

tratando os utentes como agentes ativos nas sessões.   

 

Animação cognitiva 

As atividades de animação cognitiva foram realizadas em prol do desenvolvimento 

intelectual e sensorial com vista a estimular o sistema nervoso e o cérebro do público-alvo ativo 

(Jacob, 2007). As aptidões cognitivas que vão diminuindo com o avançar da idade foram 

estimuladas com exercícios que vão atrasando esses efeitos.  

 

Animação lúdica socioeducativa e cultural  

A animação lúdica tem como base o divertimento, convívio e a ocupação de tempos livros 

de um determinado grupo de pessoas.  

 

4.3.  Recursos mobilizados e limitações do processo  
 

Para a realização deste projeto foram mobilizados recursos a nível humano, económico e 

material, recursos estes que se escolheram pela sua viabilidade.  

No que diz respeito aos recursos humanos, estes abrangeram, a estagiária, a diretora 

técnica, as ADD e os utentes.  

Os recursos materiais foram variados, de forma a suprir as exigências de cada atividade. 

A carrinha do centro foi usada em todas as atividades em grupo e o carro da estagiária nas 

atividades ao domicílio. De uma forma geral foram usadas mesas e cadeiras. Para algumas das 

atividades usaram-se ainda plásticos, cola, tesoura, papel, livros, canetas, máquina fotográfica, 
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cartolina, cola quente, globo, lápis de cor e computador. Todo este material foi assegurado pelo 

centro e pela estagiária.  

As atividades que careciam de contributos económicos foram financeiramente suportadas 

pelos utentes. Para duas delas conseguimos parcerias. Um agente imobiliário ofereceu os 

calendários e a atividade de beleza do dia da mulher foi numa escola de formação a custo zero.  

Não sentimos, em momento algum, que houvesse alguma falta dos recursos acima 

mencionados que pudesse ter posto a bom desenvolvimento do projeto em causa.  

A maior limitação sentida foi o facto de os utentes estarem em suas casas e não poder 

haver um contacto direto e rápido sempre que necessário. 

Tornava-se também complicado trazê-los ao exterior, o que também se tornou um desafio 

pois as atividades tinham que ir sempre de encontro ao interesse deles. Apesar de o grupo integrar 

vinte e sete membros, sendo que cinco eram os dependentes, a média de participantes por grupo 

era apenas de sete.  

O facto de ter dois grupos de trabalho, apesar de ser um desafio, tornou-se esgotante e 

cansativo. As visitas ao domicílio eram realizadas semanalmente ou quinzenalmente, sempre em 

horário escolhido por eles o que nem sempre facilitava a organização.  

Ao longo do projeto foi também necessário redirecionar o plano de atividades de uma das 

utentes, por vontade dela, o que levou a uma nova procura de materiais por parte da estagiaria.    

Acreditamos que foram estas limitações que tornaram este projeto tão único e desafiante, 

afinal é com os desafios que aprendemos a cada dia.  
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5. Descrição, Discussão e Avaliação das Atividades de Estágio  

5.1 Descrição das Atividades 

           5.1.1 Utentes Independentes 

            a) Sessões de (in)formação 

Esta área teve como objetivo apostar na aquisição e desenvolvimento de conhecimentos 

e na tomada de consciência. Cada um dos profissionais deu conselhos sobre a sua área. Estava 

previsto que fosse dividida em seis sessões de formação, no entanto, por motivos alheios à 

estagiária, a sessão com o dentista e com um agente da PSP não foi realizada. Foram quatro as 

sessões concretizadas, contamos com a participação de um profissional de nutrição, um 

fisioterapeuta, um bombeiro e uma aluna do último ano de medicina.  

 Sessão de (in)formação nos bombeiros 

Uma das sessões de formação realizada foi com um bombeiro, efetuada numa sala que 

é usada para formações internas, aquando de uma visita ao quartel. Apesar de breve a sessão 

revelou-se muito importante, foram abordados pontos essenciais que se podem tornar muito úteis.  

A sessão começou com uma vertente mais formal; o bombeiro deu algumas explicações 

do que fazer em caso de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de como detetar pequenos sinais. 

Deu ainda algumas informações sobre suporte básico de vida, com parte prática.  

Na segunda parte, o bombeiro contou algumas das situações por que já passou enquanto 

bombeiro e como às vezes este trabalho pode ser muito difícil.   

 

Sessão de (in)formação de nutrição 

 A nutrição foi o tema de uma das formações incluída nesta área e foi deixada a cargo da 

Doutora Maria Silva, formada pela Universidade do Porto.  

A alimentação saudável, ou a tentativa dela, é um dos temas da atualidade e as dúvidas 

por parte da população são cada vez mais. Se falarmos da população idosa o caso é ainda mais 

complicado, a informação não chega até ela da forma como deveria e as suas práticas vão 

piorando à medida que envelhecem. 

Esta sessão teve como objetivo informar os utentes sobre as melhores práticas de 

alimentação saudável e decorreu nas instalações do SAD. 

A Dra. Maria fez-se acompanhar de um power point que continha os pontos mais 

importantes a ter em consideração numa alimentação. Explicou quantas refeições devem fazer 

por dia e a quantidade que podem comer em cada uma. Referiu, ainda, quais os alimentos mais 
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apropriados tendo em conta o seu valor nutricional e mais adequados, para que consigam manter 

o corpo em equilíbrio.  

No final cada um expôs as dúvidas que tinha.  

Os utentes mostraram-se satisfeitos e empenhados em alterar os seus hábitos 

alimentares. 

 

Sessão de (in)formação medicina 

Trouxemos uma aluna de medicina, já no último ano, para a sessão sobre problemas 

médicos.  

Esta sessão teve lugar nas instalações do SAD 

A Alexandra (nome da aluna) conduziu a sessão de forma diferente. Não trouxe nenhum 

suporte digital nem tinha como objetivo dar informações em concreto, a sessão funcionou como 

uma espécie de tertúlia. Os utentes foram expondo as suas dúvidas e a Alexandra respondia e 

explicava tudo o que tivesse implícito à pergunta. Foi uma boa dinâmica, fez com que os utentes 

tivessem atentos e sempre à espera para participar.  

A Alexandra levou com ela uma máquina para que cada um pudesse medir as tensões.  

No final foi servido um chá.  

 

            Sessão de (in)formação de fisioterapia  

A sessão com o fisioterapeuta foi a mais completa das sessões de (in)formação. Tivemos 

connosco o fisioterapeuta João, inscrito na ordem dos fisioterapeutas e já com alguns anos de 

experiência. Esta teve como objetivo mostrar aos utentes de que forma podem prevenir problemas 

físicos.  

A sessão do João foi dividida em três partes. Primeiramente o fisioterapeuta conversou 

com os utentes. Quis perceber qual o tipo de vida que cada um tinha e quais as suas rotinas 

diárias. Na segunda parte o João passou o power point, este explicava aos utentes a importância 

de eles continuarem a fazer as pequenas ações do dia-a-dia, ainda que com esforço, de forma a 

manterem o seu corpo ativo. Explicou aos utentes que as práticas de pequenas ações nos seus 

quotidianos podiam ajuda-los a manter o corpo ativo e atrasar problemas como os de ossos. A 

terceira parte foi preenchida por um conjunto de exercícios simples, que os utentes devem praticar 

todos os dias.  

No fim houve lanche para todos. 
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           b) Atividades Lúdicas e Culturais 

O objetivo desta área passou por promover o divertimento em grupo, privilegiando o 

interesse pela cultura. As atividades foram realizadas através de saídas ao exterior.  

 

Musical  

Esta atividade foi realizada juntamente com as crianças da creche, na época das férias 

natalícias.  

Deslocamo-nos na carrinha ao nosso dispor para o local, o Retail Center de Braga. 

A atividade consistiu na visualização de um musical, O Livro Mágico, este contava a história 

entre um avó e dois netos em que no final, o avô acaba como o herói dos netos. As férias de João 

e Maria em casa do avô Gaspar vão tornar-se inesquecíveis, agora que a magia do velho livro de 

viagens do avô é revelada! No confronto entre passado e presente, real e imaginário, avô e netos 

vão perder-se e encontrar-se, não apenas uns aos outros, mas também a si próprios. 

Este espetáculo desafia o modo tradicional com que a fantasia é oferecida ao público, na 

medida em que personagens fictícias conhecidas de contos tradicionais e celebrizadas pela 

indústria da animação, vão aparecer como personagens reais que passaram pela vida de Gaspar 

nos seus tempos de viajante 

 A atividade foi muito positiva porque os idosos sentiram que é sempre assim que os netos 

os veem, dando-lhes paz na época natalícia. Quando lemos o resumo do musical achamos que 

seria pertinente para os utentes, tanto pela história como pelas cores e magia que o mesmo 

oferece.  

O musical teve a duração de 1h30 e teve um custo de 6 euros que foi suportado pelos 

idosos. Os idosos adoraram e vieram embora felizes. A única crítica negativa a apontar são os 

lugares, não eram confortáveis para o público mais idoso.  

 

Presépio  

Depois de uma pesquisa por parte da estagiária sobre eventos de natal, surgiu a 

oportunidade de irmos a Guimarães, assistir à visualização de um presépio. A ideia inicial era 

conhecer o presépio humano de Priscos, mas só se encontrava aberto ao fim de semana e dessa 

forma, não seria possível realizar a visita.   
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Esta visita teve como objetivo a visualização de um presépio no Colégio do Arautos do 

Evangelho.  

Fomos recebidos pelos Arautos (associação religiosa privada de fiéis de direito pontifício), 

que prontamente nos mostraram a instalações. Este presépio, construído pelos Arautos, contava 

a história do filho pródigo, do nascimento de Jesus e da sua crucificação. Este é um presépio 

intitulado de “Som, luz e movimento” onde à medida que a história desenrola as personagens 

ganham luz, e algumas movimentam-se. Durante a história há um narrador e alguém que dá voz 

às personagens. Teve apenas a duração de 20 minutos  

Com esta atividade os utentes desenvolveram a sua capacidade de observação. 

 

Baile de Carnaval   

O baile de carnaval em que participamos foi organizado pelo Centro Social da Paróquia de 

Cervães, em Vila Verde, e contou com a participação de todas as IPSS de Vila Verde.  

A nossa participação aconteceu de forma informal, tivemos conhecimento do baile numa 

das atividades do Projeto Bem-Envelhecer e pedimos para participar.  

Todas as instituições estavam vestidas a rigor e havia vários temas representados, a bela 

e o monstro, grupo de patos, rancho, o nosso tema era Jantar de Gala. Participamos no concurso, 

para serem escolhidos os mais bem vestidos, e desfilamos no palco.  

No final houve um lanche partilhado. 

A atividade correu muito bem e foi ótimo para os utentes socializarem com outros idosos, 

saíram da sua zona de conforto e sentiram-se bem por estarem a usar “roupas” diferentes do 

habitual. 

 

Theatro Circo 

A ideia da ida ao Theatro Circo surgiu de uma conversa com um idoso, onde ele referiu 

que “nunca conheci o espaço, dizem que está mais bonito agora”. Infelizmente o grosso dos 

espetáculos decorrem à noite, o que consequentemente se tornou complicado arranjar forma de 

os levar fora de horário laboral.  Depois de alguma procura apareceu na agenda do Theatro Circo 

a peça “O Auto da Barca do Inferno” com um horário compatível. Obtivemos um desconto, visto 

que eramos um grupo considerável e acompanhávamos alunos de escolas.  
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No dia do espetáculo reunimos os idosos e seguimos rumo ao Theatro Circo. A reação 

dos idosos foi de admiração total com tanta grandiosidade da sala e cada recanto do Theatro, 

onde destacamos a amabilidade com que fomos recebidos.  

Por outro lado, a peça não causou o mesmo impacto positivo como o espaço. Devíamos 

ter adequado melhor a peça aos idosos pois sendo uma obra bastante complexa, acabaram por 

não perceber a sátira a ela associada.  

Não foi de todo uma boa escolha, mas contrariamente alguns idosos conheceram pela 

primeira vez tão nobre espaço da sua cidade onde ficaram radiantes.   

 

Dia da mulher 

A atividade do dia da mulher foi organizada em três partes e, uma delas, corresponde a 

uma outra atividade com os idosos. 

Esta atividade foi realizada para que as utentes mulheres, se sentissem, ainda que só por 

um dia, bem consigo mesmas, para que soubessem o que é ser mulher. Desta forma, teve uma 

vertente de beleza e outra cultural.  

Conseguimos, em parceria com a escola profissional de cabeleireiros de Braga, que as 

nossas utentes fossem penteadas durante essa manhã. Tiveram a seu dispor os alunos da escola 

que trataram de todas sem qualquer tipo de custo. O entusiamo e alegria com que saíram foi 

percetível no rosto que traziam.  

O almoço foi num restaurante pequeno e acolhedor, cada uma das utentes pagou o seu 

almoço, que também conseguimos a um preço simbólico. A ementa foi constituída por entradas, 

sopa, bacalhau com broa e sobremesa, acompanhada de vinho, sumo ou água. Foi um momento 

muito agradável de convívio e partilha de ideias sobre o que simboliza ser mulher e o significado 

que este dia tem. No final cada uma recebeu uma flor.  

Da parte da tarde fomos ver a abertura de uma exposição, em que a autora fazia também 

parte do público-alvo. O papel da mulher estava visivelmente representado e esta apresentação 

fez parte de uma outra atividade individual (que será explicada na área de expressão plástica e 

artística).   

 

  Visita aos bombeiros 

Achamos pertinente incluir nesta área uma visita ao quartel dos bombeiros por duas 

razões. Em primeiro lugar porque o quartel é novo e os idosos não o conheciam; em segundo 
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lugar porque era importante que eles pudessem ter noção do seu funcionamento e bem assim do 

trabalho desempenhado pelos bombeiros. 

Esta foi a atividade planeada em que menos idosos participaram e por isso deslocamo-

nos no carro da estagiária, que assumiu sozinha a atividade.  

Fomos muito bem-recebidos pelo comandante de serviço e por dois bombeiros, que nos 

fizeram uma visita guiada. Começamos pelo primeiro piso, pela sala onde recebem os telefonemas 

e onde monitorizam as saídas, esta fica ao lado daquela que eles chamaram “sala de emergência”, 

é usada para as principais forças de segurança se reunirem quando a cidade se vê numa situação 

de emergência. Já na parte de baixo entramos em todas as divisões e tivemos conhecimento do 

que se faz e em que situações se usa cada uma delas, tais como dormitórios, salas de formação, 

casas de banho e arrumações. Passamos para a sala de refeições e cozinha. No exterior 

conhecemos cada uma das viaturas, interna e exteriormente, e explicaram-nos a funcionalidade 

de cada uma delas e quais as situações em que são usadas.  

A sirene para os mergulhadores tocou enquanto lá estávamos e os utentes conseguiram, 

por mera coincidência, ver uma saída de emergência e sentir a pressão e ansiedade vivida no 

momento.  

A atividade correu bem e os idosos adoraram a experiência. 

Durante esta visita incluímos ainda a sessão de (in)formação que foi explicada 

anteriormente.  

 

Arraial 

Esteve previsto que a atividade que findava o estágio seria uma ida a Lisboa ou a Fátima, 

tal foi a vontade mostrada pelos utentes aquando do diagnóstico de necessidades. Com o decorrer 

do estágio a vontade dos idosos diminuiu e a falta de transporte e tempo por parte da instituição 

dificultou a logística.  

Optamos por um arraial popular, uma vez que estávamos em junho e é o mês dos santos 

populares. Com ajuda das AAD, que se disponibilizaram para ajudar e ficar fora do seu horário de 

trabalho, montamos o cenário no pátio da instituição, mesas, cadeiras, assadores e decoração 

popular. Trouxemos os idosos na carrinha e em carros particulares, conseguimos ter presentes 

dezoito idosos, incluindo alguns companheiros e filhos. Os padres na freguesia também fizeram 

questão de estar presentes. A ementa foi sardinhas assadas, bifanas, o famoso caldo verde, café 

e sobremesa. No final houve música e muita dança.  
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Sem dúvida que o objetivo para esta atividade, promover a socialização entre todos os 

envolvidos no estágio, foi cumprido. Ao ver esta atividade realizada tivemos a certeza que 

cumprimos a nossa parte, tal era a felicidade no rosto dos utentes.  

  

           c) Atividades de expressão plástica  

Esta área teve como objetivo desenvolver atividades de expressão dos idosos através de 

artes plásticas e artísticas, usando a sua imaginação e criatividade. Foi explorada a veia artística 

de cada idoso com a celebração de datas importantes e de algumas festividades. 

Calendário 

A primeira atividade foi realizada com todos os utentes, dependentes e independentes. Foi 

necessário organizar os temas a serem referidos em cada mês, qual o local e quais os materiais 

necessários, tendo em conta que os idosos, por vários motivos não conseguem sair de casa. É de 

realçar que foi a única atividade em que todos os utentes participaram.  

No mês de janeiro destacamos os reis, dois dos idosos usaram uma coroa alusiva aos 

reis. Um deles dependente e outro não dependente, mas que não participa nas atividades em 

grupo. O mês do amor, fevereiro, foi protagonizado por um casal que se encontra junto há quase 

30 anos. Foram fotografados no aconchego de suas casas e conseguiram exibir o amor que os 

une. Em março não nos podíamos esquecer do dia da mulher. Fotografamos duas, uma a 

maquilhar-se e outra a ler. Tentamos mostrar os vários lados que uma mulher possui. Em abril 

celebrava-se a pascoa e assim a recordamos. Duas utentes, nos seus lares, fotografaram-se junto 

de um crucifixo e de um quadro da última ceia. Rumamos ao parque da ponte (conhecido parque 

da cidade) com um casal, aí captamos fotografias a enfatizar a primavera e o mês de maio, onde 

se fazem piqueniques rodeados de flores Junho faz-nos lembrar os santos populares. As fotos 

foram tiradas em casa de um casal, representando um arraial com sardinhas e balões de S. João. 

Em julho celebra-se o dia dos Avós, e como sabemos que ser avós é um orgulho para os nossos 

utentes fotografamos o amor de um deles com o seu neto. Se falarmos em Verão, calor e praia, 

sabemos automaticamente que estamos a falar de agosto, duas idosas “vestiram” os acessórios 

de praia e fotografaram como se nela estivessem. Para setembro tiramos fotos que nos recordasse 

o outono, no mesmo sítio em que tiramos as de outubro – uma quinta de turismo rural em Amares 

– e retratamos as colheitas. Deixamos para novembro, já sem muitas opções, o inverno, com uma 

senhora como modelo. O mês de dezembro foi dos mais fáceis de fotografar uma vez que nos 
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encontrávamos na época natalícia. Deslocamo-nos até à avenida central, com uma utente e um 

utente que se dão muito bem, em forma de passeio, e tiramos várias fotos com avenida decorada 

como fundo. 

Foi, sem dúvida, uma atividade muito trabalhosa, visto que era complicado gerir horário e 

vontades de todos. Ainda assim foi das que mais prazer nos deu. Os idosos adoraram e 

percebemos isso quando receberam o calendário.  

 

Confeção de fatos de carnaval 

O grupo reuniu-se nas instalações do ATL da instituição de estágio para a elaboração de 

fatos de carnaval, que posteriormente iriam ser usados num baile. 

Foi necessário transportar alguns utentes com a carrinha da instituição, enquanto os 

outros deslocaram-se por conta própria, uma vez que a instituição se encontra nas suas áreas de 

residência.  

Com apenas sacos de plásticos, tesoura e cola quente, os idosos com ajuda da estagiária 

e da diretora técnica elaboraram um vestido de gala para as senhoras e um casaco de fato para 

os senhores. Contamos com a preciosa ajuda de uma utente que tinha sido costureira. 

No final servimos um chá num momento de confraternização. 

 

A arte da Rosa 

À medida que íamos inquirindo todos os utentes, ainda na fase de diagnóstico, houve uma 

utente, com algumas particularidades, que se mostrou interessada em participar no projeto, mas, 

no entanto, não se imaginava com o grupo. Trata-se de uma utente com idade abaixo da maioria 

dos utentes e que tem outros interesses.  

Foi durante essa primeira conversa que percebemos de imediato que a sua grande paixão 

é a pintura, e um dos seus sonhos era organizar uma exposição com os seus quadros. Havia 

material suficiente para isso, portanto, seria uma atividade exequível.  

A instituição falou com o presidente da junta que, prontamente, se dispôs a dispensar 

uma das salas da junta de freguesia para expor os quadros. Fizemos o transporte dos quadros, 

com a carrinha da instituição, um dia antes da abertura e montamo-la, com ajuda da utente. Foi 

tudo pensado e feito com o consentimento dela, de forma a que se sentisse realmente 

organizadora da sua exposição.  
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A exposição teve abertura no dia mundial da mulher, foi a atividade da parte da tarde. 

Contou com as utentes que participaram no dia da mulher, filha e neto da utente, presidente da 

junta e alguns assessores. Representava a mulher a todos os níveis e transmitia o orgulho que a 

Rosa tinha pelo que fazia. Foi aplaudida, elogiada e conseguiu, ainda, alguns contactos 

importantes.  

A exposição teve a duração de quinze dias e a logística de recolha foi a mesma.  

Foi para nós uma conquista a realização deste sonho e, sem dúvida, que os objetivos que 

passavam por aumentar a autoestima da autora e desenvolver interesse pelas atividades culturais 

nas utentes, foram atingidos. 

 

Comemoração do 25 de Abril  

Quisemos assinalar, juntos dos idosos, um dos dias mais importantes para o nosso país, 

o 25 de Abril. Fizemo-lo na área da expressão plástica e artística, dando um cunho eminentemente 

cultural.  

Reunimo-nos na sala do ATL, a estagiária e os utentes. Ficou a cargo da estagiária levar 

cartolina verde e vermelha e marcadores. Cada um dos utentes desenhou em papel de cartolina 

cravos, que seguidamente recortou e colou em cima de uma cartolina A4. À medida que iam 

fazendo os cravos a estagiária questionava de que forma viveram este dia, onde estavam e o que 

sentiram. Foi escrito na cartolina uma frase que retratava o que foi para eles este dia. Puderam 

exercitar a sua criatividade e reviver este dia. 

 

Confeção de maios  

Esta atividade realizou-se na sala do ATL e contamos com ajuda de uma AAD.  

Os maios são colocados nas portas na noite de 30 de abril para 1 de maio com diferentes 

tradições e costumes consoante as terras. No Norte de Portugal tem como objetivo lembrar a fuga 

de Jesus para o Egipto. Antigamente colocava-se apenas um ramo de maios (flores de giesta) nas 

portas, hoje em dia tem-se elaborado a tradição.  

Cada um dos utentes trouxe um tipo de flor que possuía em casa, inclusive as giestas. 

Com ajuda de um arame mais grosso fizemos uma roda, e com arame mais fino fomos prendendo 

vários tipos de flores até conseguirmos uma coroa. Por último colocamos outro arame para que 

fosse possível segurar na porta.  



52 
 

No final foi servido um lanche e conversamos sobre o facto de muitas de tradições estarem 

a ser esquecidas ou contrariamente, outras que se cumprem de forma cada vez mais efusiva. 

 

           5.1.2 Utentes Dependentes 
 

           a) Atividades de estimulação cognitiva  

Como já foi referido este projeto foi dividido por dois tipos de público, os independentes e 

os dependentes. 

Os utentes dependentes eram cinco, as atividades foram realizadas individualmente e no 

domicílio. Três deles seguiram o mesmo leque de exercícios, uma vez que apresentavam as 

mesmas características. Os outros dois seguiram caminhos diferentes. Um deles sofria de 

Alzheimer e tornou-se impreterível que as atividades fossem adequadas e o outro mostrou 

interesse em aprender a ler.  

As visitas eram realizadas semanal ou quinzenalmente e as sessões variavam de 45m a 

1h30, conforme necessidade e vontade de cada utente. Cada um deles realizou uma atividade, 

dividida por cerca de 20 sessões.  

Foi apenas trabalhada a estimulação cognitiva. Participaram, apenas, na atividade do 

calendário.  

 

           100 Exercícios para a mente  

Esta atividade foi realizada com três utentes diferentes. Tivemos como suporte o livro ”100 

exercícios para a mente” de Patrícia Paquete e Cláudia Zoline.  

O livro é dividido por quatro áreas, Linguagem, Memória, Gnosias e Cálculo, cada uma 

delas contém 25 fichas sobre o tema. Na área da linguagem continha fichas que passavam pela 

identificação de letras, escrita de palavras que incluíssem letras específicas, exercitação de 

palavras, descrição de imagens, associação de letras e palavras. Numa outra área era exercitada 

a memória, incluía perguntas sobre o passado e o presente, memorização e identificação de 

imagens, associação de dias importantes às datas, reconhecimento das horas, meses, dias da 

semana, pontos cardeais, monumentos, países, rios, entre outros. A área das gnosias era 

trabalhada a partir de imagens, símbolos e marcas, exercitando o reconhecimento de objetos com 

o uso de alguns sentidos. Na área do cálculo trabalhou-se a matemática, através da contagem de 

objetos, sequências de números, entre outros.  
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Semanal ou quinzenalmente a estagiária deslocava-se a casa destes três utentes, em cada 

uma das sessões eram concretizadas cerca de cinco fichas, alternadas pelos vários temas, com a 

duração de cerca de uma hora.  

Uma das utentes desta atividade era a mais velha do grupo, com noventa e seis anos na 

altura. As suas atividades eram realizadas a um ritmo lento, mas quase sempre concluídas, tal 

era a vontade e cultura da pessoa em questão. Falamos de uma utente que foi transferida do 

domicílio para um lar aquando do fim do projeto, justificando que já não ia ter nada que aprender 

em casa.  

Outro utente desta atividade era portador de deficiência física que o impedia de andar e 

tinha alguma dificuldade na fala, causada por um AVC. Apesar de tudo as atividades eram 

realizadas a um rápido ritmo, a esposa ajudava na tradução do que ele dizia, e apesar de tudo 

tratava-se de uma pessoa muito inteligente.  

A terceira utente deste grupo foi a mais complicada de trabalhar, apesar de mostrar 

vontade em participar no projeto não tinha grande interesse em realizar as atividades. Falamos de 

uma pessoa ociosa, que concluiu o projeto com vários incentivos apesar das suas grandes 

capacidades cognitivas.  

 

O Método das 28 palavras  

Esta atividade foi realizada apenas com uma utente. Portadora de todas as capacidades 

cognitivas e com uma grande vontade de aprender.  

Inicialmente o trabalho com esta utente iria ser também baseado no livro, no entanto ao 

fim da terceira sessão esta mostrou interesse por aprender a ler, “oh menina sabe, eu gostava era 

de ler, gostava tanto de saber ler”. Contactamos uma professora do primeiro ciclo, para que esta 

nos pudesse explicar de que forma seria isso possível. Disse-nos para nos guiarmos pelo “método 

das 28 palavras”.  

Levamos o livro, depois de impresso, com o método para cada uma das sessões, e em 

cada uma introduzíamos uma palavra nova. Estas sessões duravam cerca de 1h30. Este método 

baseia-se no conhecimento de 28 palavras e não das letras, como tradicionalmente se ensina e é 

usado para crianças com dificuldades. As palavras vão sendo apresentadas à medida que uma 

história de desenrola. De cada parcela do texto saem uma ou mais palavras que ajudam a 

memorizar globalmente, a distinguir e depois a analisar. Tem sucessivos exercícios de 
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decomposição dessas palavras e com a ajuda de processos ideográficos, é suposto que se adeque 

cada palavra ao desenho à palavra e vice-versa. 

Infelizmente não conseguimos incutir na utente todas as capacidades necessárias para a 

leitura, aprendeu a juntar algumas palavras e a ler pequenas frases, mas conseguimos com que 

escrevesse o seu nome, o que já foi uma grande vitória.  

 

Combater o Alzheimer  

Esta atividade foi realizada com uma utente em estado avançado de demência/alzheimer. 

Falamos de uma utente completamente sem noção de tempo. Morava com a filha e tinha 

empregada a tempo inteiro, as duas únicas pessoas que reconhecia sempre.  

 Ao longo de cada semana levávamos até ela pequenas atividades, as sessões não 

passavam de mais de 45minutis, pois era impossível mantê-la concentrada por mais tempo. As 

atividades tinham como base a orientação espácio-temporal, a linguagem, a praxis e a evocação.  

Nas primeiras sessões realizou algumas fichas sobre memória, para perceber o estado 

dela, ao qual percebemos que se encontrava completamente sem noção de nada. Nas sessões 

seguintes levamos sopa de letra, por indicação da filha por ser das poucas coisas que ela gostava 

de fazer. Exercitamos os sentidos através da identificação de números, cores, letras, símbolos e 

alimentos, sons. Trabalhamos as emoções faciais e as sequências do quotidiano.  

Era muito complicado manter a concentração desta utente e conseguir que ela levasse as 

tarefas até ao fim, a maior vitória e o maior resultado foi o facto de ao fim de algum tempo a utente 

reconhecer a estagiária e trata-la pelo próprio nome.  

 

           5.1.3 Atividades extraplano 

           Bem envelhecer  

O bem envelhecer é um projeto inter-concelhio de Envelhecimento Ativo, dura desde 2008 

e foi criado no âmbito do Núcleo Distrital de Braga). O projeto tem como objetivos gerais fomentar 

as práticas de envelhecimento ativo junto das IPSS locais, promover ações que potenciem a 

qualidade da vida dos seus destinatários e dinamizar o trabalho em rede e o intercâmbio 

institucional inter-concelhio. São encontros que se realizam uma vez por mês, geralmente, e vão 

acontecendo nos vários territórios a que as IPSS pertencem. Existe uma interação entre os utentes 

de modo a terem uma vida mais ativa com o conhecimento das atividades existentes nas 

comunidades locais  
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 Participamos em quatro no decorrer do estágio. Todas as atividades do Bem-Envelhecer 

seguem a mesma tipologia, uma atividade de manhã, almoço e uma atividade de tarde. 

 

Guimarães 

A primeira atividade em que participamos foi no mês de outubro e foi realizada em 

Guimarães. O encontro foi no espaço físico da Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais (ADCL), uma vez que foi esta associação que a organizou. 

Deslocamo-nos para Guimarães, com a carrinha da instituição, por volta das 9h00 

horas, depois de ir buscar cada um dos utentes a sua casa.  

Da parte da manhã fomos visitar uma plantação e produção de cogumelos de um 

senhor da comunidade, os utentes conheceram os diferentes tipos de cogumelos que podem ser 

cultivados numa estufa, como se estivessem no seu habitat natural.  

O almoço foi num restaurante local e tradicional de uma das aldeias de Guimarães.  

De tarde voltamos para as instalações da ADCL. Assistimos a uma peça protagonizada 

por um grupo de teatro e a uma sessão de anedotas.  

Voltamos para Braga, com os idosos satisfeitos, por volta das 16h00 horas.  

 

Amares 

A atividade do mês de dezembro realizou-se em Amares.  

Dirigimo-nos, mais uma vez, na carrinha da instituição para o concelho de Amares.  

Da parte da manhã uma professora de zumba animou os idosos na escola primária de 

Amares, com música e dança adequada à faixa etária. Depois disso uma turma da escola 

presenteou-os com uma coreografia preparada com ajuda de uma professora. 

Seguimos para a Abadia onde nos foi possível conhecer a igreja por dentro e um museu 

que fica ao lado. 

A almoço foi servido no restaurante da Abadia onde posteriormente um grupo animou a 

tarde com músicas tradicionais.   

 

Vila Verde 

Em janeiro a atividade decorreu em Vila-Verde.  

A parte da manhã foi passada na escola secundária da vila, fomos recebidos pelos 

responsáveis do curso profissional de psicossocial, que prontamente se dispuseram a mostrar-
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nos as instalações. Tivemos um lanche de receção na biblioteca da escola. Assistimos a uma 

dança e um teatro protagonizados por duas turmas do 12ºano. 

Almoçamos na escola profissional Amar Terra Verde e fomos servidos pelo curso 

profissional de empregado de mesa. Os idosos adoraram! 

Na parte da tarde voltamos para a escola secundária e os idosos participaram em jogos 

tradicionais realizados no pavilhão gimnodesportivo.  

Os idosos adoraram a parte da tarde, pois reviveram os seus tempos de juventude.  

  

Braga  

A atividade de março foi realizada por instituições da cidade de Braga. 

Da parte da manhã os idosos foram para um pavilhão jogar basquete e conhecer alguns 

dos jogadores bracarenses, uma vez que Braga é a capital europeia do desporto 2018. Para 

além de conversarem um pouco com os jogadores, entenderam as regras do jogo e de que 

forma se pode jogar. 

O almoço foi servido no refeitório do Auditório Vita. 

Da parte da tarde participamos numa visita guiada à igreja recentemente remodelada e 

assistimos a uma missa.  

 

           5.2 Discussão e avaliação dos resultados 

Foram realizados vários inquéritos de avaliação do projeto. Um que era respondido por 

cada utente, do grupo independente, no fim de cada atividade, fazendo assim uma avaliação final 

sectorial. E outro que foi também entregue ao grupo independente no fim do projeto como uma 

avaliação global do mesmo. Os mesmos inquéritos foram respondidos pelos utentes dependentes, 

mas apenas no final do projeto. No entanto neste grupo a avaliação foi também contínua, com os 

testemunhos de cada um ao longo das sessões.  

Com base no gráfico 15 concluímos que na área das sessões de (in)formação, a atividade 

que os utentes mais gostaram foi a sessão de fisioterapia. As sessões com o bombeiro bem como 

a da nutrição apresentam resultados semelhantes. A sessão de medicina careceu de uma opinião 

negativa por parte de um utente pela forma como foi conduzida, este referiu que “não devíamos 

ser nós a fazer as perguntas, mas a doutora a explicar o que sabe” (ver gráfico 15).  
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Foram realizadas sete atividades lúdicas e culturais. A atividade do arraial popular foi a 

que conquistou o maior número de idosos, sendo a que também possuiu a maior adesão, a seguir 

ao calendário. O teatro Auto da Barca do Inferno foi a pior atividade do projeto. Infelizmente a peça 

em questão não foi a escolha mais adequada (ver gráfico 16).  
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O calendário foi a única atividade em que todos os utentes participaram, num total de 

27. Alcançando um grande número de utentes muitos satisfeitos e consequentemente a 

atividade preferencial desta área. As restantes atividades têm também uma relação equilibrada 

entre o número de participantes e a satisfação (ver gráfico 17).  

O reduzido número de utentes nesta área deve-se ao facto de estas terem sido pensadas 

de acordo com as necessidades, interesses e patologias. Foram realizadas apenas com os utentes 

do domicílio e em particular. Uma vez que estas atividades foram de caracter contínuo, e 

decorreram num longo período, juntou-se ainda uma avaliação contínua, com recolha de 

testemunhos em várias sessões. 

Houve testemunhos como: “é muito bom termos uma companhia diferente, faz-nos bem”, 

“tive pena de não conseguir fazer mais, mas deu para passar bons bocados”, “a menina tem 

muito bom coração e muito jeito”, “estou a gostar muito, é melhor do que estar sempre a ver 

televisão”, “sinto que começo a ter mais concentração nas coisas”, “a menina melhorou muito 

estes meus dias”. Estas mensagens mostram que fomos de encontro às expectativas dos idosos.  

Todos os utentes desta área responderam que ficaram muito satisfeitos com estas 

atividades, à exceção da utente com alzheimer que mencionou ter ficado satisfeita (ver gráfico 18). 
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No inquérito entregue no final do projeto optou-se por reunir o parecer de todos os utentes 

que participaram nas atividades, ainda que alguns tenham participado apenas numa, de forma a 

obter uma avaliação integral e fidedigna. O número de participantes variava consoante a atividade, 

desta forma, optou-se por apresentar os dados sob a forma de percentagem.  

Quando questionados se o projeto mudou as suas rotinas, 88% dos inquiridos 

responderam que concordavam, 9% não tinham opinião formada e apenas 3% discordaram. 

Podemos concluir que as rotinas dos idosos se alteraram (ver gráfico 19).  

 

 

Gráfico 19. Considera que o presente projeto provocou mudanças nas suas rotinas diárias? 
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Podemos afirmar também que, a maior parte dos utentes concorda quando questionados 

se as atividades foram de encontro às suas expectativas e necessidades, num total de 93%. Apenas 

5% não têm opinião e 2% discordam (ver gráfico 20).  

 

Gráfico 20. A(s) atividades(s) realizada(s) foi/foram de encontro às suas expectativas e interesses? 

90% dos utentes afirmaram que gostavam que no futuro fossem implementados projetos 

semelhantes a este (ver gráfico 21).  
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Relativamente ao desempenho da estagiária, quanto à sua postura e respeitos pelas 

opiniões, 97% afirmaram que foi positiva. Não houve nenhuma discordância e apenas 3% não tinha 

opinião. 

 

Gráfico 22. Considera que a estagiária adotou uma postura correta e respeitou as suas opiniões? 

Na última pergunta, de resposta aberta – Qual o balanço que faz deste projeto? - as 

respostas foram na sua maioria positivas. Como testemunhos: “gostei muito, foi bom ter sempre 

coisas para fazer”, “é pena que fique por aqui, era bom podermos continuar”. 

As atividades extraplano não foram avaliadas por não terem sido executadas por nós.  

Podemos então concluir que o balanço final deste projeto é positivo. As atividades de 

expressão plástica e artística foram as que recolheram uma maior satisfação de uma forma global. 

Por sua vez o ponto negativo das atividades deste projeto foi o teatro escolhido, mas ainda assim 

valeu a pena pela visita que os idosos fizeram à sala de espetáculo.  

Fazendo alusão ao título do projeto Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da 

qualidade de vida, conseguimos fazer jus a ele, onde elevamos a qualidade de vida dos utentes 

dependentes, conseguindo incentiva-los a sair da sua zona de conforto, mas também dos 

independentes, promovendo a sua qualidade de vida dentro da própria habitação. O envolvimento 

dos idosos e da estagiária foram determinantes para a realização desses objetivos. 
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6. Considerações finais  

 

Agora é altura de apresentar a análise crítica dos resultados, bem como a implicação 

dos mesmos a nível pessoal, institucional e a nível de conhecimentos para a Área de Educação 

de Adultos e Intervenção Comunitária.  

 

6.1 Os resultados numa perspetiva crítica 

Com o aumento da população idosa a residir em Portugal tornou-se necessário investir 

em projetos que promovam o envelhecimento ativo. Muitas vezes, em vários momentos das nossas 

vidas, ouvimos comentários depreciativos sobre as instituições que acolhem esta população. 

Quem está dentro da área sabe que, apesar de haver situações menos boas, há uma ideia errada 

por parte da sociedade, nem sempre fundamentada e apoiada só nos comentários que ouvem. A 

própria sociedade acaba por repassar estas ideias, criando uma imagem errada tanto dos idosos 

como destas instituições, falando destes sítios como espaços sombrios e solitários, onde não 

podem fazer nada.  

Cabe-nos a nós, enquanto técnicos superiores de educação, refletir e agir em torno de 

uma mudança, sendo promotores de um estilo de vida com sentido, com práticas e técnicas que 

incitem e otimizem um envelhecimento ativo e com qualidade, onde é nosso dever intervir e 

destruir esta carga negativa atribuída aos idosos e a estes espaços.  

Os resultados e as conclusões que se retiram da implementação deste projeto mostram 

exatamente a importância de orientar a ação educativa nesse sentido. Ao longo do projeto 

pudemos refletir sobre esses fatores externos tão enraizados, assumindo uma postura de mudança 

e de alteração de ideias. Durante esta experiência formativa pudemos interiorizar e captar os 

saberes inerentes à educação de adultos e intervenção comunitária, contactando e aprendendo in 

loco com os próprios intervenientes da nossa ação.  

A satisfação dos utentes em que o trabalho foi realizado no domicílio, fez-nos perceber 

que, ao contrário do que a sociedade idealiza, não estamos a invadir o espaço deles, mas sim a 

preenchê-lo, a dar vida. Durante meses fomos única visita que mudava o seu dia-a-dia e que lhe 

dava sentido. 

Em todo este projeto a educação e animação tornaram-se cruciais para desmistificar as 

ideias impostas pela sociedade, contrariando os estereótipos relativos aos idosos, traduzindo-as 

em boas práticas. No decorrer do estágio valorizamos sempre os quatro pilares da educação, 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Todas as atividades 
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realizadas tiveram como base os quatro pilares o que permitiu que eles pudessem conviver, criar, 

perguntar, descobrir, dialogar, desenvolvendo o espírito critico e a consciencialização sobre os 

temas abordados e as atividades em que participaram. É preciso entender que a velhice faz parte 

da vida, é preciso saber viver a velhice, valorizando as capacidades dos idosos, tendo em atenção 

as suas limitações. Consequentemente os espaços que acolhem a população mais idosa precisam 

de ser espaços onde se possa dar autonomia, a liberdade de descoberta, aprender, trocar ideias 

e opiniões, onde haja condições para uma educação ao longo da vida. O caminho da intervenção 

cada vez mais capacita e prepara os seus profissionais para a importância do ser holístico que 

olha a pessoa como um todo e não em partes.  

Desta forma, podemos constatar que a prática realizada ao longo do estágio permitiu-nos 

entender a importância de valorizarmos o ser humano, independentemente da sua capacidade e 

acreditar sempre na possibilidade de mudança. A experiência adquirida e os resultados vêm 

comprovar que este projeto se revelou de enorme importância no quotidiano destes idosos, onde 

constatamos que puderam fazer coisas que nunca tinham feito e com vontade de continuarem a 

realizarem este tipo de projetos.  

 

6.2 Implicação do estágio a nível pessoal, institucional e a nível de conhecimentos para a Área 

de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária  

   

            Nível pessoal 

O facto de sabermos que este foi um projeto que se revelou positivo junto do público alvo 

traz-nos a maior satisfação a nível pessoal. A maior mudança pessoal foi o conhecimento adquirido 

junto do público alvo e o sentimento de utilidade- sabíamos que estávamos a ser úteis para alguém.  

O que nos motivou a escolher este público alvo foi o facto de sabermos que ainda há muito 

a fazer neste campo que tantas vezes fica esquecido. Admitimos que, no início, nem sempre as 

expectativas eram altas, talvez por assumirmos de antemão que a aderência ia ser pouca, uma 

vez que viviam nas suas próprias casas e só sairiam de casa se realmente gostassem do que iam 

fazer. Esse foi um dos pontos que nos fez trabalhar mais e melhor, conseguir cativar os idosos. 

Apesar do número de utentes que vinham às atividades estar longe do grupo total do público alvo, 

havia um grupo fixo que se mostrava sempre empenhado e pronto para sair, o que nos trouxe o 

alento necessário.  

Durante estes meses aquele grupo passou a fazer parte da nossa vida e criamos laços de 

de amizade e confiança. Não há sentimento melhor que sabermos que aquelas pessoas confiavam 
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em nós para desabafar os maiores problemas das suas visas. Conseguimos entrar nas suas casas 

e nos seus corações.  

Na componente profissional, a realização do estágio permitiu-nos crescer enquanto 

profissionais, desenvolvendo e melhorando competências que ditam o nosso perfil profissional. 

 

Nível institucional  

Relativamente ao contexto institucional, a instituição em questão sentiu as mudanças 

concretizadas ao longo do estágio. A intervenção foi desde sempre acolhida e bem recebida por 

toda equipa da instituição. Permitiu ainda substituir as responsáveis pela animação num ano que 

estava a ser complicado.  

Consideramos que este estágio provocou mudanças na dinâmica da instituição, 

envolvendo toda a equipa do SAD, trazendo uma lufada de ar fresco ao já instituído. 

A dinâmica do projeto contrariou a rotina dos utentes, permitindo-lhes vivenciar novas 

experiências, diferente daquilo a que estavam habituados.  

O alcance da intervenção e a inovação (relativamente à animação ao domicílio), alertaram 

para a necessidade de serem criados projetos que mantenha todo o público-alvo da instituição 

mais ativo.  

 

Nível de conhecimento para a Área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária  

O concretizar de um estágio culmina como a última etapa de uma longa caminhada, de 

crescimento e de emancipação.  

Relativamente à nossa área de intervenção, Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, realizamos um contínuo de aprendizagens e de experiências que agora devemos 

aplicar visando sempre a mudança no quotidiano dos indivíduos envolvidos em cada intervenção.  

Durante este projeto pudemos aproximar-nos dos conhecimentos adquiridos ao longo 

destes anos. O facto de estarmos no terreno permitiu-nos aplicar tudo o que retemos e agir 

conforme os imprevistos que iam aparecendo. 

Enquanto aprendizes da educação de adultos e da intervenção comunitária pudemos 

introduzir uma prática ainda pouco desenvolvido nesta área, a animação ao domicílio, que deu a 

este projeto toda a individualidade e o marcou pela diferença.   
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A educação de adultos e a intervenção comunitária permitiu-nos prestar um serviço de 

qualidade, como aprendizes de profissionais, atendendo, sempre, à realidade do público alvo e 

indo além da mera prestação de serviços.  
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8.Anexos e Apêndices  

8.1. Anexos 

Anexo I – Quadro de katz 
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8.2. Apêndices  

Apêndice I – Calendarização das atividades de investigação/intervenção a desenvolver  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fases do projeto Atividades Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Junho 
1ª Fase: 

Integração na 
instituição 

Conversas informais 
com as técnicas e 

AAD 

         

Acompanhamento das 
tarefas realizadas 

pelas técnicas e pelas 
AAD 

 

2ª Fase: 
Diagnóstico 

 

Analise documental          
Conversas informais 
com os utentes do 

SAD 

  

Observação 
participante e não 

participante 

  

Inquérito por 
questionário 

  

3ª Fase: 
Implementação 

 

Formação 
 

         

Lúdicas e culturais 
 
 

       

Expressão plástica e 
artística 

 

       

Estimulação cognitiva: 
Jogos para a mente 

       

4ºa Fase: 
Avaliação 

 

Inquérito por 
questionário aos 
utentes do SAD 

 
 
 

        

Conversas informais 
com os utentes do 

SAD 
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Apêndice II – Inquérito por questionário de analise de necessidades/interesses  

 

                      
 
                      Universidade do Minho – Instituto de Educação 
                      Mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

 

 

INQUERITO POR QUESTIONÁRIO 

 

 

1- Sexo: M__ F___ 

2- Idade: 

3- Estado Civil: casado___ Solteiro___ Viúvo___ Divorciado___ 

4- Loca de residência:  

5- Qual a última profissão que desempenhou? 

 

6-Como ocupava o seu dia-a-dia antigamente, fora do local de trabalho? 

 

 

7- Como ocupa o seu tempo livre nos dias de hoje? 

 

 

8- Que atividades gostaria de realizar hoje em dia? 
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 8.1- Porque não as realiza? 

 

 

9- Há algum tema que gostaria de abordar no âmbito deste projeto? 

 (saúde e bem-estar; desporto; sociedade; tradições e costumes; agricultura; cultura) 

 

 

 

10- Tem algum sonho que gostaria, ainda, de ver realizado? 
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Apêndice III – Relatórios mensais  
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE:  OUTUBRO 

Estagiária/o: Carla Sofia Da Silva Martins  

Título do estágio:  

_________________________________________________________________________________ 

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

                                                              Relato de Atividades e Acontecimentos 

               O mês de outubro decorreu dentro da normalidade na instituição de estágio.  

Na primeira semana, fui conhecendo as instalações e observando como tudo decorria no dia-a-dia. Conheci 

todos os indivíduos envolvidos e a função de cada um que, posteriormente, ajudou na realização da caracterização da 

instituição.  

Na segunda, iniciei a análise documental onde retirei todas as informações da instituição e as informações do 

público-alvo. A partir daí, realizei uma tabela com tudo aquilo que necessitava dos utentes.  

Na terceira semana, acompanhei as ajudantes de ação direta nos serviços ao domicílio com o objetivo de ter o 

primeiro contacto com o público-alvo e observar o trabalho realizados por estas. Nessas visitas marquei, com cada 

idoso, uma hora para, posteriormente, me encontrar sozinha com eles com o intuito de os conhecer melhor, e para que 

eles me respondessem ao inquérito que usarei no diagnóstico de necessidades. 

 Nesta última semana, iniciei as visitas ao domicílio que ainda decorrerão até à primeira semana de novembro. 

  De todos os acontecimentos positivos e negativos, aqueles que mais marcaram o primeiro mês de estágio foram sem 

dúvida os positivos. 

 A integração na instituição foi o aspeto positivo mais marcante deste mês, todos me acolheram de forma 

excecional e fizeram desde o início com que eu me sentisse em casa. A Doutora Filipa tem me acompanhado, e 

colocado ao meu dispor todos os recursos necessários ao bom funcionamento do meu estágio, enquanto que as 

ajudantes de ação direta me foram explicando como tudo funcionava na prática. 

 Realço ainda, como ponto positivo, o primeiro contacto com aqueles que farão parte do meu público-alvo, todos 

me receberam de uma forma muito afetiva e que me deixou completamente à vontade para iniciar o trabalho com eles.  

Relativamente aos aspetos negativos, tenho a realçar apenas a “corrida contra o tempo”. Foi difícil organizar-me 

com as visitas ao domicílio uma vez que teria que ter uma hora para cerca de 30 utentes. Essa está a ser, sem dúvida, a 

minha grande dificuldade. Há alturas em que marco e os idosos saíram por esquecimento, outros alegam que não estão 
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nos melhores dias e pedem para que volte noutra altura. Confesso que me sinto apreensiva relativamente à data de 

entrega do plano de atividade, uma vez que desde sempre achei que trabalhar com idosos seria mais fácil e que eles 

seriam, todos, mais recetivos a este projeto. 

 

 

RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO 

Estagiária/o: Carla Sofia da Silva Martins 

Título do estágio:  Envelhecer Ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida 

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

O mês de novembro foi, sem dúvida, o mês de todos os planeamentos. Durante este mês comecei a sentir um 

pouco a pressão em cima, devido ao facto de ter que entregar o plano de atividades até determinada altura. Admito, que 

também, me causou algum desconforto ter que detalhar as atividades, não no sentido de as classificar por áreas, mas 

de já ter que definir, ainda que sejam apenas as que se perspetivam, quantas e quais irei realizar.  

Durante este mês procedi de uma forma mais intensa ao levantamento de dados para o diagnóstico de atividades. 

Andei “porta a porta” de cada utente de forma a que cada um me respondesse a um inquérito, com os dados desse 

inquérito fiquei a conhecer melhor cada um e a perceber quais são alguns dos seus interesses. Foi algo que fiz com 

muito agrado, pois tive a oportunidade de conhecer o lar de cada um e assim fui-me sentido cada vez mais familiarizada.  

Depois disto, foi tempo de organizar todos os documentos já recolhidos e pesquisados, para proceder então à 

continuação do plano de atividades, tendo sempre em atenção os gostos e necessidades dos utentes, serão eles que 

estão sempre na base deste projeto.  

Foi tempo de pensar mais pormenorizadamente nas atividades, contando sempre com o apoio na Dta. Filipa e 

assim finalizar o plano. 
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: Dezembro 

Estagiária/o: Carla Sofia Da Silva Martins 

Título do estágio:  Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida  

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Agora, já com o plano de atividades entregue, está na altura de “pôr mãos à obra”, e de trabalhar para que tudo 

o que foi proposto seja concretizado. 

A maior dificuldade/entrave que estou a ter é o facto de os utentes estarem em casa, não há um espaço físico 

onde os possa encontrar a todos quando sinto necessidade de falar com todos. Terão que ir sendo avisados, um a um, 

aquando da realização de cada atividade. Mas com vontade tudo se consegue!  
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Relato de Atividades e Acontecimentos 

 

Durante este mês iniciei uma atividade e realizei outra. Comecei com as fotos para a realização do calendário, 

que estão a dispensar mais tempo do que eu estava à espera. Estou a criar cenários e temas para os idosos 

pertencentes a cada mês e desta forma tem sido complicado gerar o tempo de acordo com eles, o que está a atrasar 

significativamente o meu trabalho, mas, espero concluir e entregar os calendários até ao fim deste mês. Apesar de 

estar a precisar de mais tempo do que eu esperava, está a ser um trabalho bem consigo e conto com um bom 

resultado final.  

A atividade realizada foi a ida a um musical, intitulado de “O livro mágico”, fizemo-lo juntamente com as 

crianças do A.T.L. e fez as delícias de todos. Foi uma atividade muito pertinente uma vez que contava uma história 

entre dois netos e um avô, na qual a avô foi visto como um herói. Passou, na minha opinião, uma mensagem positiva 

para os idosos.  

Neste mês já esta previsto uma saída à cidade de Guimarães, para a visita a um presépio e depois disso irei 

focar-me um pouco com os dependentes, a fim de trabalhar o seu desenvolvimento cognitivo  
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO 

Estagiária/o: Carla Sofia Da Silva Martins 

Título do estágio. Envelhecer Ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida 

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

Este foi, finalmente, o mês para entrega dos calendários. Contei com a pareceria de um agente imobiliário 

que patrocinou  os calendários. 

Foi um mês positivo e que correr pelo melhor. Iniciamos com uma visita a um presépio de luz, cor e som, 

movimentado, no Colégio dos Arautos do Evangelho em Guimarães. Todos adoraram, uma vez que são religiosos. 

Dei, também, inicio às visitas ao domicilio, foram realizadas 2 a 3 visitas a cada utente, contando com um total de 5 

utentes.  

Participamos ainda na atividade do Bem Envelhecer, trata-se de atividades realizadas durante um dia, uma 

vez por mês que conta com a participação de várias IPSS do concelho de Braga. Em cada mês uma IPSS é 

responsável pela organização. Este projeto tem o objetivo de promover o convívio entre os idosos.  

Por último juntamo-nos na instituição para a confeção de fatos de carnaval, elaborados apenas com sacos 

de plástico e com a ajuda dos utentes. Estes serão usados num baile de Carnaval que decorrerá em fevereiro. 

Sinto que estou a evoluir a cada dia e com vontade de fazer mais e melhor. 
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO 

Estagiária/o:  Carla Sofia Da Silva Martins 

Título do estágio:  Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida  

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

O mês de Fevereiro foi, visivelmente, mais pequeno. Realizei visitas ao domicílio todos as semanas, que como já 

referi, a um total de cinco utentes. Três desses contam com o mesmo tipo de atividades, uma vez que a tipologia 

coincide. A uma das utentes que sofre de alzheimer, levo atividades de cariz mais simples e que não implique tanto 

raciocínio. À quinta utente foi necessário mudar o rumo, numa das minhas visitas, a utente mostrou interesse em 

aprender a ler e será esse o trabalho realizado até ao fim do ano. Conversei com uma professora do primeiro ciclo 

que me referiu para procurar o método das 28 palavras e me basear por este.  

Tivemos ainda duas saídas com o grupo, uma para o baile de carnaval, realizado por uma IPSS de Vila Verde e 

outra para assistir ao “Auto da Barca do Inferno” no teatro circo.  

Participei ainda na reunião mensal do grupo do Bem-Envelhecer e numa outra com alunos e professores do Sá de 

Miranda que vão iniciar um projeto de voluntariado na instituição. Sempre acompanhada com a Dta. Filipa. 
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO 

Estagiária/o:  Carla Sofia Da Silva Martins 

Título do estágio:  Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida 

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

O mês de março tornou-se muito atribulado para mim. Uma das AAD teve a necessidade de se 

ausentar durantes uns tempos devido a um problema de saúde. Na sequência desse acontecimento a 

Dta. Filipa propôs-me que fosse eu a substituí-la e forma renumerada. Aceitei o desafio porque me está 

a permitir estar mais perto dos utentes e a conhecer o “outro lado”, está a ser, sem dúvida, uma 

experiência muito enriquecedora.  

Relativamente ao meu projeto, as atividades estão a decorrer conforme o previsto. Houve apenas 

uma pequena paragem com um dos utentes do domicílio, a pedido dele, alegando que não estava numa 

boa fase, mas que, em princípio, já retomaremos para a semana. A periodicidade com os restantes 

utentes do domicílio também diminuí um pouco uma vez que estive mais ocupada mas contínua tudo 

como programado. 

Foi também realizada uma exposição de quadros de uma utente, com necessidades diferentes 

do grupo em geral. Fizemos a inauguração no dia da Mulher e a exposição manteve-se por mais quinze 

dias. Esta atividade enquadrou ainda o dia da Mulher, que foi festejado com algumas das utentes, com 

uma ida ao cabeleireiro, almoço e a abertura da exposição.  

Durante o mês de março foi ainda realizada a visita aos bombeiros que incluiu a sessão de 

informação com um bombeiro. Realizou-se também a sessão de nutrição com a Dta. Maria Silva e 

atividade do Bem-Envelhecer que teve lugar em Braga.  
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL 

Estagiária/o: Carla Sofia da Silva Martins 

Título do estágio: Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida  

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

 

 No mês de abril foram realizadas três atividades com o grupo. A terceira de ação de formação 

foi também neste mês, desta vez sobre a área de medicina. Uma aluna, já em fim de curso, respondeu 

a todas as questões dos utentes e mediu-lhes ainda as suas tensões. Por último, assinalamos o 25 

de Abril, conversamos sobre o tema em modo tertúlia e cada um elaborou uma pequena lembrança 

para mais tarde recordar. 

As sessões ao domicílio ocorreram normalmente sempre que possível. Apesar de as 

atividades estarem a decorrer como previsto tem sido muito complicado conciliar tudo. Durante este 

mês trabalhei ainda como AAD e encontro-me de momento a trabalhar a tempo inteiro noutra área, 

tendo livre apenas o tempo necessário para o estágio. Tenho feito algumas leituras, mas o relatório 

ainda está por começar e confesso que me começo a sentir um pouco preocupada.  
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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO 

Estagiária/o: Carla Sofia da Silva Martins 

Título do estágio:Envelhecer ativamente: um projeto de promoção da qualidade de vida  

Área de Especialização: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

Relato de Atividades e Acontecimentos 

 

O mês de maio passado um pouco mais distante do grupo. Estava programado a 

acção de (in)formação com um dentista, mas, infelizmente, por motivos pessoais, este não 

pode comparecer. Acabando por ficar esta atividade sem efeito por falta de tempo. 

A única atividade em grupo, foi a do bem-envelhecer, que aconteceu em Amares. 

Correu bem e como planeado e os utentes adoraram!  

Quanto aos dependentes as visitas continuaram assiduamente. 

Faltam apenas duas ou três atividades para concluir esta primeira etapa da qual estou 

muito orgulhosa.   
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Apêndice IV – Inquérito por questionário de avaliação das atividades 

 

 

 

 

           

 

                       __________________________________________________________ 

 

1) Sexo:  

Feminino  

Masculino  

 

2) Idade: _____ 

 

3) A presente atividade foi relevante para o seu desenvolvimento pessoal?  

Concordo  

Discordo  

Sem opinião  

 

4) Promoveu a reflexão sobre ideias/ experiências dos participantes? 

Concordo  

Discordo  

Sem opinião  

 

5) Os conteúdos foram expostos de forma clara? 

Concordo  

Discordo  

Sem opinião  

 

6) Os materiais continham uma linguagem adequada e acessível? 

Concordo  

 Avaliação da Atividade 
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Discordo  

Sem opinião  

 

 

7) Relativamente à duração da sessão, considera que a mesma foi:  

Insuficiente  

Adequada  

Excessiva 

 

8) Classifique a sua opinião face à atividade realizada:  

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Indiferente 

Insatisfeito  

Muito insatisfeito  

 

9) Tem alguma sugestão de melhoria?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

A mestranda,  

Sofia Martins 
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Apêndice V – Inquérito por questionário de avaliação final  

 

 

                                                                                              

 

Avaliação Final 
 

 

1. Sexo: 

Feminino      

Masculino    

 

2. Idade:  

 

 

3. Com base nas atividades realizadas no âmbito do projeto indique aquelas nas quais 

participou 

 

Sessões de (in)formação: 

                  Bombeiros              

                  Fisioterapeuta         

                  Nutricionista           

                  Médica                    

 

               Atividades lúdicas e culturais:  
                          Teatro: O auto da barca do inferno      
                          Musical: O livro magico                      
                          Quartel dos bombeiros                       
                          Presépio                                           
                          Arraial                                               
                          Baile de carnaval                                
                          Dia da mulher                                    
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               Atividades de expressão plástica e artística: 
                           Confeção fatos de carnaval                
                           Confeção de maios                           
                           Calendário                                       
                           Exposição quadros                          
                           Comemoração do 25 de abril                                            
             

 
 
 
    Atividades de estimulação cognitiva: 
                Livro                                      
                Método das 28 palavras          
                Alzheimer                               

 
 

 
 
4. As atividades realizadas foram de encontro ás suas expectativas e interesses? 

Concordo                
Discordo                 
Sem opinião         

 
 

5. Considera que o projeto provocou mudanças na sua rotina diária? 
Concordo             
Discordo              
Sem opinião         
 
 

6. Gostaria que no futuro fossem implementados projetos semelhantes? 
Concordo              
Discordo               
Sem opinião         
 

7. Considera que a estagiária adotou uma postura correta em respeito as suas opiniões? 
Concordo            
Discordo              
Sem opinião       
 
 

8. Qual o balanço que faz do projeto? 
 
 
 

 

 


