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RESUMO 

 

O Relatório de estágio intitulado “Raízes Intergeracionais”, é resultado de um projeto de 

investigação/intervenção com os utentes do Centro de Ocupação de Tempos Livres e Lar 

Senior, da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca.  

A finalidade deste projeto centrou-se na importância do convívio entre gerações, bem como 

da qualidade da ocupação de tempos livres, com vista ao desenvolvimento integral dos 

intervencionados. 

Recorremos ao paradigma construtivista numa perspetiva qualitativa e utilizamos as técnicas 

da animação-sociocultural. A escolha destas técnicas prendeu-se com o facto de estas 

permitirem a participação ativa dos participantes em todas as fases do projeto. 

Desta forma, os destinatários deste projeto tornaram-se protagonistas na transformação da 

sua realidade e responsáveis pelo alcance dos seus interesses.  

O público-alvo deste projeto foram as crianças e do CATL e os idosos do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte da Barca. 

Tendo em consideração os resultados da avaliação contínua e final, pudemos concluir que a 

intervenção teve resultados positivos, nomeadamente se atendermos ao nível de satisfação e 

vontade de continuar demonstrada. 

Palavras-chave: relações intergeracionais, envelhecimento ativo, ocupação de tempos livres 

na infância. 
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Deolinda Barreira Gomes Silva  

Professional Practice Report 

Master in Education – Adult Education and Community Intervention  
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2019 

 

ABSTRACT 

 

The Professional Practice Report  entitled ”Intergenerational Roots”, is the result of an 

investigation / intervention project with the users of the Center for Occupancy of Free Time 

and Senior Home, of the Santa Casa da Misericórdia of Ponte da Barca. 

The purpose of this project was to focus on the importance of intergenerational relationships 

and free time occupation without the pression of the obligation, with a view to the integral 

development of those involved. 

We use the constructivist paradigm from a qualitative perspective and use the techniques of 

animation-sociocultural. The choice of these techniques was based on the fact that they allow 

the active participation of participants in all phases of the project. 

In this way they became protagonists in the transformation of their reality and responsible for 

the reach of their interests. 

Considering the results of the continuous and final evaluation, the intervention had positive 

results regarding the level of satisfaction and willingness to continue demonstrated.. 

Keywords: intergenerational relations, active aging, occupation of leisure time in childhood 
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1.INTRODUÇÃO                                                       

 

"Sê a mudança que queres ver no mundo." 

                                                               Mahatma Gandhi 

 

 

O presente Relatório de Estágio surge no âmbito do projeto “Raízes Intergeracionais”, 

integrado no Mestrado de Educação – Área Especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária. O estágio curricular realizou-se na instituição Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte da Barca e teve como finalidade a valorização da importância do 

convívio entre gerações, bem como da qualidade da ocupação de tempos livres, com vista ao 

desenvolvimento integral dos intervencionados. Nesse sentido, desenvolvemos um conjunto 

de atividades de carácter lúdico de forma a fomentar a ocupação de Tempos Livres do referido 

público.  

Estamos perante uma realidade em que as crianças e os idosos vivem em espaços e 

tempos separados. Onde as únicas, oportunidades, de contacto entre as duas gerações são os 

poucos momentos de convívio familiar. A escolha da temática deste projeto prendeu-se com 

o facto dos idosos e as crianças pertencerem à mesma Instituição o que facilitou a realização 

das atividades Intergeracionais. Estas assumem um papel de primordial importância na 

prevenção de relações conflituosas que podem ocorrer entre diferentes gerações. 

Valorizamos este contexto, pois os idosos ao contactarem com as crianças sentem-se 

úteis e renovados. Este sentimento contribui para a melhor qualidade da sua saúde mental e 

física e consequentemente para o seu bem-estar. As duas gerações beneficiam com este 

convívio. A diversidade de atividades e os momentos de diversão partilhados permitem um 

novo olhar sobre a realidade uma da outra, possibilitando uma diminuição dos estereótipos 

associados à idade. 

Este projeto tem como finalidade, como referido anteriormente, a aproximação de 

gerações diferentes. Entendemos que é necessário que os idosos construam uma auto-

imagem mais valorizada, onde se sintam úteis. Por outro lado queremos que os mais novos 
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aprendam desde cedo a olhar a velhice como uma fase da vida que pode enfrentar-se com 

qualidade e bem-estar, e particularmente que não associem a velhice à doença e inutilidade. 

Com este projeto pretendemos e promovemos momentos de convívio intergeracional. 

O presente relatório é constituído por cinco capítulos. 

No Capítulo I é feito o enquadramento contextual do estágio, onde é feita a descrição 

do contexto onde decorreu o estágio, nomeadamente a caraterização da resposta social, da 

equipa técnica, do público-alvo, do diagnóstico de necessidades, apresentada a finalidade e 

os objetivos da intervenção. 

No Capítulo II é feito o enquadramento teórico que serviu de referência e 

fundamentação ao projeto de intervenção desenvolvido. Procede-se à definição dos conceitos 

em torno da importância das relações intergeracionais, ocupação de tempos livres, 

envelhecimento ativo, educação de adultos e intervenção comunitária. 

No Capítulo III é feito o enquadramento metodológico, onde é feita a apresentação do 

paradigma de Investigação/Intervenção, metodologia da Investigação, métodos e técnicas de 

investigação, meios e recursos utilizados, limitações do processo avaliação, evidenciação, 

reflexão e discussão sobre os resultados 

No Capítulo IV é descrito todo o processo de intervenção no que diz respeito à 

identificação e calendarização das atividades desenvolvidas e respetiva descrição. 

No Capítulo V são apresentadas as considerações finais no que diz respeito à análise 

crítica dos resultados e da implicação dos mesmos, da evidenciação do impacto do estágio a 

nível pessoal, institucional e a nível de conhecimento na área de especialização. 

 Este relatório é, ainda, constituído por uma introdução, uma conclusão e uma 

bibliografia 
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CAPÍTULO I- ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTÁGIO 

 

1. Descrição da Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca 
 

Conforme a informação retirada do site da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca 

(http://scmpb.pt/), a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca é uma 

Associação Pia de Beneficência e Assistência, com o objetivo de satisfazer as carências sociais 

e praticar atos de culto católico. Surgiu no séc. XVI, na sequência de uma iniciativa de D. 

Leonor, rainha viúva de D. João II e irmão do rei D. Manuel I: lançar uma “obra de gente boa 

e cristã, para atender todas as necessidades dos mais pobres, em verdadeiro espírito de 

caridade evangélica, com o apoio do rei e no quadro da igreja”. Por esta época terá sido 

também construída a primitiva Igreja da Misericórdia. É seguro que, em 1627, Constantino de 

Magalhães Menezes e esposa D. Isabel Manuel de Aragão, mandaram reconstruir e ampliar a 

capela-mor, doando-a à Irmandade. 

No que diz respeito aos mais novos, a Santa Casa da Misericórdia começou a dar apoio 

à Infância em 1976. Sete anos mais tarde, foi inaugurado o Jardim-de-infância e Creche “José 

C. Bouças”. O edifício tem 7 salas e acolhe crianças com idades compreendidas entre os três 

meses e os seis anos. Posteriormente, a área de intervenção da Misericórdia de Ponte da Barca 

alargou-se à Prevenção Primária das Toxicodependências e à dinamização de Grupos de Auto-

Ajuda. Trata-se de mais um passo decisivo resultante da atenção e preocupação constantes 

que a Instituição mantém para com as novas realidades emergentes da sociedade em que 

vivemos. 

No âmbito do Programa Prevenir, o Projeto “Vive Connosco “, entrou em funcionamento 

de um Centro Juvenil, dinamizando programas de estudo acompanhado e múltiplas atividades 

de ocupação sadia dos tempos livres. Com o término deste projeto a instituição resolveu 

rentabilizar os espaços que a ele foram confinados e criaram uma nova resposta social, o 

Centro de Atividades de tempos livres (CATL). Esta resposta social começou por dar os 

primeiros passos em 2001 e atualmente continua a desempenhar um papel de importante 

relevância na comunidade barquense. 

A violência e maus-tratos de que algumas crianças são vítimas constituem outro motivo 

de preocupação. O contributo da Santa Casa da Misericórdia na abordagem a este grave 
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problema traduz-se na participação de dois seus representantes na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. 

Atualmente a ação assistencial da Misericórdia de Ponte da Barca, diversifica-se em 

algumas áreas muito importantes, apresentando-se em algumas, como o único agente 

prestador do serviço. 

Figura 1 – Organograma da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca 

 

1.1. Centro de Atividades de Tempos Livres 

 

Os centros de atividades de tempos livres têm como finalidade criar condições que 

garantam formas de respostas mais adequadas às crianças e jovens, tendo em vista o seu 

desenvolvimento integral. Estes centros, pela diversidade de atividades que oferecem, pelo 

acompanhamento que realizam, em especial às crianças, tornaram-se numa resposta social 

cada vez mais procurada.  

Há, em relação a esta modalidade, grande preocupação quanto à qualidade técnica que 

deve existir nestes estabelecimentos, devendo ser garantida a adequação dos programas às 

caraterísticas e interesses das crianças, dos jovens e das comunidades. Estas respostas sociais 
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têm suportes jurídicos diferenciados, ou seja, podem ser entidades públicas ou privadas. No 

âmbito das Entidades Particulares de Solidariedade Social, ficam sujeitas, por força dos 

acordos de cooperação estabelecidos com o Centro Regional de Segurança Social, às normas 

estabelecidas no Despacho Normativo N.º 96/89, que define claramente as condições de 

instalação e funcionamento dos centros de atividades de tempos livres com fins lucrativos. 

 

1.1.1. Caraterização da Resposta Social 
 

Esta resposta social começou por dar os primeiros passos em Março de 2001 e, apesar 

da problemática envolta das novas políticas educativas, continua a ter um número 

considerável de crianças/jovens. Atualmente, este espaço presta serviço a 80 clientes, 50 

protocolados e 30 extra acordo, com idades compreendidas entre os seis e os catorze anos. 

Dessas 80 crianças, 28% frequentam o 2º e 3º ciclo, o que, devido à flexibilidade de horários, 

justifica o facto do CATL se encontrar aberto durante todo o dia, excetuando a hora de almoço. 

Relativamente às crianças do 1º ciclo, há a referir que estas são acompanhadas, no 

percurso escola/CATL, por duas colaboradoras da resposta social, dependendo sempre dos 

horários letivos. Este espaço continua a desempenhar um papel de importante relevância na 

comunidade barquense. 

a) Horário de Funcionamento: Período Letivo: Segunda-feira a Sexta-feira Das 9:00 

horas às 12:00 horas Das 14:00 horas às 20:00 horas 

b) Férias Letivas: Segunda-feira a Sexta-feira das 8:45 horas às 19:00 horas 

c) Horário de Atendimento: Quintas-feiras das 14 horas às 15:30 horas 

d) Diretora Técnica: Armandina Pereira 

1.1.2.Objetivos do C.A.T.L: 

 

 Permitir a cada criança ou jovem, através da participação na vida em grupo, a 

oportunidade da sua inserção na sociedade; 

 Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo com as 

necessidades, aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo social, 

favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos;  
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 Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança ou jovem, por 

forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e 

aceitação de cada um;  

 Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem a 

uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

 Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o 

desenvolvimento das atividades, num clima calmo, agradável e acolhedor;  

 Recrutar e admitir unidades de pessoal, em número suficiente e com preparação 

adequada que garanta o bom atendimento que se pretende proporcionar às crianças 

e jovens;  

 Proporcionar uma vasta gama de atividades integradas num projeto de animação 

sociocultural em que as crianças e os jovens possam escolher e participar livremente, 

considerando as características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela 

pessoa;  

 Manter um estreito relacionamento com a família, os estabelecimentos de ensino e a 

comunidade, numaperspetiva de parceria, tendo em vista a partilha de 

responsabilidades a vários níveis. 

1.1.3. Constituição da Equipa Técnica 
 

A equipa técnica é constituída por uma Diretora Técnica, uma auxiliar de educação, duas 

Ajudantes de Ação Educativa, uma Auxiliar de Serviços Gerais, uma Professora de Aeróbica e 

um Professor de Educação física. 
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Tabela 1- Constituição da Equipa Técnica 

 

 

1.1.4.Caraterização do público-alvo 

 

a) Idade, Género e Residência 

O grupo é constituído por 80 crianças residentes na zona de incidência do 

estabelecimento. No que se refere ao grupo etário este é constituído por crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos; no que se refere ao género o grupo é constituído por 

43 crianças do sexo feminino e 37 do sexo masculino. De salientar, que houve um acréscimo 

dos clientes que frequentam os 2º e 3º ciclo. De realçar, também, o facto de frequentar a 

resposta social uma criança com Síndrome de Down e outra com Autismo. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA FUNÇÃO 

Diretora Técnica/ 

Professora 

Coordenar a equipa; implementar as normas do sistema de gestão da qualidade; organizar os 

processos dos clientes; reunir com os encarregados de educação, fazer o acompanhamento 

escolar dos clientes 

Auxiliar de 

Educação 

Colaborar nas atividades; acompanhamento dos clientes no percurso escola/CATL; 

manutenção da higiene dos espaços. 

Ajudante de Ação 

Educativa 

Colaborar nas atividades; acompanhamento dos clientes no percurso escola/CATL; 

manutenção da higiene dos espaços. 

Ajudante de Ação 

Educativa 

Colaborar nas atividades; acompanhamento dos clientes no percurso escola/CATL; 

manutenção da higiene dos espaços. 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Colaborar nas atividades; acompanhamento dos clientes no percurso escola/CATL; cedência 

de lanche; manutenção da higiene dos espaços. 

Professora de 

Dança/Aeróbica 

Lecionar aulas de dança, aeróbica e natação. 

 

Professor de 

Educação Física 

Dar aulas de rugby aos clientes. 
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Tabela 2 -Caraterização dos utentes do CATL 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

 

TOTAL DE 

MENINOS 

 

TOTAL DE 

MENINAS 

 6 anos 7 4 

7 anos 7 6 

8 anos 5 5 

9 anos 5  9 

10 anos 8 10 

11 anos 2 3 

12 anos 1 4 

13 anos 2 1 

14 anos 0 1 

Total  37 43 

 

Gráfico 1 – Género 

 

Gráfico 2 – Idades 
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Tabela 3- Residência dos utentes 

LOCALIDADE Nº de UTENTES 

PONTE DA BARCA 46 

VILA NOVA DE MUÍA 7 

ARCOS DE VALDEVEZ 2 

PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 3 

GROVELAS 3 

LAVRADAS 3 

BRAVÃES 3 

VADE S. PEDRO 2 

CUIDE VILA VERDE 2 

VADE S. TOMÉ 1 

TOUVEDO SALVADOR 1 

OLEIROS 1 

SAMPRIZ 1 

PONTE DE LIMA 1 

VILA VERDE 1 

 

Gráfico 3 – Residência 
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1.2. Caraterização do Lar de Idosos 

Segundo a informação, presente no site da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da 

Barca, “o Lar Condes da Folgosa teve a sua inauguração oficial a 27 de Abril de 1952, sofrendo 

obras de remodelação e ampliação nos finais dos anos 60. Esta Resposta Social continua a 

responder à crescente necessidade da população mais idosa, de obterem uma habitação 

digna, que lhes proporcione uma vida tranquila e confortável, sabendo que dispõem de uma 

equipa multidisciplinar que zela pela prestação de cuidados básicos, complementando 

algumas dificuldades, sem contudo, interferir com a sua privacidade e individualidade”. 

1.2.1.Princípios Gerais: 

 promover o bem-estar físico e psíquico dos clientes; 

 prevenir o inevitável desgaste biológico que se traduz tão frequentemente em 

incapacidade motora e psíquica; 

 proporcionar a todos os residentes um bem-estar geral, através do desenvolvimento 

psicossocial adequado às suas capacidades específicas e particulares; 

 manter o cliente em harmonia com ambiente que o rodeia e proporcionar-lhe um 

bem-estar total, inserindo-o na comunidade. 

1.2.2.Principais Serviços: 
 

Alimentação, Assistência Religiosa, Assistência na Saúde, Ocupação dos Tempos Livres, 

Higiene e conforto, Tratamento de roupa, Barbearia, Comemoração das épocas festivas, 

Comemoração dos Aniversários, Fisioterapia e Apoio Psicossocial. 

1.2.3.Caraterização do público-alvo 
 

a) Idade, Género 

Presentemente esta Resposta tem capacidade para 80 idosos, no entanto foram, 

apenas, envolvidos 20 utentes nas diversas atividades, uma vez que, alguns apresentam 

problemas de mobilidade e demências o que impossibilitava a deslocação, dos mesmos, para 

as atividades de convívio intergeracional. 
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No que se refere ao grupo etário este é constituído por idosos com idades 

compreendidas entre os 76 e os 85 anos; no que se refere ao género o grupo é constituído 

por 9 do sexo feminino e 11 do sexo masculino.  

 

Tabela 4 -Caraterização dos utentes do Lar de Idosos 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

 

TOTAL DE 

MULHERES 

 

TOTAL DE 

HOMENS 

76 anos 2 1 

 77 anos 0 2 

78 anos 3 2 

79 anos 1 2 

80 anos 0 1 

81 anos 0 1 

82 anos 2 0 

83 anos 0 1 

84 anos 1 0 

85 anos 0 1 

Total 9 11 

 

 

Gráfico 4 – Género 
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Gráfico 5 – Idades 

 

 

1.3. Diagnóstico de Necessidades/ Interesses 
 

Para a concretização deste projeto e para apurar as reais necessidades e interesses dos 

utentes, procedeu-se da seguinte forma ao diagnóstico de necessidades/interesses: realizou-

se uma análise documental, foi feita uma observação direta, estabeleceram-se conversas 

informais, não só com os utentes, mas também com os colaboradores da instituição. Foi, 

ainda, elaborado e implementado um questionário ao grupo alvo. 

Durante a observação direta e das conversas informais foi possível verificar que a maior 

necessidade, física, desta Instituição é colmatar a sua falta de espaço, de forma a poder 

oferecer um serviço ainda mais diversificado e de maior qualidade. Será importante 

mencionar que os dados daqui resultantes serviram de base para a elaboração do Projeto 

Pedagógico e Educativo do CATL. Na medida em que este trabalho de elaboração do Projeto 

Pedagógico e Educativo do CATL foi realizado em colaboração com a Diretora Técnica da 

Instituição. 

Assim, concluímos que no que toca aos interesses dos utentes do CATL, e após a análise 

e tratamento de dados dos questionários implementados, em relação às atividades que já são 

desenvolvidas no CATL, estes têm interesse em manter: Jogos de futebol, passeios ao rio, 

jogos de Rugby, idas à Piscina/Natação, dança, ver televisão, peddy paper, atividades de 

Prevenção Rodoviária com os Agentes da Guarda Nacional Republicana. 

3

2

5

3

1 1

2

1 1 1

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Idades
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Além das atividades supracitadas gostariam que fossem desenvolvidas as seguintes 

atividades: atividades com os idosos; clube de leitura; trabalhos manuais; brincar com 

plasticina; sessões de informação/palestras; atividades com a família; passeios de autocarro; 

jogar basquetebol; jogos no computador; fazer jogos tradicionais; workshoop de culinária, 

“saber coisas sobre a minha Terra”; caça ao tesouro; decoração do CATL; fazer roupas e fazer 

desfile; origami; passeios na Natureza. 

 

1.4.  Apresentação da área da investigação/intervenção 

Um projeto de intervenção é uma proposta de ação que foi desenhada a partir do 

levantamento de necessidades. Logo, um projeto de intervenção deve definir e orientar todas 

as suas ações para a resolução de problemas e/ ou necessidades identificadas, procurando em 

geral a mudança e o desenvolvimento.  

Tal como refere Gomes, o projeto: 

“é a planificação e conceção e de um conjunto de ações e cursos, para a consecução 

de determinados objetivos. Relativamente à consecução dos projetos, estes devem 

ser viáveis e operativos, já que é pretendido o alcance real das suas finalidades e 

objetivos. Relativamente à finalidade, é fundamental que esta indique a razão de 

ser de um projeto e a contribuição que ele pode trazer aos problemas e às situações 

que se torna necessário transformar. Quanto aos objetivos, estes devem ser 

pertinentes, já que devem responder à situação- problema diagnosticados e servir 

os propósitos da finalidade do projeto, bem como ser aceitável pela organização e 

público-alvo. Estes objetivos têm um caráter geral – que remetem para grandes 

orientações; e específicos – que interligam e complementam os objetivos gerais” 

(2017:15). 

Este projeto teve como principal finalidade o convívio entre gerações, visto que existe 

uma opinião, generalizada, de que estamos perante uma grande lacuna relativamente ao 

tema do envelhecimento e a todas as questões que lhe são inerentes. Este é um tema que 

deve ser abordado numa fase inicial da vida das crianças. A este respeito escrevem 

Montero;Oliveira et all: 
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 “Desde os tempos mais imemoriais que as gerações mais velhas ensinam as 

gerações mais novas e vice-versa, sendo a educação entre gerações a condição sine 

qua non para a existência da humanidade. Efetivamente, o ser humano nasce 

geneticamente predisposto a tornar-se humano. Contudo, é através da 

aprendizagem por meio da comunicação com os nossos semelhantes (de todas as 

gerações) e da transmissão deliberada de critérios, técnicas, valores e recordações 

que nos tornamos humanos. Porém, nas sociedades contemporâneas 

desenvolvidas e em desenvolvimento o encontro entre as gerações é cada vez mais 

raro, sobretudo entre aquelas que se situam no extremo do ciclo vital e que não 

apresenta vínculos familiares, estando assim reduzidas as oportunidades de 

educação entre as distintas gerações, com sérios prejuízos para as sociedades 

atuais. Daí a importância crescente da temática da educação intergeracional” 

(2012:33). 

1.4.1.Objetivos gerais e específicos 

 

a) Objetivos gerais 
 

 Facultar aos utentes novas experiências e aprendizagens desenvolvendo-os pessoal e 

socialmente; 

 Fomentar a ocupação adequada do tempo livre dos utentes impulsionando, sempre 

que possível, a aproximação entre gerações; 

 Proporcionar uma aproximação à comunidade. 

 

b) Objetivos específicos 

 Aproximar jovens e idosos através da partilha de valores, saberes e experiências; 

 Criar, junto dos jovens, apetência para lidar com as gerações mais velhas, tornando-os 

responsáveis e sensíveis às problemáticas próprias dessa geração; 

 Reduzir o isolamento dos idosos da população abrangida pelo programa, através de 

visitas regulares de jovens com atividades para desempenhar; 

 Desmistificar as ideias preconcebidas acerca dos idosos e dos jovens, reduzindo a falha 

intergeracional; 
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 Proporcionar aos jovens compromissos conscientes de relação de ajuda, tornando 

clara a sua contribuição para a melhoria das condições do próximo e do meio 

ambiente; 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, interesse pessoal e criatividade 

ajudando a ultrapassar inibições e resistências; 

 

CAPITULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO 
 

2.Apresentação de outras experiências/investigações sobre a problemática do estágio 
 

2.1.“Avós e Netos – Duas Gerações Unidas”- Um projeto de atividades intergeracionais na 

aldeia de S. José de Alcalar 

O projeto “ Avós e Netos – Duas Gerações Unidas” decorreu no Centro Paroquial da 

Mexilhoeira Grande - Aldeia de São José de Alcalar, em Faro, pela Investigadora Sara Duarte. 

O público-alvo deste projeto foram os idosos institucionalizados em lar e as crianças, das salas 

dos 4 e 5 anos de idades, que frequentam a valência de jardim-de-infância. Este projeto teve 

como finalidade o desenvolvimento de atividades intergeracionais, com o intuito de ocupar 

os idosos e as crianças, incentivando o convívio e a troca de experiências entre as duas 

gerações. Tal como afirmou Duarte “além de se tentar estimular a valorização dos idosos, 

pretendia-se que as crianças aprendessem a conviver com as pessoas mais velhas e as 

encarassem como amigas, […],os idosos podem ensinar as crianças e, simultaneamente, ser 

apoiados e animados por estas, […] as duas gerações influenciam-se e educam-se 

mutuamente ” (2009:2).  

Seguindo esta linha de pensamento, a educação informal e a educação para os valores 

acabam por estar implicitamente presentes nas atividades do projeto, porque os idosos ao 

interagirem com as crianças, transmitem-lhe valores acabando por contribuir para a sua 

socialização. 

Para atingir o objetivo do projeto a investigadora, desenvolveu várias atividades que 

promoveram o encontro entre as duas gerações em estudo, tendo sido elas as seguintes: a 

hora do conto, sessões de trabalhos manuais, jogos tradicionais, ginástica, lanches, desfile de 

moda e exposição de fotografias. 
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 Após a avaliação e apuramento de resultados, Duarte chegou à conclusão que com 

todas as atividades desenvolvidas “conseguiu-se aumentar a 

interação e o convívio entre os idosos da Aldeia e as crianças do Jardim Infantil, […] pode dizer-

se que estas atividades acabaram por contribuir para uma melhoria do bem-estar dos idosos 

diretamente implicados no projeto, em especial, durante o período em que estes se 

encontravam envolvidos nas diferentes atividades, usufruindo da companhia das crianças” 

(2009:98). 

2.2.“Estreitar Laços com Solidariedade e Saúde”- Um Projeto no âmbito do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações 

O Projeto “Estreitar Laços com Solidariedade e Saúde” foi dinamizado na cidade de 

Ourém, pela Investigadora Inês Marques, tendo envolvido um grupo de jovens alunos da 

turma C do 7º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária de Ourém e um grupo de 

utentes da Universidade Sénior de Ourém. 

Encontramo-nos a passar por uma difícil conjuntura económica, social e cultural, aliado 

ao crescente envelhecimento populacional torna-se fundamental dignificar esta faixa etária, 

por vezes esquecida pela sociedade e colocá-la ao seu serviço, tornando-os ativos, levando-os 

a sentirem-se úteis e integrados, este projeto pretendeu contribuir decisivamente para uma 

mudança social e de mentalidades. 

A investigadora Marques, desenvolveu este projeto com o seguinte propósito: 

 “ melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, promover o bem-estar e a 

inclusão social ao longo da vida e simultaneamente reconhecer a importância dos 

idosos nas sociedades, aproveitando o seu potencial como base do 

desenvolvimento futuro E, ainda, desenvolver uma comunidade sustentável, 

através da capacitação da população em estudo, invertendo a tendência da 

fragmentação social entre gerações, através de atividades comunitárias e sociais 

com impacto sobre a comunidade, bem como fomentar o estabelecimento de 

relações salutares de solidariedade, convívio e partilha de experiências, 

promovendo a saúde e o envelhecimento ativo entre gerações” (2012:1). 
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Para tal desenvolveu o seguinte conjunto de atividades: atividade física; voluntariado; 

recolha de papel em troca de bens alimentares para famílias/ instituições mais necessitadas; 

angariação de fundos que revertem para as pessoas mais desfavorecidas de Portugal e S. 

Tomé e Príncipe; recolha de lixo (educação ambiental) depositado indevidamente nos espaços 

verdes, nomeadamente no rio que passa ao longo do Parque Linear da cidade de Ourém. 

Após a avaliação do impacto desta intervenção a investigadora chegou à conclusão do 

seguinte: 

“os jovens reportam uma ligeira diminuição da felicidade subjetiva e da satisfação 

com a vida após a implementação do projeto, :embora sem significado estatístico. 

[Por outro lado] os seniores percecionaram alterações positivas nas escalas de 

satisfação com a vida e felicidade subjetiva após a implementação do projeto, 

embora só estatisticamente significativas em relação à perceção de felicidade” 

(2012:47). 

 

2.3.“Promoção das Relações Intergeracionais entre mulheres jovens e idosas residentes no 

Instituto Monsenhor Airosa” 

Este projeto foi desenvolvido pela investigadora Isabel Costa no Instituto Monsenhor 

Airosa na cidade de Braga. 

Este projeto de investigação/intervenção teve como finalidade, tal como definiu Costa, 

estudar “a problemática da intergeracionalidade, pretendendo confirmar o benefício que uma 

relação de qualidade entre pessoas de diferentes gerações pode constituir para a vida de cada 

um de nós” (2014:1). 

O público-alvo desta investigação/intervenção foram 8 mulheres idosas e 14 mulheres 

jovens acolhidas nos lares do IMA, em Braga. As idosas tinham idades entre os 66 e os 82 anos 

e viviam em permanência no IMA. As jovens tinham idades entre os 12 e os 21 anos e vivem 

transitoriamente no IMA. 

Ao longo do desenvolvimento do seu projeto de intervenção a investigadora 

desenvolveu várias atividades, entre elas: Workshop de fotografia; Conversas Intergeracionais 

(1-As Conversas são como as cerejas…; 2-Origens, família, jogos e brincadeiras; 3-Trabalho, 
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profissões, escola; 4-Juventude e velhice, educação e relação com os pais); Expressão Plástica; 

Workshop de Culinária; Atividade Física; Trabalhos manuais e Festa Intergeracional dos 8 aos 

80, todas elas com o propósito de criar momentos de convívio intergeracional. 

Após o desenvolvimento destas atividades a investigadora procedeu à avaliação da sua 

intervenção para analisar o impacto, da mesma, no público-alvo. A mesma constatou “ um 

notório aumento da autoconfiança, da motivação e do afeto desenvolvido entre as 

participantes deste estudo. Registou, ainda, a colaboração regular de 4 jovens no lar de 

idosas” (2014:83). Verificou, ainda, que “este projeto evidencia uma realidade tantas vezes 

desvalorizada: todos sem exceção, jovens e idosas, se encontram sedentas de atenção e 

interesse, sendo muitas vezes fatores exógenos e estranhos às relações que inibem ou 

dificultam essas mesmas relações” (2014:84). 

 No geral a investigadora salienta o “aumento do bem-estar adquirido pelas idosas e o 

crescimento da sua autoestima, refere, ainda, o carinho demonstrado pelas jovens e o prazer 

da companhia e que a falta de relação entre diferentes gerações é, antes de mais, um 

problema de construção mental prévia que dificulta e contamina o processo relacional que, 

afinal, se mostra suficientemente fácil e rápido de motivar, claramente rico, dinâmico e 

benéfico para todos” (2014:84). 

 

2.4. “Relação Intergeracional entre Idosos e Crianças: jogos tradicionais como mediador.” 

Este estudo foi realizado pela autora Mayeli Martini na cidade de Porto Alegre e o 

público-alvo, do estudo, foram 5 idosos e 14 crianças do 2º ano do ensino Básico de uma 

Escola Pública de Porto Alegre. O mesmo teve como objetivo estudar as relações 

intergeracionais, mais concretamente identificar se ocorre convívio intergeracional entre 

idosos e crianças; caracterizar esse convívio; verificar a presença de brincadeiras no convívio 

intergeracional entre idosos e crianças; verificar o papel/importância da brincadeira como 

possibilidade de convívio intergeracional. 

Neste estudo a investigadora utilizou os jogos tradicionais como mediador, porque 

acredita que os idosos podem ser agentes de uma ação educativa de preservação e 

transmissão da memória cultural. 
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A investigadora Martini defende que “este estudo se justifica pelo facto de os idosos 

carregarem conhecimentos que podem ser valiosos e transmitidos através de gerações, sendo 

que os jogos tradicionais podem possibilitar ao idoso a transmissão do seu conhecimento 

resultante da sua experiência de vida” (2015:10).  

Neste sentido para atingir os seus objetivos a investigadora desenvolveu várias 

atividades utilizando sempre os jogos tradicionais. 

Após o desenvolvimento desta intervenção a investigadora Martini procedeu à avaliação 

da mesma, tenho chegado à conclusão que “há um convívio intergeracional tanto para 

crianças quanto para os idosos” (2015:29). As formas de brincar são as mais diversas, seja com 

jogos eletrónicos ou com jogos tradicionais. No entanto durante a intervenção, os jogos 

tradicionais foram os mediadores desta intervenção e foi verificada a transmissão e 

valorização da cultura e experiência dos idosos. “Dessa forma, a interação entre idosos e 

crianças valoriza a memória e a experiência dos mais velhos, resgatando assim o 

conhecimento adquirido ao longo dos anos. Os jogos tradicionais revelaram-se como uma 

possibilidade de ponte entre as duas gerações e possibilita essa relação intergeracional entre 

idosos e crianças. Essa experiência permite a valorização da memória e valores dos idosos, 

como indivíduos ativos e transmissores de conhecimento” (2015:29). 

 

2.5.“Proyecto Intergenacional: Todos Contamos” 

Este projeto foi desenvolvido pela investigadora Ana Briones, na cidade de Madrid. O 

público-alvo desta investigação/intervenção foram jovens residentes num Centro para 

Infratores menores, onde cumprem medidas judiciais e os utentes de um Centro de Dia 

localizado numa zona rural. 

  A autora definiu-o como: 

 “um projeto de intervenção flexível, capaz de servir de referência para outras 

realidades, sem perder de vista as características de cada grupo e o contexto em 

que ocorre. Tinha como objetivo principal aproximar os membros de ambas as 

gerações, para que vivessem no ambiente uma da outra e partilhassem atividades 

que as ajudasse a se conhecerem e a superarem os estereótipos uma em relação à 

outra” (2012:3).  
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A investigadora levou a cabo dois tipos de atividades: independentes e conjuntas.Nas 

atividades independentes o grupo de idosos compilou vivências passados e atuais, assim 

como, informações sobre a área geográfica onde estavam inseridos, o que resultou num 

mural. Enquanto o grupo de jovens desenvolveram atividades e pesquisa e recolha de 

informação acerca do desenvolvimento humano (fases e caraterísticas), assim como, acerca 

de Madrid. Após essa recolha desenvolveram sessões onde criaram momentos de reflexão e 

discussão sobre os temas apresentados, através de brainstorming, visualização de vídeos, 

escrever conclusões. Tudo isto resultou em atividades partilhadas. 

Nas atividades conjuntas os jovens fizeram várias visitas, guiadas, pelo centro aos idosos, 

dando-lhes a conhecer que tipo de atividades desenvolvem, onde existiram momentos de 

diálogo. Os idosos partilharam as suas vivências com os mais jovens. Foram ainda criados 

momentos de degustação do típico doce local, durante o convívio Intergeracional. 

Após o desenvolvimento das atividades a investigadora procedeu à avaliação da sua 

intervenção tendo chegado à conclusão que a intervenção foi muito positiva, tendo 

contribuído para a melhoria da autoestima dos dois grupos intervencionados, a prova disso é, 

tal como a autora descreveu,” el deseo expreso de repetir la experiencia desde la Agencia del 

menor infractor y desde la empresa gestora del Centro de Día, propietaria de varias 

residencias de mayores”( 2012:18). 

 

2.6. As Relações Intergeracionais e a sua Importância 
 

Nas sociedades contemporâneas o envelhecimento cresce de forma galopante. E os 

mais novos carregam, consigo, um conjunto de estereótipos menos positivos acerca da 

velhice, tornando-se, portanto, extremamente evidente a necessidade de uma 

intervenção, através da qual se mudem visões e mentalidades acerca da velhice, 

sobretudo no que toca à ideia estereotipada que a velhice é sinónimo de doença e 

inatividade. Urge a necessidade de uma nova visão que valorize o velho e a velhice, dando 

relevo à riqueza do contributo que os seus saberes representam para os mais novos. 
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Neste sentido as Políticas Sociais enfrentam um grande e meticuloso desafio, uma 

vez que, apresentam algumas limitações no que toca a garantir a subsistência da 

convivência entre gerações. Tal como mencionaram Oliveira et all “as nossas sociedades 

terão de inventar novas vias para valorizar o potencial de crescimento que encerram as 

jovens gerações e os cidadãos mais velhos” (2015:32). 

Os autores referidos anteriormente defendem, ainda, que:  

“para que estas novas solidariedades se desenvolvam é necessário potenciar as 

relações entre as gerações que se tornaram bastante escassas, em virtude das 

mudanças sociais, como, por exemplo, as alterações das estruturas familiares e da 

economia, o avanço tecnológico, as políticas e o mercado de consumo direcionados 

a diferentes grupos etários, entre outras. Consequentemente, existem cada vez 

menos espaços promotores do encontro entre diferentes gerações, o que facilita a 

criação de preconceitos sociais e estereótipos, por desconhecimento, que reforçam 

a segregação e a discriminação por idade, obstruindo a concretização das 

macropolíticas que propõem a sociedade para todas as idades e a solidariedade 

entre gerações como possíveis estratégias para fazer face ao envelhecimento 

demográfico e às suas consequências sociais.” (2015:33). 

 

Verificamos que no caso Português os familiares parecem ainda por consciencializar da 

importância da participação destes na educação para as relações intergeracionais. O autor 

Oliveira defende que a “família é um elemento crucial e terá de continuar a providenciar um 

vínculo que permita, no mínimo o apoio emocional” (2011:2). 

Desde o início da humanidade que as gerações mais velhas transmitem às gerações mais 

novas, os conhecimentos necessários à sua sobrevivência. Assim como, as gerações mais 

novas transmitem às gerações mais velhas os conhecimentos da sua época muitas vezes 

desconhecidos pelos seus antecessores. Neste sentido as relações intergeracionais assumem-

se, cada vez mais, como um exercício de cidadania, onde as duas gerações que se encontram 

não influenciam, apenas os dois grupos a que pertencem mas toda a sociedade onde estão 

inseridos. Oliveira afirma, ainda, que “neste entrelaçar a transmissão de saberes não é linear, 

ambas as gerações possuem sabedorias distintas, o que possibilita que se dê origem a uma 

história em comum, a partir da experiencia de cada um, funcionando como uma via dupla, 
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pois ambos ensinam e ambos aprendem” (2011:5). Porém, esta troca, torna-se impossível, se 

não houver convívio entre gerações. Não é possível, alguém absorver e/ou transmitir algo ao 

qual não está exposto. Cabe às famílias e às Instituições criarem momentos e situações para 

que esse contacto aconteça.  

As relações intergeracionais assumem um papel de primordial importância para o 

desenvolvimento do crescimento físico e no equilíbrio social e emocional das duas gerações, 

provocando um impacto enorme no relacionamento e conhecimento de uma geração em 

relação à outra. 

Tal como defende o sociólogo Dumazedier: 

“As velhas gerações continuam a ter uma função de transmissão de conhecimentos 

às novas gerações. Há uma atitude seletiva com respeito aos ensinamentos da 

tradição e às lições da experiência, seja no trabalho, seja nas relações sociais, na 

vida familiar, no lazer etc. porque as pessoas idosas representam, antes de mais 

nada, uma memória coletiva. Se elas não transmitirem em esse tipo de saber, quem 

o fará?” (1992: 9) 

Esta questão é algo com que a sociedade em geral se deve preocupar, a sociedade 

em geral, uma vez que, sem o convívio entre gerações todo o processo de transmissão 

de conhecimento, tradição e cultura pode ficar comprometido e consequentemente a 

ligação com o passado, acabando por desaparecer o sentimento de pertença. 

Torna-se, por isso extremamente importante, tal como defende Martini, 

 “valorizar a história e a cultura das brincadeiras das gerações anteriores [esta é a 

forma mais eficaz de] apresentar às crianças de hoje um conhecimento que lhe 

proporcionará o desenvolvimento físico, social e corporal através do brincar, 

promovendo assim uma reflexão sobre o papel do idoso e o que ele pode contribuir 

para as novas gerações. Além disso este convívio intergeracional, é importante na 

medida em que flexibiliza as relações, valores e comportamentos, assim como 

diminui o preconceito etário”(2015:13). 

2.7. Ocupação do tempo Livre 
 

O tempo de desocupação é motivo de grande preocupação, porque muitas vezes resulta 

numa ociosidade gratuita, em que a procura de prazer imediato é uma constante e cujas 
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consequências podem não trazer um mínimo de enriquecimento pessoal, sendo mesmo 

nefastas para os jovens, em pleno amadurecimento e maturação. 

Antes de mais devemos clarificar os conceitos: tempo livre, ócio e lazer, conceitos estes 

muitas vezes confundidos e utilizados com o mesmo sentido. 

2.7.1.Tempo livre 

A expressão tempo livre tem a sua origem na Grécia Antiga, a qual deriva do latim 

“tempus”. Se retrocedermos até esta época o tempo livre era o privilégio e o atributo do 

homem livre. Ser livre significava que toda a atividade ou ocupação era fruto da própria 

escolha e vontade. Contudo com a ascensão da classe burguesa, o trabalho foi considerado 

algo extremamente valioso e o pouco tempo livre existente, era completamente orientado 

para a recriação, uma vez que, era considerado necessário para revigorar o corpo e a mente, 

e devolvendo-lhe as energias necessárias para o regresso ao trabalho. 

Com revolução industrial e a progressiva industrialização levaram a grandes alterações 

no mercado de trabalho e consequentemente também houve um maior investimento na 

educação e formação profissional, levando a uma situação de oposição entre os tempos livres 

e o trabalho, em que o segundo é o vencedor. 

A escola e todas as suas atividades costumam sonegar o direito ao ócio e ao tempo livre. 

As escolas têm como principal foco a preparação das crianças para a importância da profissão 

e da futura vida profissional, isto é, preparam as crianças para a vida adulta, totalmente 

moldada pelo trabalho. Isto é estamos perante uma sociedade cuja educação ocupa cada vez 

mais o tempo, que deveria ser livre, das crianças onde a preparação para o meio profissional 

e laboral assume uma importância estonteante e a escola, dentro desta conceção moderna, 

está profundamente demarcada pelo paradigma da produção industrial, reiterando que 

atividade social dominante e determinante da configuração social é o trabalho. 

 É importante que haja uma preocupação com a orientação para a utilização do tempo 

do ócio de forma totalmente livre e adequada, um fator de importância vital para o 

desenvolvimento de um individuo saudável e equilibrado. 

Tal como menciona Correia, “la sociedad nos há educado para estudiar, trabajar, realizar 

actividades en casa, pero poco se há dedicado a aprender a llenar y a utilizar el tiempo libre 

del que dispone con actividades gratificantes” (2015:43). 
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No entanto a ocupação dos tempos livres e as atividades de lazer assumem um papel de 

primordial importância, na vida de todos os indivíduos, sobretudo na vida das crianças e dos 

idosos. Tal como defende Sousa “[…] tempo sem trabalho é  considerado como um tempo 

forte de relações sociais que deverá ser preenchido com diversas atividades, entre as quais 

está o simples prazer e satisfação, como realização de exercícios de atividades que liga o 

individuo ao seu meio social” (2010:37). 

O tempo livre é pois o tempo em que o individuo pode, e deve, desenvolver um vasto 

leque de atividades que não constituí para si uma obrigação, mas a realização de uma vontade, 

ou seja, a ocupação do tempo livre pressupõe sempre liberdade no desenvolvimento das 

mesmas. Estas atividades, desenvolvidas de forma livre, proporcionam o desenvolvimento das 

aptidões pessoais e sociais, de quem as pratica. Melhorando, desta forma, a dinâmica das 

relações no seu todo e a construção da sua personalidade.  

2.7.2.Ócio 

A palavra ócio, derivada do latim otium, significa o fruto das horas vagas, do descanso e 

da tranquilidade, possuindo também sentido de ocupação suave e prazerosa, porém, como 

ócio, abriga a ideia de repouso, confunde-se com ociosidade. São vários os autores que 

definem ócio e consequentemente encontrámos diversas definições, alguns dos quais 

apresentamos abaixo. 

Segundo Aquino & Martins: 

“o ócio é tão antigo quanto o trabalho, porém, somente após a Revolução 

Industrial, com o surgimento do chamado tempo livre, que representa uma 

conquista da classe operária frente à exploração do capital, é que foi evidenciado, 

ocorrendo a nítida separação entre tempo-espaço de trabalho (produção) e lazer 

(atividades contrárias ao trabalho) enquanto tempo para atividades que se voltam 

para a reposição física e mental” (2007:485).   

O autor Cuenca, defende que, 

“o ócio constitui uma experiência gratuita, necessária e enriquecedora da natureza 

humana. Desde Aristóteles e, até hoje, filósofos e teóricos, ao tentarem precisar a 

natureza do ócio, relacionaram este a perceção de felicidade. Na sua compreensão, 

o ócio, do ponto de vista individual, tem relação com a vivência de situações e 
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experiências prazerosas e satisfatórias.[o referido pesquisador, defende que o ócio 

pode ser estudado e analisado sob duas perspetivas], do ponto de vista objetivo se 

confunde com o tempo dedicado a algo, com os recursos investidos ou, 

simplesmente, com as atividades. Do ponto de vista subjetivo, é especialmente 

importante considerar a satisfação que cada um percebe na experiência 

vivida”(2003:15). 

Este é entendido como um sinónimo de lazer e tempo livre, sendo estes três conceitos 

muitas vezes confundidos. Este conceito remete para os momentos em que as obrigações, 

quer pessoais quer laborais estão ausentes, ou seja, são os momentos em que o sujeito 

escolhe as atividades que quer desenvolver de forma livre, para que possa satisfazer as suas 

necessidades pessoais.  

Ainda Cuenca, menciona que a Associação Internacional WLRA (World Leisure 

&Recreation Association), ), como a Declaração de Educação para o Ócio e a Declaração de 

São Paulo de 1998, que considera este como: 

a) “Uma área específica da experiência humana, com os seus benefícios próprios 

entre eles, a liberdade de escolha, a criatividade, a satisfação, o desfrute, o prazer 

e a felicidade. 

b) Um recurso importante para o desenvolvimento pessoal, social e económico, 

sendo, um aspeto importante da qualidade de vida. Sendo também uma indústria 

cultural que cria emprego, bens e serviços. 

c) Promotor de uma boa saúde geral e bem- estar ao oferecer variadas 

oportunidades que permitem aos indivíduos e grupos selecionarem atividades e 

experiências que se ajustam às suas próprias necessidades, interesses e 

preferências. 

d) Um direito humano básico, como a educação, o trabalho e a saúde e ninguém 

devia ser privado deste direito por razões de género, orientação sexual, idade, raça, 

religião, crença, nível de saúde, incapacidade ou condição económica” (2004:337). 

Podemos então concluir, tal como defende Cuenca, que “o ócio assume três conceções: 

o ócio como realização pessoal, o ócio como direito e o ócio como qualidade de vida” 

(2004:335).  

Por outro lado, Ander-Egg define ócio como: 
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“una actividad, una inversion en nosotros mismos, em nuestra sensibilidad, en 

nuestro afán de conocimiento, en nuestra búsqueda de perfección, en nuestra 

capacidad de disfrutar com lo que nos commueve, nos cautiva o favorece, nuestra 

realización”(2001:34). 

Em suma o ócio são todas as atividades que investimos em nós mesmos e que nos 

proporcionam prazer, seja através do aumento do conhecimento, em busca da perfeição ou 

simplesmente descansar. Todos nós devemos ser livres nas escolhas que fazemos para ocupar 

o nosso tempo livre. 

2.7.3.Lazer 

O conceito lazer vem do latim “licere”, que significa lícito, ser permitido e surgiu na 

civilização Greco-Romana, onde era entendido como oposição ao trabalho. 

 No entanto com o surgimento da civilização cristã o lazer foi condenado, tendo sido, 

mesmo, considerado como o maior de todos os vícios, começando por degradar-se a partir 

dessa época. 

Na sociedade atual o lazer é entendido como uma recompensa através da qual o sujeito 

dispõe de liberdade de comportamentos para escolher as respostas às suas necessidades 

pessoais. É então entendido como o tempo dedicado a tarefas isentas de obrigatoriedade, tal 

como defendem vários autores.  

Destacamos aqui a de Requixa que defende o lazer: “como uma ocupação não 

obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vivência e cujos valores propiciam condições 

de recuperação e de desenvolvimento pessoal e social” (1980:35). 

E a de Dumazedier que defende o lazer como: 

 

 “um conjunto de ocupações e atividades às quais o sujeito deve entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, divertir-se, recrear-se e entreter-se, para 

desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, ou participar 

socialmente de forma voluntária após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais “(1976:94). 

 

Ainda Requixa, defende o aspeto educativo do lazer “sendo uma ocupação não 

obrigatória, de livre escolha do individuo que a vive e cujos valores propiciam condições de 
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recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social” (1980:35). 

 

2.8. Ocupação do tempo livre na infância 
 

A ocupação dos tempos livres na infância de uma forma sadia e verdadeiramente livre 

deve ser uma preocupação quer das instituições educacionais, quer das famílias. Tal como 

defende Dumazedier “ é através das práticas do tempo livre das crianças e dos adolescentes 

que poderemos compreender o seu modo de inserção social, suas dificuldades, seus desejos, 

suas aspirações ou confusões” (1976:76). 

Um desenvolvimento humano equilibrado e sadio depende, em parte da ocupação do 

tempo livre de forma livre e criativa. Tal como defende Martini: 

”o desenvolvimento humano é um processo que ocorre em uma rede de relações 

sociais, em contato com as pessoas que fazem parte do seu contexto, sejam elas 

crianças, adolescentes e adultos. O desenvolvimento das habilidades, 

principalmente as sociais, ocorre de forma mais intensas nas crianças e está 

relacionada com o contexto social que está inserido, formando assim sua 

identidade, apropriando-se de valores, normas e costumes, fazendo assim sua 

inclusão no mundo. Brincando de diversas formas, entre elas, sozinha, com outras 

crianças ou pessoas, ela organiza conceitos e vai integrando com seu mundo e com 

a realidade vivida” (2015:13). 

A base para um desenvolvimento equilibrado e verdadeiramente rico permanece na 

família, por muitas reformulações que a sociedade em que vivemos sofra. Contudo e apesar 

do ideal ser a criança passar os seus primeiros anos de vida no seio familiar, a verdade é que 

tal não acontece. Devido à situação socioeconómica das famílias as crianças são, desde muito 

cedo, entregues a instituições enquanto os seus pais trabalham. 

No entanto, independentemente do local onde as crianças se encontram é 

naturalmente simples ver os jogos surgirem de forma espontânea e tal como defende a autora 

mencionada anteriormente estes, “precisam de ser respeitados e incentivados. Deste modo, 

é importante que o adulto compreenda a intenção dos jogos, que vai muito além do prazer, 

propiciando a solidificação dos esquemas e estruturas e o desenvolvimento da criança” 

(2015:13). 
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As brincadeiras e os jogos contribuem para o desenvolvimento infantil. É através destes 

que as crianças estimulam os seus sentidos e desenvolvem a sua criatividade, aprendem a 

dominar o seu corpo e adquirem novas habilidades. 

O brincar contribui para todos os campos do desenvolvimento, é por meio dele que as 

crianças estimulam os sentidos, exercitam os músculos, obtém o domínio de seu corpo, 

tomam decisões e adquirem novas habilidades. Crianças de diferentes idades brincam de 

diferentes formas, com coisas diferentes e em tempos diferentes. Tal como defende Cunha: 

”ao brincar a criança aumenta a independência, estimula a sua sensibilidade visual 

e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades motoras, diminui a 

agressividade, exercita imaginação, aprimora a inteligência emocional, aumenta a 

integração, promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e 

a adaptação social”(2013:31). 

No entanto estamos perante uma realidade em que as crianças passam muito pouco 

tempo a família, logo o processo de transmissão de cultura que deveria passar de adulto para 

a criança está comprometido, devido à falta de convivência das crianças com os pais e avós e, 

ainda, porque os locais mais frequentados pelas gerações mais novas não possibilitam o 

mundo da brincadeira e do faz de conta. As crianças, hoje em dia, passam a maior parte do 

seu tempo numa sala de aula ou em locais que não são mais do que extensões da própria 

escola, eliminando, quase por completo o tempo que deveria ser destinado à convivência 

familiar. 

E se as crianças passam cada vez mais tempo institucionalizadas, em que dedicam a 

maior parte do seu tempo a atividades formais em contexto escolar e em outras atividades 

programadas fora da escola, urge-nos questionar, onde, quando e com quem vão as nossas 

crianças aprender a brincar? 

Uma das formas da criança aprender a brincar é relacionando-se com o outro de forma 

livre, onde a escolha da brincadeira é livre de obrigatoriedade, onde a satisfação e o prazer na 

atividade desenvolvida deve ser a única preocupação, quer de quem aprende a brincar quer 

de quem ensina a brincar. 

 As crianças acabam sempre por brincar mas a qualidade retirada de cada experiência é 

completamente diferente em função do seu contexto, do seu conteúdo, da forma, na relação 
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dos adultos e na relação entre as crianças. Sendo que a transmissão de cultura que devia 

passar de adulto para criança é praticamente inexistente devido à falta de convivência entre 

gerações. 

 Em jeito de conclusão e tal como defendem os autores Ireland &Spezia: 

“não é a educação, mas a educação de um certo tipo, que vai nos servir. E o atual 

modelo ocidental de educação escolar centrada no mundo urbano, que, muitas 

vezes, é mais focada em transformar crianças em unidades empresariais eficientes 

em vez de adultos curiosos e de mente aberta, só vai nos levar mais longe no 

caminho errado” (2014:72). 

 

2.9. Envelhecimento Ativo 
 

“Há uma idade na vida em que os anos passam demasiado depressa e os dias são uma eternidade” 

Virginia Wolf 

 

A intensidade do envelhecimento e dos todos os aspetos e fatores a si associados, assim 

como, os novos desafios e oportunidades com que se depara uma sociedade cada vez mais 

envelhecida, torna este tema atual e que exige uma análise e intervenção multidimensional. 

É necessário e urgente criar sinergias para se adaptar a idade da reforma ao prolongamento 

da vida de forma saudável. É sabido que os idosos são muitas vezes alvo de discriminação 

social devido, única e simplesmente, à idade que têm, sendo o seu isolamento, uma das 

maiores formas de exclusão social o que condiciona o desenvolvimento de uma sociedade 

onde o envelhecimento possa ser vivido e forma ativa e saudável.  

Para Costa “é importante reconhecer e contrariar o grande mito do envelhecimento –

viver uma vida longa está apenas associado ao declínio, às perdas e à decrepitude” 

(2014:141).O tema do envelhecimento da população é um aspeto muito debatido na 

comunidade em geral, tornando-se, tal como menciona Ferreira, “um dos maiores desafios [… 

com que as] sociedades contemporâneas atualmente se confrontam” (2011:2).  

A sociedade portuguesa, tal como menciona Cunha” não foge à regra, é uma sociedade 

envelhecida muito diferente da população de […] outrora, uma sociedade fortemente 
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marcada pela elevada taxa de natalidade e pela população jovem, contrasta atualmente com 

outra realidade, uma população cada vez mais envelhecida impulsionada pela alta esperança 

média de vida e pela diminuição drástica do número de nascimentos por mulher fértil. 

Pertencente a esta sociedade, Portugal não se apresenta como exceção” (2015:1). 

 

Figura 2- Índice de envelhecimento (rácio-%), PORTDATA 2016 

 

 

Como se pode verificar pelos gráficos, desde 1960 até 2016 que a população idosa, em 

Portugal, cresceu exponencialmente, tornando-se um dos países, da Europa com a população 

mais envelhecida. Sendo atualmente o 3º país mais envelhecido da Europa e um dos países 

onde o rácio de envelhecimento mais se desenvolveu, tendo passado dos 27% (1960) para os 

148,7% (2016). 

No entanto esta população precisa de ser valorizada, pelo país que ajudaram a edificar, 

através da criação de infra estruturas e de projetos que os tornem ativos. É imprescindível que 

o envelhecimento seja visto como uma fase natural da vida e não como uma fatalidade ou um 

terminus. Pires defende que: 

“O envelhecimento não é um problema, mas uma parte natural do ciclo de vida, 

sendo desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma saudável e 

autónoma o mais tempo possível, o que implica uma ação integrada ao nível da 

mudança de comportamentos e atitudes da população em geral […]” (2015:20). 

Perante esta linha de pensamentos torna-se extremamente importante, urgente e crucial 

desenvolver estruturas e respostas para que, tal como defende Araújo, “os novos desafios das 
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pessoas idosas, não exclusivamente respostas ligadas às estruturas básicas sociais mas também 

estruturas que valorizem e dignifiquem a pessoa idosa nos seus diversos domínios” (2015:32). 

Devido a esta importância o tema do envelhecimento, segundo Freitas, 

 “tem trazido às agendas políticas e sociais os mais diversos vetores de análise, 

reflexão e preocupação […], colocando importantes desafios aos indivíduos, às 

famílias, ao Estado e à sociedade em geral,” porque se por um lado temos uma 

sociedade envelhecida, por outro lado temos uma sociedade com uma maior 

esperança de vida” (2017:28). 

 

Figura 3. Índice de esperança de vida à nascença: total e por sexo (base: triénio partir de 

2001), PORTDATA 2016  

 

 

 

 

 

 

Tal como como se pode verificar pelo gráfico a esperança média de vida passou dos 67,1 

anos (idade) em 1970 para 80,8 anos (idade) em 2016, ou seja, houve um aumento de 

esperança média de vida de 13,7 anos (idade). Esta realidade deve levar-nos à reflexão sobre 

a importância de criar medidas de intervenção junto da população idosa para que estes 

tenham um envelhecimento saudável e ativo. Citando a Direção Geral de Saúde  

“Do ponto de vista da coletividade, sendo o envelhecimento um fenómeno que diz 

respeito a todos os seres humanos, implica necessariamente todos os sectores 

sociais, exigindo a sua intervenção e corresponsabilização na promoção da 

autonomia e da independência das pessoas idosas e o envolvimento das famílias e 

de outros prestadores de cuidados” (2016:6). 
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Os idosos apesar das suas limitações físicas, às quais se vão adaptando diariamente, não 

se tornam seres incapazes de desenvolver uma vida plena ou que não consigam contribuir 

com “nada de útil “para a sociedade onde estão inseridos. Estes são verdadeiras arcas do 

tesouro que podem transmitir verdadeiras relíquias históricas às gerações seguintes que de 

outra forma ficam perdidas no tempo e no espaço. 

 Devido à importância deste contributo para a Sociedade e para o bem-estar dos idosos, 

a Direção Geral de Saúde diz-nos que:  

“ A estimulação da iniciativa pessoal das pessoas idosas para a autonomia e a 

independência, é um imperativo de natureza ética, revelador da conceção 

humanista em que assenta uma sociedade, da responsabilidade solidária do Estado 

e da consciencialização, de cada cidadão, do sentimento de pertença a uma 

comunidade, através da sua participação e empenhamento generosos a favor da 

saúde dos mais frágeis” (2016:15). 

Antes de mais importa compreender os conceitos de: autonomia, dependência e 

independência. 

 Entende-se por autonomia o exercício do autogoverno, auto-regulação, livre-escolha, 

privacidade, liberdade individual e independência moral. Refere-se, ainda, à liberdade de 

experienciar os eventos de vida, com harmonia, com sentimentos próprios e necessidades, ou 

seja, tal como defende Muler, quando falamos de autonomia, “falamos sobre a capacidade 

do sujeito para tratar e cuidar de si, de se adaptar ao meio e ser responsável pelas suas 

condutas ou formas de agir” (2014:15). 

Por independência entende-se a capacidade funcional, isto é a capacidade de realizar as 

atividades básicas do nosso dia-a-dia tais como: alimentar-se, fazer a higiene pessoal, ir ao 

WC, tomar banho, vestir-se, locomover-se, etc...), assim como, as atividades instrumentais da 

vida diária (fazer compras, pagar as contas, usar meio de transporte, preparar uma refeição, 

cozinhar, cuidar da própria saúde, manter sua própria segurança) a ponto de sobreviver sem 

ajuda para o autocuidado e o manejo instrumental da vida. 

A dependência, é o conceito associado à necessidade de ajuda ou assistência, tal como 

define segundo Muller,  
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“para as atividades de vida diária, ou, mais concretamente, como um estado em 

que se encontram as pessoas que por razões ligadas à perda de autonomia física, 

psíquica ou intelectual, têm necessidade de assistência, […], para realizar os atos 

correntes da vida diária e, de modo particular, os referentes ao cuidado pessoal” 

(2014:16).  

Como se pode verificar a autonomia, dependência e independência são condições 

que se entrelaçam, estando presentes ao longo de toda a vida do ser humano. É possível 

que uma pessoa seja dependente mas sem perder a sua autonomia. 

É muito vulgar confundir-se dependência física com perda de autonomia o que 

contribui, frequentemente, para que o senso comum considere que com o envelhecimento os 

idosos tornam-se vulneráveis e perdem o controlo das suas vidas. Pensamento este que 

contribuí consequentemente para ambientes superprotetores e de baixa exigência, levando a 

um aumento da dependência e da perda de domínio sobre a própria vida. Este tipo de 

ambiente pode ter consequências negativas significativas para a saúde física e mental em 

todas as idades. Aceitar a diminuição do desenvolvimento físico ou mental sem reagir, como 

aspeto inevitável do declínio biológico pode impedir a pessoa de explorar as suas capacidades. 

Torna-se, portanto, imprescindível, criar medidas de incentivo e tarefas para tornar o 

envelhecimento mais saudável e os idosos mais ativos. Entre elas estão: 

 Socializar; 

 Deixar que o idoso faça as suas tarefas; 

 Comer bem e saudável; 

 Exercitar o cérebro. 

É da responsabilidade das famílias, instituições e responsáveis sociais criar estratégias e 

condições para que isto aconteça. O envelhecimento ativo, deve ser visto como uma 

estratégia que permita um envelhecer saudável das sociedades envelhecidas.  

2.10. Educação de Adultos  
 

A Educação de Adultos, conceitos e perspetivas da mesma, assim como, o grau de 

importância que lhe é atribuído, sofreu várias alterações ao longo dos anos, sendo que nos 
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últimos anos é um facto significativo a importância qualitativa e quantitativa atribuída a esta 

temática. A Educação de Adultos não é um facto recente.  

O conceito de educação é maioritariamente associado à aprendizagem dentro da Escola 

e é vista como a chave para o desenvolvimento económico, ou seja, a educação é considerada 

um requisito para a reconstrução e desenvolvimento económico. Esta relação causal levou a 

um grande investimento na Educação, escolar por parte dos Estados. 

Até aos anos 60 a Educação escolar era considerada como um processo de preparação 

da criança e jovem para o exercício de uma futura profissão. Nesta perspetiva, a partir do 

momento em que o individuo entrasse na idade adulta não tinha qualquer necessidade de 

aprender, de se emancipar e transformar a sua realidade. Porém a realidade do pós-guerra, 

trouxe a necessidade de reconstruir o que foi destruído durante a segunda Guerra Mundial e 

alterou esta situação, era necessária uma reeducação dos adultos, além de que os jovens e 

adultos, também, sentiram a necessidade de uma maior escolarização para entrarem no 

mercado de trabalho. Foi também neste momento, mais concretamente em 1949 que se 

promove a Conferência de Elsinore, e segundo Osório, o seu objetivo “era fazer da Educação 

de Adultos, um serviço para a paz e a instauração de uma civilização mais completa e mais 

humana” (2009:235). 

Ao longo das últimas seis décadas, a UNESCO promoveu Seis conferências Internacionais 

de Educação de Adultos, que se tornaram conhecidas ultimamente como CONFITEAS. 

Vamos fazer uma Retrospetiva destes 60 anos de CONFITEA tal como está descrito no 

manual de Ireland & Spezia, editado em 2014. 

Segundo estes autores as CONFITEAS,  

“têm-se estabelecido como um dos fóruns mais influentes na arena Internacional 

da Educação de Adultos, ao longo destes sessenta anos, foram estas conferências 

que debateram e indicaram as grandes diretrizes e políticas globais da educação de 

adultos para o período entre uma conferência e outra, tendo evitado em momentos 

mais conturbados o desaparecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das 

pautas políticas em vários países” (2014:9). 
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Estas Conferências Internacionais da UNESCO de Educação de adultos (Elsinore 1949, 

Montreal em 1960, Tóquio em 1972, Paris em 1985, e Hamburgo em 1997), foram as grandes 

impulsionadoras do passo em frente da Educação de Adultos. 

A primeira Conferência Internacional da Unesco realizada em Elsinore em 1949, 

enfrentou várias dificuldades, embora tenha, impulsionando um grande avanço no campo da 

Educação de Adultos.  

A Comissão participante nesta Conferência destacou as, seguintes, tarefas que a 

educação de adultos deve realizar, são elas: 

a. ajudar e incentivar os movimentos que visam à criação de uma cultura comum para 

acabar com a oposição entre as chamadas massas e a chamada elite; 

b. estimular o verdadeiro espírito de democracia e um verdadeiro espírito de tolerância; 

c. dar aos jovens a esperança e a confiança na vida, que foram abaladas pela 

desorganização do mundo atual; 

d. restaurar o senso de comunidade das pessoas que vivem em uma época de 

especialização e isolamento; 

e. cultivar um sentimento claro de pertencimento a uma comunidade mundial. 

 

Esta conferência, mais do que elaborar uma definição para educação de adultos 

preocupou-se em elaborar uma declaração sobre as tarefas que a educação tem para 

satisfazer as necessidades e aspirações dos adultos em toda a sua diversidade.  

“Essa declaração pode parecer banal, mas suas implicações práticas revelam uma 

abordagem dinâmica e funcional para a educação, contra a abordagem intelectual 

tradicional. Ela não se inicia a partir de um programa pré-fabricado ou de uma 

divisão do conhecimento em disciplinas distintas instituída pelo ensino tradicional; 

inicia-se a partir de situações concretas, de problemas reais que as pessoas 

envolvidas precisam resolver de alguma forma. A educação de adultos também é 

funcional, porque é basicamente livre. Nada pode obrigar um adulto a frequentar 

um curso noturno se ele não se sente atraído pelo curso por conta de um forte 

impulso intelectual, social ou artístico. A comissão salientou a necessidade de levar 
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em conta os diversos focos de interesse dos adultos quando da construção de um 

programa” (2014:86). 

 

A segunda Conferência realizada em Montreal em 1960, deu enfase à mudança 

galopante que o Mundo estava a sofrer a nível tecnológico, na destruição das áreas rurais para 

a construção de área urbanas, o aumento desenfreado da população. Sendo que tudo isto 

levou a uma divisão de Estados, onde cada geração enfrentava os seus próprios problemas. 

Por um lado os países em desenvolvimento necessitavam da educação de adultos para o 

processo de alfabetização,  

“para que homens e mulheres, adultos, adquirissem os conhecimentos e 

habilidades necessárias para vivenciarem os novos padrões de vida que estavam a 

adotar. Por outro lado os países desenvolvidos necessitavam de formação 

profissional e técnica, [para conseguirem acompanhar os avanços tecnológicos e 

industriais], no entanto isto não é suficiente” (2014:123). 

No entanto toda e qualquer sociedade saudável é compostas por homens e mulheres 

multifacetados, com diferentes necessidades, angústias e ambições. A educação de adultos 

devem refletir sobre estas, assim como, se adaptar às mesmas. 

 “Os poderes da mente e as qualidades do espírito que deram à humanidade um 

legado permanente de valores e julgamento devem continuar em toda a parte para 

encontrar nas mudanças da vida quotidiana, espaço amplo para amadurecer e 

florescer em uma cultura enriquecida. Esse é o grande objetivo da educação de 

adultos” (2014:123). 

A importância que esta assumiu para a sobrevivência e felicidade do homem é tão 

grande, que tornou necessária uma nova visão e atitude para com esta temática. Em toda a 

parte do mundo a educação de adultos tem que ser aceite como normal e os governos devem 

trata-la como parte integrante das suas ofertas educacionais. Não esquecendo que não devem 

ser estabelecidos limites entre a educação de jovens e adultos, uma vez que, estas se 

misturam e entrelaçam, não devendo por isso ser rigorosamente separadas mas sim criado 

um vínculo entre a educação dos jovens e dos adultos, só desta forma se conseguirá um 

processo de educação continuado. 
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A terceira conferência realizada em Tóquio em 1972, teve como propósito analisar as 

tendências da educação de adultos na última década; considerar as funções da educação de 

adultos no contexto da educação ao longo da vida e avaliar as estratégias de desenvolvimento 

educacional em relação à educação de adultos. 

 Durante esta conferência foi possível verificar que as duas conferências anteriores 

desempenharam um papel extremamente importante para o desenvolvimento da educação 

de adultos nos Estados Membros. A Comissão observou, ainda, que “em quase todo o Mundo 

houve uma crescente consciencialização pública da importância da educação de adultos, uma 

maior aceitação crescente do conceito de aprendizagem ao longo da vida e mais coordenação 

dos serviços de educação de adultos” (2014:151). 

Algumas das principais conclusões desta conferência são que: 

 “ a educação é um produto da sociedade e uma influência que a molda. As 

mudanças na sociedade e os objetivos de desenvolvimento da comunidade 

implicam, portanto, alterações no sistema de educação. Por outro lado, os 

objetivos educacionais geralmente exigem reformas sociais, económicas, culturais 

ou políticas. É dever dos educadores de adultos identificar e sugerir tais reformas. 

[…] a participação deve ser o mais ampla possível, para isso os obstáculos devem 

ser removidos[…], os serviços de aconselhamento educacional são necessários para 

ampliar o acesso à educação de adultos. Os adultos devem tomar consciência das 

oportunidades abertas a eles […], a educação deve ser transformada de um 

processo essencialmente formal para um processo funcional, penetrando na 

sociedade, fundindo-se com o trabalho, o lazer e as atividades cívicas, […], os 

adultos devem desempenhar um papel ativo no planeamento, gestão e condução 

dos seus estudos” (2014:163). 

Durante a Quarta Conferência realizada em Paris no ano de 1985, foi dado o primeiro 

arranque no campo da Educação de Adultos e onde se ouve pela primeira vez a expressão 

educação permanente. E apesar de chegarem a admitir que era impossível chegar a uma 

definição exaustiva do que é a Educação de Adultos, esta foi designada como: 

” a totalidade dos processos organizados de educação, qualquer que seja o 

conteúdo, o nível ou o método, quer sejam formais ou não formais, quer 

prolonguem ou substituam a educação inicial ministrada nas escolas e 
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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 e 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 equilibrado e independente.” (Nairobi, 1976:10) 

A declaração elaborada durante a conferência reconhece que: 

“o direito de aprender é mais do que nunca um grande desafio para a 

humanidade. O direito de aprender é: o direito de ler e escrever; o direito de 

questionar e analisar; o direito de questionar e analisar; o direito de imaginar e 

criar; o direito de ler o seu próprio mundo e escrever a história; o direito de ter 

acesso a recursos educativos e o direito a desenvolver competências individuais 

e coletivas.  O direito a aprender é uma ferramenta indispensável para a 

sobrevivência da humanidade. […] Não pode haver desenvolvimento humano 

sem o direito a aprender” (2014:187). 

Podemos afirmar que o direito a aprender e o acesso à educação é a maneira mais eficaz 

de combater os problemas que as sociedades enfrentam. A educação está na base da 

construção de sociedades saudáveis, autossuficientes e livres de conflitos sociais. Esta deve 

ser reconhecida com um direito fundamental a todos os cidadãos. Sem acesso à educação, 

por parte dos indivíduos, o mundo estagnava e os problemas sociais aumentariam de forma 

abismal e descontrolada. 

Tal como escreveu um dia Nelson Mandela: 

“ A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.” 

 

Já durante a Quinta CONFITEA, em Hamburgo, o conceito de educação para todos os 

jovens e adultos ao longo da vida foi ampliado e aprofundado. Além disso apresentou quatro 

tendências, 

 “a primeira aponta as grandes diferenças na interpretação dada ao conceito de 

EDA entre os países o norte e do sul. A segunda é que trouxe um crescimento nas 
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políticas que tomaram como referencial a educação ao longo da vida que resultam 

em programas que abrangem educação geral a e a aquisição de habilidades. A 

terceira é que apresenta, ainda, dois grandes eixos direcionados para os países em 

desenvolvimento e para os países industrializados. Por um lado para os primeiros a 

prioridade é voltada para o processo de alfabetização, já para os segundos é 

direcionada para a necessidade de desenvolver a educação voltada para o trabalho. 

A quarta tendência aponta o princípio da participação articulado com o princípio 

da motivação, em que existe um reconhecimento crescente de que o adulto é o 

agente da sua própria educação e que cabe à sua comunidade local a 

responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento”(2009:46). 

Ainda, mencionado pelos mesmos autores “a declaração de Hamburgo, partindo do 

conceito estabelecido, na Recomendação de Nairóbi e do entendimento da educação como 

uma intervenção social destinada a satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem dos 

indivíduos Jomtiem, define a educação de adultos como  

“[…] o processo de aprendizagem formal, ou informal, onde as pessoas 

consideradas adultas pela sociedade desenvolvem as suas habilidades, enriquecem 

o seu conhecimento e aperfeiçoam as suas qualificações técnicas e profissionais , 

direcionando-as para a satisfação das suas necessidades e as da sua sociedade. A 

educação de adultos a educação formal, a educação não formal e o espectro da 

aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde 

os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos” (Conferência 

Regional Preparatória, 1998:89) 

Ao mesmo tempo, Hamburgo aumentou consideravelmente a amplitude e a 

profundidade do que se entende por educação de adultos: 

“é um conceito poderoso para a promoção do desenvolvimento ecologicamente 

sustentável; para a promoção da democracia, da justiça e da equidade de gênero; 

para o desenvolvimento científico, econômico e social; e também para a construção 

de um mundo em que a violência cede lugar ao diálogo e a uma cultura de paz 

baseada na justiça. A educação de adultos pode modelar a identidade e dar sentido 

à vida” (UNESCO, 1997, p. 1). 

Na última Conferência, a VI, realizada em 2009 no Brasil, os participantes da mesma: 
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“ […] chegaram à conclusão, que não obstante os compromissos assumido em 1997 

com a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o futuro, a educação e a 

aprendizagem de adultos, não receberam a atenção que merecem nas principais 

reformas educacionais e nas recentes iniciativas internacionais, para eliminar a 

pobreza, alcançar a equidade de gênero, promover a educação para todos e 

fomentar o desenvolvimento sustentável[…]” (UNESCO,2004) 

O esforço que a VI conferência fez, foi no sentido de uma melhoria de acesso a processos 

de educação e aprendizagem de jovens e adultos de qualidade e no fortalecimento do direito 

à educação para todos. A CONFITEA, segundo os a frisou, ainda, “ que a aprendizagem ao 

longo da vida constitui uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas 

as formas de educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios e democráticos, sendo 

abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade de conhecimento” (UNESCO, 2009). 

Ainda durante esta Conferência reconhecem a educação de adultos como uma 

componente essencial do direito à educação e que, tal como descrevem Ireland & Spezia, 

” a alfabetização é o alicerce mais importante sobre o qual se deve construir 

aprendizagens abrangentes, inclusivas e integradas ao longo de toda a vida para 

todos os jovens e adultos, […], que a educação de jovens e adultos permite que os 

indivíduos, principalmente as mulheres, possam enfrentar múltiplas crises sociais, 

económicas e políticas” (2010:6). 

A aprendizagem ao longo da vida assume um papel de primordial importância para 

resolver questões globais e desafios educacionais.  

Foram, ainda, reafirmados pela Comissão participante os quatro pilares da 

aprendizagem, recomendados pela Comissão Internacional sobre a Educação para o Século 

XXI, que são eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver 

com os outros. 

Em suma a educação de adultos deve ser um agente de mudança e transformação e a 

qual não deve ser negada a nenhum grupo ou individuo, na sociedade.  
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2.11. Intervenção Comunitária 
 

A Intervenção Comunitária e os projetos desta assumem um papel de extrema 

importância no desenvolvimento local e comunitário.  

Mas do que estamos a falar quando falamos de desenvolvimento comunitário?  

Falamos de um desenvolvimento integral, integrado, endógeno, ecológico, local, equilibrado 

e harmonioso, “das comunidades e de cada individuo em particular em todos os aspetos 

sociais, culturais e vitais, desenvolvimento este para o qual os projetos de intervenção 

comunitária assumem um papel basilar. 

Porém, antes de abordarmos este tema, devemos entender o conceito de comunitário 

e comunidade. No entanto estes conceitos têm diferentes definições segundo a perspetiva de 

diferentes autores.  

Para Marchioni, “a palavra comunitário assume duas designações, que curiosamente 

são divergentes: assume a Comunidade como destinatária de programas de apoios e projetos 

e assume a Comunidade como protagonista do próprio processo de intervenção” (1999:8). No 

entanto destinatário e protagonista são conceitos diferentes, sem sombra de dúvida.  

O conceito de comunidade segundo vários autores e perspetivas. De acordo com 

Ander-Egg define comunidade como 

”una agrupación organizada de personas que se perciben comounidad social, cuyos 

miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, 

conconciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la 

qual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro 

contexto” (2007:19) .  

Por sua vez Idañez, define comunidade como, 

“ una agregación social de personas que, en tanto que habitan en un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, operan en redes estables de comunicación (…), 

pueden compartir equipamientos y servicios comunes, y desarrollan un 

sentimiento de pertenencia o identificación con algún símbolo local; y (…), pueden 

desempeñar funciones sociales a nivel local, de tipo económico (producción, 
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distribución y/o consumo de bienes y servicios), de socialización, de control social, 

de participación social y de apoyo mutuo”.1 

Ainda segundo a mesma autora e perspetiva, podemos entender participação 

comunitária como: 

“El proceso social en virtud del cual grupos específicos de población, que 

comparten alguna necesidad, problema o centro de interés y viven en una misma 

comunidad, tratan activamente de identificar esas necesidades, problemas o 

centros de interés, toman decisiones y establecen mecanismos para atenderlas”1. 

Podemos dizer que comunidade contempla um certo número de pessoas que partilham 

a mesma área geográfica, logos todos têm relações diretas ou indiretas uns com os outros e 

consequentemente partilham atitudes e sentimentos de pertença ao local ao qual pertencem, 

transformando-o a fim de manter a vida física e social do grupo. Todos mantêm relações 

diretas ou indiretas uns com os outros; assim sendo, as relações sociais organizam-se e é o 

seu conjunto que forma a estrutura social”. 

Em todas as definições apresentadas existe um ponto comum em que comunidade, é 

associada à população existente num determinado local e seguindo esta linha de pensamento, 

a intervenção comunitária é uma intervenção junto de uma determinada comunidade onde 

os indivíduos (destinatários da intervenção) assumem um papel passivo e de meros recetores. 

No entanto sendo a intervenção comunitária um o processo que visa a melhoria das condições 

de vida de uma determinada comunidade. Esta é, sempre, uma intervenção participativa em 

que todos os agentes participam em todas as fases do projeto, levando ao desenvolvimento 

integral dos indivíduos.  

Segundo, Núcleo de Arquitetura e Urbanismo de Lisboa, 

 “Por participação comunitária entende-se o envolvimento das comunidades nas 

tomadas de decisão que lhes dizem respeito ou que afetam o seu desenvolvimento 

futuro. O objetivo da participação comunitária é conferir a todos os membros de 

uma comunidade a oportunidade de, em igualdade de circunstâncias e num 

ambiente democrático, ter uma voz ativa e tomar parte nas tomadas de decisão 

                                                           
1 Presente no site: https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2013/11/30/participacion-comunitaria-que-
es/: consultado 11/05/2018 

https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2013/11/30/participacion-comunitaria-que-es/
https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2013/11/30/participacion-comunitaria-que-es/
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que afetam essa comunidade e a sua qualidade de vida, do meio onde estão 

inseridos, transformando a realidade existente. Em Portugal, o recurso à 

participação comunitária tem vindo a aumentar ao longo das últimas duas décadas, 

mas nem todos os processos de participação comunitária foram conduzidos de 

forma consciente e sistematizada”(2013:1) 

 

 Segundo Carrasco, “esta metodologia assenta em três pilares básicos: 

1. Uma intervenção integrada, coordenada e globalizada; 

2. Uma intervenção sistematizada e planificada; 

3. Uma intervenção baseada na participação da comunidade (grupos e pessoas)” 

(1997:272). 

Esta deve, ainda, contribuir para a emancipação do ser humano, não descurando 

nenhuma das dimensões do ser, através da criação de condições e da motivação para a 

participação.  

Esta intervenção deve estar bem planificada e sistematizada, para o efeito devemos ter 

um conhecimento profundo da realidade e dos problemas individuais e deve ter, sempre, a 

participação da comunidade. É neste aspeto que os educadores comunitários assumem um 

papel de primordial importância, porque são estes que devem criar as condições necessárias 

para a participação das populações, com iniciativa, dinamização, auto-organização de uma 

comunidade, em prol de um desenvolvimento comunitário integral e integrador. Deve haver 

uma valorização de todos os recursos, humanos e infraestruturas, comunitários em torno de 

um projeto comum.  

Torna-se extremamente difícil trabalhar a motivação para a participação, porque 

estamos perante uma sociedade muito individualista, onde o conceito de comunidade e 

comunitário, está agora a renascer. Porém podemos ultrapassar esta barreira estabelecendo 

momentos de animação sociocultural, porque a animação sociocultural é um instrumento 

imprescindível para desencadear mecanismos de motivação, dinamização, participação e 

auto-organização da comunidade no seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo 

possibilita a criação de recursos comunitários, a otimização dos existentes e articulação com 

outros recursos extracomunitários. 
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Não nos podemos esquecer que os recursos locais mais importantes são as pessoas, no 

entanto este recurso não é valorizado pelas políticas de desenvolvimento. A ideia de 

desenvolvimento é sempre associada a questões financeiras, isto é, a possibilidade de 

desenvolvimento é associada à existência de um acréscimo de recursos financeiros. Esta 

perspetiva transfere para as entidades a responsabilidade do desenvolvimento, criando uma 

dependência da “ajuda” para o desenvolvimento, o que leva a situações de estigmatização 

dos “ ajudados”.  

Não podemos pensar em projetos de intervenção que não vão ao encontro das reais 

necessidades do público-alvo e da comunidade onde este está inserido. A intervenção 

comunitária tem como filosofia melhorar as condições de vida das pessoas, contribuindo para 

o desenvolvimento integral do ser. 

CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

3. Paradigma de Investigação/Intervenção 

A definição do paradigma a utilizar assume um dos momentos altos na elaboração de 

um projeto de intervenção, uma vez que, é neste momento que definimos o caminho a seguir 

para sustentabilidade e fundamentação do mesmo. Segundo o presente no site 

http://www.eduardosoeiro.info/tic-edu/entry/paradigmas-de-investigacao, consultado a 

11/05/2018, Soeiro defende que, “este constitui o caminho para chegar ao conhecimento 

científico, sendo o conjunto de procedimentos que servem de instrumentos para alcançar os 

fins da investigação”. 

A definição clara de um paradigma ou conceção subjacente a uma investigação deve ser 

feita de modo a entender perfeitamente as opções do investigador, nomeadamente no que 

se refere a metodologias, métodos e técnicas. Segundo Coutinho, “as metodologias carregam 

em si mesmas interesses que condicionam os resultados procurados e encontrados, razão pela 

qual o investigador deverá procurar identificar os interesses humanos que estão sempre por 

detrás das diferentes formas de investigar”(2004:438).  

A mesma autora defende que “ao conhecer o (s) paradigma (s) de investigação 

possibilita tomar decisões fundamentadas, questionando assim os porquês das opções 
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metodológicas, fazendo assim uma viagem ao pensamento científico inerentes à prática de 

investigação” (2004:438).  

  O paradigma utilizado foi o paradigma construtivista. Ainda segundo Soeiro, 

conforme o presente no site supracitado, 

 “(…) este, apoia-se numa perspetiva qualitativa na recolha e análise de dados, em 

que o pesquisador reconhece o seu próprio significado sobre a realidade e sobre 

ela exerce influência, posicionando-se no seu interior. Ele dá significado à realidade 

que os sujeitos em estudo apresentam, através do diálogo e interação com os 

participantes. Em vez de começar com uma teoria, os investigadores desenvolvem 

um padrão de significado a partir da interpretação que fazem da interação com o 

sujeito. Neste sentido, são utilizadas questões abertas dando azo à interpretação 

das respostas” . 

A metodologia utilizada foi a qualitativa, esta caracteriza-se, tal como defende Trilla, 

pela “descrição e reconstrução, de forma sistemática dos fenómenos sociais. (…) O Importante 

da Investigação qualitativa é o procedimento hermêutico e a compreensão da realidade” 

(2004:103). A investigação qualitativa é humanística, aqui os investigadores estudam os 

sujeitos de forma indutiva e tentam conhece-los como pessoas, experimentando o que eles 

experimentam. Desta forma obtém-se um conhecimento direto da realidade social da 

população em estudo. 

Nesta metodologia o investigador, seguindo a linha de pensamento de Sousa, “assume 

o papel de instrumento de recolha de dados, tornando fiáveis ou não os dados recolhidos 

consoante a integridade e conhecimento do investigador em interagir com os participantes 

de forma natural e não intrusiva, estando atentos aos comportamentos destes” (2010:43). 

Os investigadores qualitativos procuram o seu objeto de estudo na fonte dando muita 

importância ao contexto e ao ambiente habitual de ocorrência. 

3.1.Metodologia da Investigação 
 

A metodologia utilizada foi a investigação-ação participativa, esta é uma metodologia 

de investigação orientada para o aperfeiçoamento da prática. Esta metodologia tem como 

objetivo principal a transformação da realidade social através da intervenção e participação.  



 
 
 

46 
 

 Segundo Sousa “para que essa mudança seja efetiva, é necessário compreender a forma 

como os indivíduos envolvidos vivenciam a sua situação e implica-los nessa mesma mudança, 

pois são eles que vão viver com ela” (2010:45). 

 

3.2.Métodos e Técnicas de Investigação 
 

As técnicas utilizadas foram: análise documental; observação direta não participante; 

conversas informais; inquérito por questionário; registo fotográfico e entrevista aberta. 

a) Análise Documental 

A análise documental assume um papel de extrema importância para o trabalho do 

investigador, uma vez que, esta engloba todo o tipo e formatos de documentos, através dos 

quais o investigador recolhe informação extremamente pertinente e que de outra forma não 

teria acesso à mesma.  

Podemos dizer que através da análise documental o investigar alarga o leque de 

informação ao seu dispor.  

b) Observação direta não participante 

Na observação direta o investigador recolhe diretamente as informações, sem 

intervenção dos observados e constrói a sua grelha de observação. Sendo não participante o 

investigador não interage com o seu objeto de estudo, momento em que realiza a sua 

observação. Através desta técnica o observador não interfere nem influencia o 

comportamento do observado. 

c) Conversas informais 

As conversas informais são um recurso, para recolha de dados, extremamente valioso, 

para um conhecimento mais profundo da realidade sem a rigidez das conversas formais. No 

entanto esta técnica só se torna verdadeiramente eficaz se o investigador estiver munido de 

habilidades e estratégias verdadeiramente eficazes para a recolha do sumo pretendido. 

d) Inquérito por questionário 
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O inquérito por questionário é uma técnica de investigação não participante que se 

suporta numa sequência de perguntas, escritas, dirigidas a um grupo de indivíduos 

(inquiridos), dos quais se pretende recolher as suas opiniões, crenças ou factos sobre eles 

próprios ou sobre o meio onde estão inseridos. O inquérito por questionário distingue-se da 

entrevista, uma vez que, a aplicação do inquérito exclui, em alguns casos, a relação de 

comunicação oral entre inquiridor e inquirido. O caso da entrevista existe, sempre, um 

contacto entre o entrevistador e o entrevistado.  

Esta técnica mais adequada ao estudo de grandes conjuntos de indivíduos, no entanto 

apresenta importantes limitações quanto ao grau de profundidade e veracidade da 

informação recolhida 

e) Registo Fotográfico 

O registo fotográfico foi a técnica mais utilizada ao longo do desenvolvimento de todo o 

projeto, onde as imagens registadas serviram de apoio à posterior descrição da atividade, 

assim como, reações e nível de participação e envolvimento. 

f) Entrevista Aberta ou semi- estruturada 

A entrevista aberta ou semi-estruturada aproxima-se mais de um diálogo, focado em 

determinados assuntos, do que de uma entrevista extremamente formal e estruturada. Esta 

baseia-se num guião flexível e passível de ser rapidamente adaptado, uma vez que, apesar do 

entrevistador/investigador ter as questões previamente elaboradas elas vão sendo 

enquadradas e adaptadas à medida que a entrevista se vai desenvolvendo e as opiniões 

fluindo. 

3.3. Métodos e Técnicas de Intervenção 
 

Os métodos e técnicas utilizadas na realização das atividades desenvolvidas ao longo do 

projeto, enquadram-se de acordo com Freitas “em cinco grandes categorias- formação, 

difusão, artísticas, lúdicas e sociais, […], cada una de las cuales compreende, a su vez, una 

amplíssima diversidade de acciones socio-educativas-culturales “ (2015:57). 

Dada a amplitude dos temas trabalhados este projeto de intervenção contemplou as 

Artísticas, as Sociais e Lúdicas. 
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A Animação Sociocultural engloba todas estas técnicas, assumindo um papel de 

primordial importância, extremamente eficaz no que toca ao trabalho para a motivação e 

participação. Esta é um instrumento imprescindível para desencadear mecanismos de 

motivação, dinamização, participação e auto-organização da comunidade no seu próprio 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo possibilita a criação de recursos comunitários, a 

otimização dos existentes e articulação com outros recursos extracomunitários. Estes 

momentos de animação sociocultural podem ser incorporados ao longo das diversas fases da 

intervenção comunitária: informação, motivação, participação, organização, coordenação e 

consolidação. Segundo Canário, “a grande contribuição que a Animação sociocultural induziu 

na reflexão e ação educativas constituiu em pôr em evidência a dimensão quantitativa e 

qualitativa dos fenómenos educativos não formalizados e/ou não deliberados” (2000:16).  

Podemos afirmar que a Animação Sociocultural, tem como objetivo final contribuir para 

o aumento da qualidade de vida dos cidadãos através do envolvimento, dos mesmos neste 

processo.De acordo com Antunes, 

“em termos genéricos a animação sociocultural, através de um conjunto de 

estratégias, métodos e técnicas de intencionalidade educativa tem como finalidade 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, implicando-os no desenvolvimento 

sociocultural das comunidades de que fazem parte de uma forma ativa, 

responsável e participativa” (2011:150). 

 

3.4. Meios e recursos utilizados 
 

Neste tópico é de grande importância referir todos os recursos humanos e materiais que 

foram utilizados ao longo do desenvolvimento deste projeto. 
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Tabela 5 – Recursos mobilizados 

Atividades Recursos Humanos Materiais 

 

 

Jornal de Parede 

 

Estagiária 

Crianças da Instituição 

 

2 Quadros de Corticite; Cartolinas; 

Folhas A4 de várias cores; Cola; Tesoura; 

Pioneses; Computador; Impressora; 

Fotocopiadora 

 

Hora do Conto 

 

Estagiária 

Crianças da Instituição 

 

Vários Contos; Papel Eva; Cartolina; 

Cola; Tesoura 

 

“Retalhos de Vida” Estagiária 
Crianças do CATL e 
respetivas famílias 

Folhas A4 

“O Natal é para todas as 

idades” 

Estagiária 

Crianças do CATL  

Idosos do Lar 

Colaboradoras da 

Instituição 

Diretora Técnica do CATL 

Diretora Técnica do Lar 

 

Materiais para decoração 

Alimentos para o lanche conjunto 

“Brinca comigo que eu ensino-

te como é.” 

Estagiária 

Crianças do CATL  

Idosos do Lar 

Colaboradoras da 

Instituição 

Diretora Técnica do CATL 

Diretora Técnica do Lar 

Tabletes 

Telemóveis 

Cordas 

Berlindes 

Pedrinhas 

Giz 

Latas de refrigerante 

Bolas de Ténis 

Elásticos 

“ Reciclar é o que está a dar” Estagiária  

Crianças do CATL 

Tampinhas de Garrafas 

Garrafas de Plástico 

Rolos de papel higiénico 

Palhinhas 

Pauzinhos de gelado 

Rolhas de cortiça 
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“ A minha família vem ao CATL” Estagiária 

Crianças do CATL 

Famílias 

Tampinhas de Garrafas 

Palhinhas 

Pauzinhos de gelado 

Ráfia 

Papel Eva de várias cores 

Cola quente 

Pistola de Cola quente 

Tesoura 

x- ato 

Papel reciclado 

Folhas A4 várias cores 

Lápis de cor 

Lápis de cera 

Marcadores de várias cores 

“ A proteção Civil vem à 

Comunidade” 

Estagiária 

Crianças do CATL 

Colaboradoras do CATL 

GNR 

Bombeiros Voluntários 

Viaturas da GNR 

Viaturas dos Bombeiros 

Computador 

Videoprojetor 

“Diz-me o que fazes para eu 

entender” 

Estagiária 

Colaboradoras do CATL 

Artesão 

Bombeiros Voluntários 

Corda de nylon com acabamento bordeado; 

Tesoura; 

Agulha; 

Malheiro; 

Viatura dos Bombeiros 

 

 

3.5. Limitações do Processo 

É muito vulgar ouvir-se que não há projetos perfeitos e este não foi exceção, existiram 

algumas limitações que devemos enumerar, problematiza-las e refletir sobre as mesmas. Os 

constrangimentos sentidos ao longo do desenvolvimento deste projeto, centraram-se, 

sobretudo, na falta de disponibilidade do grupo-alvo, devido à rotina quotidiana do mesmo. 

O facto de termos que adaptar todas as atividades aos diferentes horários escolares dos 

utentes dificultou, não só o desenvolvimento das mesmas, mas também a articulação entre o 

C.A.T.L. e o Lar, para a promoção de mais momentos intergeracionais. Assim como, o facto de 
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as deslocações entre as duas valências serem condicionadas pelas condições climatéricas, 

uma vez que, o trajeto entre as mesmas era feito a pé. 

Além disso o número de crianças de atividade para atividade também variou 

consoante a disponibilidade dos mesmos. 

CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO/ 
INVESTIGAÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do 

projeto de intervenção, assim como os seus objetivos. 

De forma a garantir o sucesso do projeto, tornou-se indispensável considerar as etapas 

inerentes a cada fase, enunciadas no seguinte quadro. 

 

Tabela 6 – Atividades e calendarização 

 Atividades Calendarização Avaliação 
 

1ªFase 
Sensibilização 

Apresentação do trabalho a 

desenvolver 

1 outubro  
 
 
 
 
 

Avaliação Diagnóstica 

Elaboração do questionário De 2 a 4 outubro 

 
 

Implementação do 

questionário  

De 9 a 12 de outubro 

Tratamento de dados De 17 a 24 de outubro 

Planificação das Atividades De 25 de outubro a 4 de 

novembro 

 

Colaboração na Elaboração 

do Plano Pedagógico e 

Educativo do CATL 

Outubro e Novembro  

2ª Fase 
Implementação 

Clube de Leitura 

 Hora do Conto; 

 Jornal de Parede; 

 “Diz-me o que fazes 

para eu entender”; 

Ao longo do ano letivo Avaliação Contínua 
 
Instrumentos de Avaliação: 
 

 Ficha de Reação; 
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(Entrevistas aos vários 

responsáveis locais); 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência. 

“ Retalhos de Vida” Ao longo do ano letivo Avaliação Contínua 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência; 

 Nº de Testemunhos 

recolhidos. 

“ O Natal é para todas as 
Idades” 

Dezembro de 2017 Avaliação no final da atividade 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência. 

 

“ Como eu vejo o passado” Abril 2018 
3 dias a definir 

Avaliação no final da atividade 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“Brinca comigo que eu 
Ensino-te como é.” 

Ao longo do ano letivo 
 

Avaliação Contínua 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“Reciclar é o que está a dar” Ao longo do ano letivo 
 

Avaliação Contínua  
 
Instrumentos de Avaliação 

 Ficha de Reação 
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 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“ A minha Família vem ao 
C.A.T.L 

Durante o mês de Maio 
de 2018 

 

 “ A Proteção Civil vem à 
Comunidade” 

Março   

3ª Fase 
Avaliação 
Avaliação Final 

Questionário 

Entrevista 

 Avaliação Final 

 

4. Descrição das atividades desenvolvidas. 

Tabela 7 – Atividades desenvolvidas 

Jornal de Parede 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade 

Objetivos específicos  Proporcionar aos jovens compromissos conscientes de 

relação de ajuda, tornando clara a sua contribuição para a 

melhoria das condições do próximo e do meio ambiente; 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências 

Descrição da atividade Esta atividade foi desenvolvida ao longo de todo o período de 

estágio, onde foram trabalhadas várias temáticas e desenvolvidas 

várias subatividades. 

O jornal de parede foi colocado num local estratégico, com bastante 

visibilidade. Este local foi escolhido de forma intencional para que as 

crianças vissem que o seu trabalho é valorizado, mas também, para 

servir como meio de comunicação de algumas atividades para o 

exterior, para que desta forma as famílias acompanhassem os 

trabalhos desenvolvidos pelas suas crianças. Consideramos que 

também foi um meio para reforçar os laços C.A.T.L – Criança – 

Família. 

Este tipo de atividade era inexistente na Instituição. 
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 Atividade 1- Dia do Idoso 

O Dia Mundial do Idoso, comemora-se a 1 de Outubro de cada ano. 

Este dia foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 

1991, tendo como objetivo principal a sensibilização da sociedade 

para as questões do envelhecimento e para a necessidade de cuidar 

da população idosa. Devido à importância desta temática, não 

deixamos “passar em branco” esta data e desenvolvemos uma 

atividade junto dos utentes do C.A.T.L. 

Como o dia 1 de Outubro foi num Domingo a atividade desenvolveu-

se na sexta-feira anterior, dia 29 de setembro. Optamos pelo dia 

anterior e não posterior, à comemoração deste dia, para que as 

crianças no dia da sua comemoração (domingo) estivessem 

consciencializados para esta temática e dedicassem algum do seu 

tempo aos seus familiares idosos. 

 Para a realização desta atividade foi entregue uma flor, em papel, a 

cada criança com a frase “ O idoso é…”, no centro da flor e em cada 

pétala as crianças escreveram adjetivos, que na opinião deles, 

caraterizam os idosos. Após o preenchimento das pétalas das flores, 

cada criança colou a sua flor numa cartolina e partilhou, perante o 

grupo, a sua seleção de adjetivos. Tendo-se criado pequenos 

momentos de debate e reflexão sobre a temática. 

Dia de S. Martinho 

No dia 10 de Novembro, dia antecedente, ao dia comemorativo do S. 

Martinho, as crianças foram colocadas em grupo, para ouvirem a 

Lenda de S. Martinho. Após a leitura da mesma, criaram-se 

momentos de partilha de opinião e debate sobre o que tinham 

acabado de ouvir. 

O que se pretendeu com esta atividade foi trabalhar a capacidade de 

reflexão, argumentação e respeito pela opinião dos outros. 

Pretendeu-se, ainda, trabalhar os valores implícitos nesta Lenda, mais 

propriamente a Bondade e a Partilha. 

À medida que os debates iam avançando e com a moderação da 

estagiária, foram-se verificando algumas alterações no que toca ao 

saber ouvir e respeitar a opinião do grupo de pares. 
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 Dia da Bondade 

No dia 13 de Novembro comemora-se o “ Dia da Bondade” e dando 

continuidade ao trabalho desenvolvido no dia anterior de atividade 

(10 de Novembro) foi abordado novamente esta temática no sentido 

de reforçar a ideia da importância de ser bondoso, respeitar o 

próximo, independentemente da sua condição, raça ou religião. 

Para tal foram criados pequenos momentos de reflexão e debate 

onde levamos as crianças a se colocarem no lugar do outro. 

Após estes pequenos momentos de debate/reflexão foram 

distribuídos desenhos com imagens e frases alusivas a este tema para 

as crianças colorirem e materiais para a elaboração de trabalhos 

livres. 

Dia Nacional do Pijama 

O Dia Nacional do Pijama comemora-se a 20 de novembro de cada 

ano, esta data coincide com o dia da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança.  

Para comemorar este dia na Instituição, foram distribuídas flores em 

papel onde as crianças escreviam verbos ou adjetivos que ilustrassem 

o que era para elas ser Criança. Após este preenchimento foram 

coladas em cartazes cujo título era “ Ser Criança é…”. 

Foram ainda distribuídos folhas com os Direitos das Crianças, 

contemplados na Convenção e com os quais as crianças elaboraram 

cartazes sobre a temática. 

Consideramos que se as crianças tiverem consciência dos seus 

Direitos, terão consciência dos Direitos das outras crianças, 

independentemente da sua condição, raça ou religião. E sobretudo 

serão adultos conscientes e respeitadores dos “ Direitos da Criança”. 

Dia da Poupança da água 

Ao longo dessa semana, de 20 a 24 de novembro, foi lançada uma 

campanha de consciencialização sobre a importância da poupança de 

água. 

No dia 21 de novembro dedicamos as atividades a este tema, onde foi 

pedido às crianças para elaborarem cartazes a apelar à poupança de 
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água. As crianças tiveram o cuidado de enumerar atitudes e 

comportamentos que nos podem levar a poupar água.  

Foram partilhando a sua opinião sobre os comportamentos e 

atitudes, que devemos ter para poupar água, com os familiares que 

passaram pelo C.A.T.L, nesse dia. 

 Dia da Liberdade 

O dia 24 de abril foi dedicado a atividades relacionadas com a 

Comemoração do Dia da Liberdade. Num primeiro momento as 

crianças estiveram em grande grupo, com a estagiária, onde se 

criaram momentos de debate sobre este tema e o que este 

representa para Portugal e para os Portugueses. 

Foi feito um brainstorming sobre a palavra LIBERDADE, onde as 

crianças foram enumerando algumas palavras ou expressões que 

associam a este conceito. 

A estagiária foi escrevendo, em post-its, as sugestões das crianças, 

entre as quais destacamos as seguintes:“ fazer o que queremos”, “ ir 

à escola só quando queremos”, “ser responsável”, “ ser livre”, “ ter 

Direitos”, “ dizer o que queremos”,” correr”, “cantar”, “sorrir”, 

“brincar” e “sonhar”. 

No final houve um momento de reflexão onde foram debatidas e 

opinadas as escolhas feitas. 

Após este momento de reflexão as crianças dedicaram-se a trabalhos 

manuais sobre a temática.  

 Dia da Família 

No dia 15 de Maio comemora-se o “Dia da Família”. No CATL, também 

lembramos este dia com pequenas atividades, onde apelamos à 

criatividade das crianças para a elaboração de trabalhos/atividades. 

As atividades desenhadas e desenvolvidas, pelas crianças foram 

diversas, desde desenhos, elaboração de cartazes. Desenvolveram, 

ainda, danças, jogo das cadeiras e outras pequenas atividades, com 

os familiares que vieram ao C.A.T.L. 

 

  

Dia Mundial da Diversidade Cultural 
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Este dia foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2002, em 

comemoração da aprovação em 2001 da Declaração Universal da 

UNESCO sobre a Diversidade Cultural.  

Devido à importância desta temática, para concretização dos 

objetivos do projeto, e para a “ construção da pessoa” do nosso 

público-alvo no dia 21 de Maio foi trabalhada, com as crianças, a 

questão da Diversidade Cultural como fator enriquecedor da 

Sociedade e não como fator de exclusão. 

Para o desenvolvimento desta atividade foram apresentadas várias 

individualidades, mundialmente conhecidas, pelos seus feitos e 

ideologias. Tivemos o cuidado de os selecionados pertenceram a 

várias raças e nacionalidades, para que as crianças entendessem que 

não é a cor da pele ou nacionalidade que faz de nós melhores ou 

piores pessoas, mais ou menos inteligentes ou que nos coloca num 

ou noutro estrato social. Mas que toda esta diversidade cultural 

contribuí para uma sociedade mais rica, onde os contributos de cada 

um constroem um Mundo melhor. 

Levamos as crianças a refletir sobre questões como: A cor da pele 

interessa? Há raças mais inteligentes? …, entre outras. 

As crianças chegaram à conclusão que a “ cor da pele não interessa”, 

“ nós somos todos iguais mesmo que sejamos de raças diferentes”. 

Festa de Natal Intergeracional - “ O Natal é para todas as Idades” 

Objetivo geral Fomentar a ocupação adequada do tempo livre dos utentes 

impulsionando, sempre que possível, a aproximação entre gerações. 

Objetivos específicos  Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências; 

 Criar, junto dos jovens, apetência para lidar com as gerações 

mais velhas, tornando-os responsáveis e sensíveis às 

problemáticas próprias dessa geração. 

Descrição da atividade No dia 18 de Dezembro foi levada a cabo a Festa de Natal 

intergeracional onde os utentes das diversas valências da Santa Casa 

se uniram para comemorar o Natal.  
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Para o efeito as crianças do CATL, elaboraram pequenos postais de 

Natal que distribuíram, pelos idosos e participaram com pequenos 

momentos musicais, que ensaiaram nos dias que antecederam a 

Festa de Natal Intergeracional. 

Os idosos, contribuíram para a Festa de Natal, com a declamação de 

poemas, peças de teatro e momentos musicais. 

No final foi feito um lanche convívio onde os elementos das diferentes 

gerações se ajudaram mutuamente. 

A Minha Família vem ao CATL 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade; 

Objetivos específicos  Fortalecer os laços familiares; 

 Fortalecer a relação CATL-Família. 

Descrição da atividade Esta atividade estava programada para ser desenvolvida ao longo do 

mês de Maio, o mês da Família. No entanto esta programação teve 

que ser alterada, devido à dinâmica do C.A.T.L., uma vez que, a 

elaboração dos trabalhos de casa, com ritmos e durações diferentes 

dificultou o desenvolvimento de atividades que envolvessem as 

crianças e respetivas família. Além disso a falta de disponibilidade das 

famílias, devido aos seus compromissos profissionais, também não 

facilitou o processo, pelo que optamos por desenvolver algumas 

atividades, ao longo do ano, que de alguma forma criassem 

momentos de partilha entre as crianças e as suas famílias. Essas 

atividades foram a comemoração: Dia da Mulher, Dia do Pai, Dia da 

Mãe, e “ Dia da Família”. 

Dia da Mulher 

No dia 1 de Março foi apresentada às crianças a atividade que ia ser 

desenvolvida ao longo dessa semana, mais concretamente até ao dia 

7. 

Para dar início a esta atividade foram colocadas algumas questões às 

crianças, nomeadamente sobre o que se comemorava no dia 8 de 

março, algumas crianças sabiam outras não. Explicamos que nesse dia 

se comemora “ Dia da Mulher”, acabando por ter surgido, por 

algumas da crianças, a pergunta “… e quando se comemora o dia do 

homem?” 
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Foi-lhes explicado a origem desta Comemoração e de todas as 

batalhas e conquistas que lhe estão associadas no que toca aos 

Direitos da Mulher. 

Com esta atividade pretendeu-se sensibilizar para a questão da 

igualdade de género e das “ lutas” que lhe estão inerentes, para que 

as crianças percebessem que muitos dos Direitos aos quais têm 

acesso, nem sempre estiveram acessíveis o todo/as. Existiram 

pessoas que tiveram que lutar e até mesmo morrer para que esses 

mesmos Direitos fossem conquistados para todos os cidadãos e 

cidadãs. Entre eles o acesso: 

 à Educação; 

 às oportunidades no trabalho e  carreira profissional; 

 à saúde; 

 ao poder e influência. 

Sendo as crianças de hoje, os adultos de manhã torna-se 

extremamente importante debater e alertar para a questão da 

igualdade/desigualdade de género, porque ainda estamos perante 

uma sociedade em que: 

 a participação dos homens e mulheres no mercado de 

trabalho é desigual, facto que se reflete na existência de um 

fosso salarial entre homens e mulheres. 

 continuam a existir “profissões masculinas” e “ profissões 

femininas; 

 os cargos de chefias são maioritariamente ocupados por 

homens… 

Com esta atividade pretendemos, ainda e sobretudo, criar momentos 

de cumplicidade e afetividade entre as crianças do sexo masculino, 

para com as colegas, colaboradoras e mulheres que foram ao C.A.T.L. 

Criando assim um estreitamento de relações entre várias gerações. 

Para esta atividade foram elaboradas flores, com alguns dos materiais 

que as crianças reciclaram, e com outros que foram adquiridos para 

o efeito. A elaboração das flores decorreu entre o dia 1 de março e o 

dia 7 de março. No dia 8 de março foram distribuídas as flores, por 

todas as mulheres que passaram pelo C.A.T.L. 
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Dia do Pai 

Entre os dias 12 e 16 de março, trabalhamos com as crianças a 

comemoração do “ Dia do Pai”. A atividade prendeu-se sobretudo 

com elaboração da “prendinha para o dia do Pai”, foram 

apresentadas duas propostas às crianças para que estas 

selecionassem a que pretendiam desenvolver, tendo a maioria 

optado por uma moldura, com um frase dirigida ao Pai. Fizerem, 

ainda, o saquinho para colocar a “prendinha” que cada criança 

personalizou. 

Foi, ainda, solicitada a colaboração à família para que nesse dia viesse 

o Pai ao C.A.T.L buscar as crianças para que lhe fosse entregue a 

prenda e participassem em outras pequenas atividades que as 

crianças tinham preparado para o efeito. 

No caso daqueles pais que não tiveram possibilidade de vir ao C.A.T.L, 

as crianças levaram a “ prendinha” para casa para entregar ao Pai. 

Com esta atividade pretendeu-se criar momentos de afetividade 

entre gerações e para que Pai e filho/a tivessem um momento deles, 

que com as exigências diárias estes momentos são cada vez mais 

raros o que está a comprometer as relações humanas. 

 

Dia da Mãe 

Esta atividade decorreu entre o dia 30 de Abril e 4 de Maio. Para esta 

atividade as crianças elaboram uma moldura, semelhante à do Dia do 

Pai, elaboram, tal como para o “ Dia do Pai”, o saquinho para 

colocarem a “ prendinha”. No entanto como o Dia da Mãe se 

comemora no domingo as crianças levaram a mesma para casa para 

entregar às mães no dia 6 de maio (domingo). 

Apesar de nesta atividade não ser possível verificar estes momentos 

de cumplicidade, acreditamos piamente que este pequeno gesto 

(entrega da prenda) criou momentos de ternura e cumplicidade entre 

mães e filho/as. 

 

Missa em Família 
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No dia 31 de maio as crianças, os idosos e os colaboradores da 

Instituição, assim como, as suas respetivas famílias foram convidados 

a participar na “ Missa da Família”, realizada na Igreja da Misericórdia 

de Ponte da Barca. 

Cada resposta social elaborou uma oferenda que foi entregue, em 

momento próprio, ao Capelão da Instituição. 

No caso do C.A.T.L foi elaborado um terço, em rolhas de cortiça, 

previamente recolhidas pelas crianças. 

Com esta cerimónia, pretendeu-se realçar o valor da partilha e da vida 

em comunidade e em prol da comunidade. 

 

Dia da Criança 

Esta atividade foi desenvolvida em conjunto com o “ Projeto 

Vivamente”. No âmbito deste Projeto os idosos elaboram uma 

Borboleta que posteriormente foram oferecer às crianças, no C.A.T.L 

Segundo a responsável pela dinamização do projeto Vivamente, 

“escolhemos a Borboleta, porque a vida são instantes onde nascemos 

e morremos, passando, neste intervalo, por várias transformações. 

Trilhamos a caminhada da nossa existência com o compromisso de 

nos tornarmos melhores e livres. 

Depois de muito voar, os idosos quiseram, com este momento, 

eternizar o voo das nossas crianças, com imensas asas coloridas, pelo 

céu e pela terra!” 

As crianças foram convidadas a organizar pequenas atividades para 

desenvolver neste dia. Quando lançamos este desafio, o objetivo foi 

despertar o espírito de criatividade, assim como, o de Liberdade com 

Responsabilidade. As crianças, responderam ao mesmo com a 

organização de pequenos momentos de dança, canto, entre outras. 

Durante a visita dos idosos à Instituição as crianças acabaram por 

cantar para eles e com eles. 

 Além da Borboleta, oferecida pelos idosos, foram-lhes, também, 

oferecidos “ ursinhos” elaborados, pela estagiária e colaboradoras da 

Instituição. 
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Hora do Conto 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade; 

Objetivos específicos  Proporcionar aos jovens compromissos conscientes de 

relação de ajuda, tornando clara a sua contribuição para a 

melhoria das condições do próximo e do meio ambiente; 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências. 

Descrição da atividade Todas as sextas feiras ao longo do desenvolvimento do estágio, foi 

dedicado um período de 30 minutos à leitura de um conto, 

previamente selecionado, uma vezes, pela estagiária outras pelas 

crianças. O que foi pedido às crianças foi que selecionassem um conto 

que tivessem lido, ou que alguém lhes tivesse lido e que tivessem 

gostado. A criança que selecionava o conto é que fazia a sua leitura, 

se soubesse ler, caso não soubesse ler era a estagiária ou uma 

colaboradora que fazia a sua leitura. 

Após a leitura dramatizada, do conto, era pedido às crianças que 

fizessem a interpretação, dos mesmos, assim como, quando queriam 

faziam a ilustração dos mesmos. 

Um dos contos que foi lido na hora do conto, por uma das crianças, 

foi “A girafa que comia Estrelas”. Este foi um conto que tinha lido na 

Escola, quando frequentava o 4º ano, e que lhe fazia lembrar a 

Professora Primária. 

A mesma criança fez a ilustração do conto. 

 

 

“Reciclar é que está a dar” 

Objetivo geral Desenvolver a responsabilidade Social; 

Objetivos específicos  Desenvolver a criatividade; 

 Incentivar a comportamentos responsáveis para com o meio 

ambiente 

Descrição da atividade Ao longo do ano letivo foi solicitado às crianças que fizessem a recolha 

de tampas de garrafas, rolhas de cortiça e pauzinhos de gelado. 
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Estes materiais foram utilizados na elaboração as prendinhas do “ Dia 

da Mulher”, do “ Dia do Pai”, “ Dia da Mãe” e Terço para a cerimónia 

de oferendas realizado no dia 31 de Maio. 

Com esta atividade pretendeu-se demonstrar às crianças que com 

criatividade o “ lixo” ainda pode virar arte. 

Como eu vejo o passado” 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade 

Objetivos específicos  Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências. 

Descrição da atividade Para a realização desta atividade foi entregue uma ficha (Apêndice V) 

às crianças para que elas ilustrassem ou escrevessem um pequeno 

texto sobre como vêm o passado, como acham que era a realidade no 

tempo dos avós. 

Após a ilustração, foram questionadas sobre o que representavam as 

mesmas, tendo sido legendadas pela estagiária. 

Os contributos, recolhidos foram extremamente interessantes, tendo 

nós optado por selecionar alguns deles, que foram eles: 

Vejo… 

 “ crianças Felizes”; 

 “ casas velhas, com silvas e musgo” 

 “que não existiam prédios, só casas com hortas” 

 “ que as pessoas só trabalhavam na agricultura” 

 “ que não havia muitos carros, nem estradas, só caminhos em 

terra.” 

Foi possível verificar que as crianças têm alguma noção do que era o 

passado, muito embora nalguns dos casos, como um dos supracitados 

as crianças não têm a noção que apesar de se deparem com alguns 

objetos ou propriedades envelhecidos e/ou abandonados nem 

sempre foram assim. 

 

“Brinca comigo que eu ensino-te como é.” 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade; 
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Objetivos específicos Aproximar jovens e idosos através da partilha de valores, saberes e 

experiências; 

Descrição da atividade No dia 24 de junho dedicou-se a tarde ao convívio entre crianças e 

idosos. Aqui houve partilha de brincadeiras, em que os mais novos 

apresentaram alguns dos jogos eletrónicos que jogam no seu dia a dia 

e os idosos, e colaboradoras da Instituição, falaram-lhes dos “jogos 

do seu tempo”.  

Durante esta atividade as crianças foram anotando e memorizando o 

que lhes estava a ser transmitido pelas gerações mais velhas. 

Foram criados momentos de cumplicidade, carinho e até de nostalgia 

“ com saudades do tempo de criança”. 

No final do dia foi organizada/planificada uma atividade para a tarde 

do dia 27, cujo nome foi “ brincadeiras do antigamente”. A referida 

tarde foi dedicada aos jogos tradicionais, num espaço junto ao rio. 

Este espaço foi escolhido, de forma intencional, porque durante o 

diagnóstico de necessidades/interesses as crianças demonstraram 

interesse em fazer passeios até ao rio. Foi muito enriquecedor para 

as crianças verificarem que mesmo sem telemóveis, tabletes e 

computadores se conseguem divertir. Tendo uma das crianças feito o 

seguinte comentário em tom de desabafo, “jogar estes jogos é muito 

mais fixe que jogar no computador”. 

“Diz-me o que fazes para eu entender” 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade; 

Objetivos específicos  Proporcionar aos jovens compromissos conscientes de 

relação de ajuda, tornando clara a sua contribuição para a 

melhoria das condições do próximo e do meio ambiente; 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências. 

Descrição da atividade Atividade 1- “ Confeção de redes de pesca” 

Esta atividade foi dinamizada por uma colaboradora da Instituição, a 

Maria do Céu, e teve a duração de uma tarde. 

Para a realização da mesma a referida colaboradora convidou um 

artesão local, que se dedica à confeção de redes de pesca. O artesão 
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demonstrou às crianças como se confecionam as redes de pesca. 

Seguidamente a este momento demonstrativo as crianças puderam 

participar na confeção da rede. 

Atividade 2- “ Demonstração prática dos Bombeiros” 

 Para a realização desta atividade foram convidados os elementos do 

Corpo de Bombeiros de Ponte da Barca, que se juntaram às crianças, 

num local contiguo ao Rio. O referido local era rodeado, por um lado 

de árvores e por outro de habitações. O mesmo foi escolhido de 

forma propositada para que os Bombeiros pudessem transmitir às 

crianças os dois tipos de incêndio que normalmente combatem que 

são o “ fogo florestal” e o “ fogo urbano”. Foi-lhes explicado, ainda, 

que outros tipos de apoio prestam à comunidade. 

Retalhos de vida 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade; 

Objetivos específicos  Aproximar jovens e idosos através da partilha de valores, 

saberes e experiências; 

 Desmistificar as ideias preconcebidas acerca dos idosos e dos 

jovens, reduzindo a falha intergeracional; 

Descrição da atividade A atividade “ Retalhos de Vida” tinha como objetivo a recolha de 

pequenas histórias ocorridas nos locais de residência das crianças, 

para o efeito foi solicitado às crianças e suas famílias para procederem 

a essa recolha. 

No entanto não foi uma atividade com grande adesão, apenas 10 

crianças participaram com pequenas histórias contadas pelos avós, 

pais e/ou vizinhos. 

 Após essa recolha foram criados momentos de partilha, por parte dos 

participantes, junto dos restantes elementos. Esta partilha deu 

origem a alguns momentos de cumplicidade, felicidade e, sobretudo, 

admiração por algumas realidades “ recontadas” e já inexistentes 

atualmente. 

Passo a transcrever alguns excertos dessas histórias: 

 “… antigamente quando as pessoas iam à feira, a minha avó e as 

vizinhas, por exemplo, se tivessem sede andava lá um homem e até 
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mesmo mulher que vendiam água com limão. A caneca era de cortiça, 

como as rolhas, e bebiam, todos, do mesmo copo.” 

Margarida, 8 anos 

Esta situação criou alguma surpresa nos colegas, “como é possível 

alguém vender água numa caneca de cortiça e beberem todos do 

mesmo copo, “…que nojo!”.” Dizia uma das crianças. 

“… A minha vizinha, a “Miquinhas”, também me disse que 

antigamente vendia tremoços, ao domingo, no largo, às pessoas que 

iam passear, mas não iam de carro, iam a pé. As amigas iam à casa 

uma das outras, chamar para irem passear e comprar tremoços…” 

Martim, 7 anos 

Apareceram histórias sobre as desfolhadas, o ciclo do pão, a 

emigração para França, sem documentos. 

Esta atividade, criou momentos de grandes gargalhadas, e passamos 

a transcrever a história que deu origem a um desses momentos. 

 

“… as pessoas iam a salto para a França…” 

                                                    Maria, 6 anos 

“ A salto?! Porquê que tinham que ir a saltar e não iam a andar?!” 

                                                  Laura, 8 anos 

Foi-lhes explicado que quando as pessoas usam a expressão “ ir a 

salto” significa que iam de forma ilegal e sem documentos. 

Esta explicação foi o mote para uma outra criança apresentar a sua 

história, recolhida junto dos avós paternos. 

“ … O meu avô é espanhol e a minha avó portuguesa. Ela vivia junto à 

fronteira. Quando casaram o meu avô veio viver para Portugal e 

sempre que queriam ir a Espanha visitar a família do meu avô e levar-

lhe alguma prenda de Portugal tinham que ir pelo monte e atravessar 

o Rio com cuidado para que os guardas da fronteira não os vissem, 

porque levar coisas para Espanha era contrabando e os guardas 

tiravam-lhe tudo. O mesmo acontecia quando queriam trazer coisas 

de Espanha para Portugal…” 

Inês, 11 anos 



 
 
 

67 
 

Com esta atividade foram discutidas e apresentadas as profissões, do 

tempo dos bisavós e dos avós, que deixaram de existir, e outras que 

estão em vias de extinção entre as quais: o/a aguadeiro/a, o ardina, 

as lavadeiras, as varinas, etc. 

A proteção Civil vem à comunidade 

Objetivo geral Aproximação à Comunidade 

Objetivos específicos  Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, 

interesse pessoal e criatividade ajudando a ultrapassar 

inibições e resistências; 

 Incentivar a comportamentos responsáveis. 

Descrição da atividade Inicialmente esta atividade foi pensada como uma demonstração 

geral de todas as valências da proteção civil, no mesmo dia e no 

mesmo local. No entanto devido a questões logísticas e de 

indisponibilidade de alguns possíveis intervenientes, esta atividade 

acabou por ser faseada e conciliada com outras atividades projetadas, 

mais concretamente a demonstração prática do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Ponte da Barca (Atividade 2 do “ Diz-me o que fazes 

para eu entender”. 

Além disso os Agentes da GNR fizeram uma demonstração prática de 

Prevenção Rodoviária. 

 

 

4.1. Avaliação 
“ O conhecimento retira as suas provas de validação da prática” 

Michael Conan 

Relativamente à avaliação, Guerra fundamenta que, independentemente da forma 

como o conceito é utilizado, este é sempre “um processo contínuo articulado com a ação, e 

os resultados finais são uma parte da avaliação” (2002:186). 

 Logo a  “avaliação é uma componente do processo de planeamento. Todos os projetos 

contêm necessariamente um «plano de avaliação» que se estrutura em função do desenho 

do projeto e é acompanhado de mecanismos de autocontrolo que permitem, de forma 
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rigorosa, ir conhecendo os resultados e os efeitos da intervenção e corrigir trajetórias caso 

estas sejam indesejáveis” (2000:175). 

Ainda segundo a mesma autora” “avaliar é sempre comparar com um modelo – medir- 

e implica uma finalidade operativa que visa corrigir ou melhorar […] o padrão ou modelo a 

partir do qual se avalia é, em última instância, um valor de referência que, numa situação de 

planeamento, se encontra geralmente fixado, a partir do diagnóstico da situação inicial, nos 

objetivos e metas fixadas” (2000:185). 

Esta assume 4 funções principais que são elas: medida; utensílio de tomada à decisão; 

processo de formação; aprofundamento da democracia participativa” (2000:186). 

No entanto tal como defende Guerra “[ apesar da] avaliação implicar a definição inicial 

dos resultados para avaliar[…] não é uma simples  medição dos de resultados finais; é um 

processo contínuo articulado com a ação e os resultados finais são uma parte da avaliação”. 

Ainda segundo a mesma autora “nem todos os efeitos de uma intervenção são 

quantitativamente mensuráveis e uma boa avaliação deve combinar aspetos quantitativos e 

aspetos qualitativos” (2000:186). 

Como o projeto foi desenhado tendo em consideração as necessidades e interesses do 

público a avaliação teve como propósito avaliar se as atividades foram ao encontro das 

necessidades e expetativas iniciais. 

Neste projeto ocorreram três momentos de avaliação: a inicial; a intermédia ou de 

acompanhamento e avaliação final. 

 

Fonte: “ Fundamentos e processos de uma sociologia de Ação: O Planeamento em Ciências Sociais de Isabel Guerra 
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a) A inicial – Análise diagnóstica (ex-facto ou ex-ante) 

“Esta pretende proporcionar elementos que permitam decidir se o projeto deve ou não 

ser implementado” (2000:195). 

Freitas “afirma que a avaliação diagnóstica ocorre antes do início do projeto e que, por 

isso, ela deve fornecer […]os elementos que o permitam conceber nas melhores condições de 

intervenção graças a um bom conhecimento do problema a resolver e do seu contexto”. 

Relativamente à avaliação contínua, esta avalia a forma de concretização do projeto e dá 

elementos para o seu afinamento ou a sua correção” (2017:81). 

Para avaliação diagnóstica foi elaborado um questionário (Apêndice IV), para uma 

auscultação das necessidades/interesses do público-alvo. 

b) Intermédia ou de acompanhamento (on-going) 

  Esta avaliação tal como o nome indica é realizada ao longo do desenvolvimento do 

projeto de intervenção e “avalia a forma de concretização do projeto e dá elementos para o 

seu afinamento ou correção.” (ibidem). 

Para a avaliação de acompanhamento foi utilizada a “grelha de observação” (Apêndice 

VI), onde foi registado o número de participantes por atividade e o nível de envolvência. 

Foram igualmente consideradas, conversas informais e observação participante, 

conseguindo-se dessa forma, construir uma avaliação que contemplasse todas as partes 

envolvidas no projeto. 

 

c) Avaliação final (ex-post) 

A avaliação final é, regra geral uma avaliação de objetivos ou resultados que pretende 

perceber se o projeto desenvolvido atingiu os objetivos para os quais foi desenhado e se as 

mudanças inicialmente, pretendidas ocorreram.  

Tal como defende Ander-Egg “[…] sirve para identificar, obtener y proporcionar la información 

pertinente y enjuiciar el mérito y el valor de algo de manera justificable” (2000:262). 
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Este projeto foi desenvolvido ao longo de vários meses, onde a construção e 

desenvolvimento das atividades foi pensada nos desejos e necessidades do público-alvo, 

sempre sob a visão de uma democracia participativa entre todos os participantes. Logo, por 

esta razão a avaliação também foi pensada, para que o objetivo principal não fosse, apenas, 

avaliar o grau de satisfação, mas sim o grau de envolvência e participação, pese embora o 

facto de na faixa etária do grupo alvo avaliar o a nível de satisfação nos dê uma ideia mais 

concreta do grau de envolvência 

 

4.2. Evidenciação, Reflexão e discussão sobre os Resultados 
 

Tabela 8 – Resumo das grelhas de observação (on-going) 

Atividades Nº de Participantes Nível de Envolvência 

 

 

 

Jornal de Parede 

Esta atividade foi desenvolvida 

ao longo do ano subdividida em 

várias atividades 

Em média participaram 40 

crianças, por atividade. 

Os participantes envolveram-se de forma 

positiva e entusiasta nas diversas atividades. 

Os participantes questionavam diariamente” 

que atividade vamos fazer amanhã?” 

Daí se terem organizado várias 

subactividades, para irem ao encontro do 

interesse do público-alvo 

 

Hora do Conto 

 

Participaram em média 30 

crianças. 

Os participantes não demonstravam grande 

interesse e envolvência nesta atividade, daí 

ter havido a necessidade de fazer uma 

alteração à forma como estava a ser 

dinamizada. 

 
“Retalhos de Vida” 

 
Participaram 10 crianças 

Não houve uma envolvência relevante, em 

termos de número de participantes. No 

entanto muito entusiasmante para os 

participantes e para os colegas que ouviram 

os seus relatos, 

Era uma atividade para ser realizada fora do 

contexto da Instituição em conjunto com a 

família. 

“O Natal é para todas as 

idades” 

 Participaram 50 crianças e 40 

idosos 

Houve um grande empenho, dedicação e 

envolvência quer pelas crianças, quer pelos 
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idosos no desenvolvimento das tarefas 

atribuídas na Festa de Natal. 

Notou-se um grau de satisfação em todos os 

envolvidos, no entanto um pouco superior 

nos idosos 

“Brinca comigo que eu 

ensino-te como é.” 

 Participaram 45 crianças e 20 

idosos. 

Nesta atividade apenas 

participaram os idosos com 

autonomia locomotiva. 

Houve um grande entusiasmo por parte das 

crianças e dos idosos no desenvolvimento 

das atividades. 

Presenciamos momentos de grande 

cumplicidade, partilha e apoio mútuo. 

“ Reciclar é o que está a dar”   

Participaram 62 crianças. 

As crianças envolveram-se muito nas 

recolhas feitas, principalmente após verem o 

resultado da utilização de alguns dos 

materiais recolhidos. 

“ A minha família vem ao 

CATL” 

Participaram 62 crianças no 

desenvolvimento desta 

atividade. 

Relativamente aos familiares, 

não conseguimos fazer o 

registo. 

As crianças envolveram-se muito no 

desenvolvimento das subactividades que 

incorporadas nesta grande atividade. 

Demonstraram, ainda, uma satisfação 

enorme em estar a desenvolver trabalhos 

cujos destinatários eram a sua família. 

“ A proteção Civil vem à 

Comunidade” 

Nesta atividade participaram 

em média 55 crianças 

As crianças mostraram-se empolgadas na 

participação das atividades com os 

elementos da proteção civil. 

Tendo questionado os responsáveis sobre a 

possibilidade de repetir. 

Além disso houve uma tomada de 

consciência sobre a questão dos incêndios 

florestais e da prevenção rodoviária. 

“Diz-me o que fazes para eu 

entender” 

Nesta atividade participaram 50 

crianças. 

As crianças foram muito participativas. 

 

 

Tal como se pode verificar pela análise da tabela resumo das diversas atividade houve 

sempre um grande entusiasmo no desenvolvimento das diversas atividades. O que só vem 

realçar a importância da promoção relações intergeracionais e da ocupação do tempo livre de 
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forma livre e autónoma, quer para o desenvolvimento integral e social das crianças quer para 

a promoção de um envelhecimento ativa e consequente bem-estar dos idosos. 

Abaixo apresentamos o resultado do questionário implementado às crianças e excertos da 

entrevista feita à Diretora Técnica da Instituição. 

4.2.1.Resultados do Questionário 

Gráfico 5- Género 

 

Tal como se pode verificar o público-alvo é maioritariamente constituído por elementos do 

sexo feminino. 

Os resultados deste questionário resumem-se às categorias “gostei muito”, “gostei” e “não 

gostei”, devido ao facto de a faixa etária de fixar entre os 6 e 12 anos e não garantiam uma 

resposta com desenvolvimento. 

Gráfico 6 - Gostaste de participar nas atividades desenvolvidas no projeto? 

 

69%

31%

Gostei muito Gostei Não Gostei
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Através da análise do gráfico 5 é possível verificar que o grau de satisfação é muito bom, uma 

vez que, 69% dos inquiridos responderam “ gostei muito”, 31% responderam “gostei” e não 

houve respostas com “ não gostei”. 

 

Gráfico 7- Achas que aprendeste algo de novo com as atividades desenvolvidas no projeto? 

 

Relativamente à avaliação de aquisição de novas aprendizagens 60% dos inquiridos 

responderam que “sim”, 24% responderam que “não” e apenas 16% responderam “não sei”. 

Esta percentagem tão positiva de inquiridos a responder que adquiriram novos 

conhecimentos, prende-se com o facto de se terem desenvolvidos atividades e trabalhado 

temas nunca antes trabalhados e abordados na Instituição. 

Gráfico 8 - Das atividades seguintes seleciona as 5 que mais gostaste 
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Quando observamos o gráfico 7 é possível verificar que as crianças destacaram as 

atividades que envolveram contacto com a comunidade e com outras gerações, pelo que 

consideramos que este tipo de atividades devem continuar a ser desenvolvidas na Instituição. 

As crianças devem contactar com a realidade que as rodeia. 

 

Gráfico 8- Achas que o projeto deveria continuar no próximo ano letivo? 

 

Tal como o mencionado anteriormente a Instituição deve continuar a desenvolver este 

tipo de atividade e os resultados presentes no gráfico 8 vem reforçar essa teoria, uma vez que, 

89% dos inquiridos demonstram interesse em que o projeto e as suas atividades deviam 

continuar no próximo ano letivo. 

No caso dos idosos a avaliação final ficou por conversas informais, uma vez que, nem 

todos conseguem ler e escrever o que dificultava o preenchimento de um questionário e uma 

entrevista individual a cada iria ocupar muito tempo. Através destas conversas informais foi 

possível verificar que os adultos gostam de conviver com as crianças, considerando-os “ muito 

engraçados” e “ “ dão-nos muita alegria.” 

Estes pequenos desabafos vem reforçar a importância do convívio entre gerações. 
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CAPITULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5. Análise crítica dos resultados e da implicação dos mesmos 
 

Todo o projeto quando chega ao seu final contempla um momento, de reflexão crítica, 

sobre os resultados obtidos e uma comparação sobre o que era esperado e o que foi atingido. 

É neste momento que analisámos e refletimos sobre o sucesso e/ ou insucesso do projeto que 

desenhamos, do seu desenvolvimento e sobretudo se houve uma alteração na realidade que 

se queria alterar. 

O projeto pretendia desenvolver um conjunto de atividades que promovessem as 

Relações Intergeracionais e, em simultâneo, uma ocupação de tempos livres de forma 

saudável. A ocupação de tempos livres assume um papel de primordial importância na vida 

das crianças e este é um aspeto de que não deve ser descurado. 

Tal como defende Sousa”[… tempo livre], deve ser preenchido com diversas atividades, 

entre as quais está o simples prazer e satisfação, como realização de exercícios de atividades 

que liga o individuo ao seu meio social” (2010:37).  

No entanto estamos perante uma sociedade cujo tempo dedicado à escola e às 

atividades escolares ocupa cada vez mais o tempo que deveria ser livre. A preparação das 

crianças e jovens para o meio profissional e laboral assume um papel estonteante, colocando 

praticamente de parte a parte de convívio social e aquisição de competências sociais. 

O C.A.T.L não deve assumir um papel de extensão da Escola, mas sim assumir o papel 

de orientador para a importância da ocupação de tempos livres de forma adequada, uma vez, 

que só desta forma se crescerão indivíduos equilibrados. 

Podendo assumir um papel preponderante no processo de reflexão/consciencialização 

dos pais e encarregados de educação para a importância desta questão, visto que a maior 

parte das vezes os próprios pais vêm o C.A.T.L, como um centro de estudos, onde o tempo 

que as suas crianças passam aqui deve ser dedicado à realização dos trabalhos de casa e só “ 

depois dessa tarefa realizada e se sobrar tempo podem brincar”. 
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No entanto ocupar o tempo livre é deve ser o tempo em que o individuo pode e deve 

desenvolver um conjunto de atividades que representam para si a realização de uma vontade 

e não uma obrigação. E conforme auscultação feita no momento do Diagnóstico de interesses/ 

necessidades as crianças não gostam, no geral de dedicar o tempo que passam no C.A.T.L à 

realização dos trabalhos de casa. 

Porém a avaliação realizada a este projeto demonstra um extraordinário acolhimento 

por parte das crianças que realizaram as diversas atividades, assim como, por parte da 

Diretora Técnica que valorizou muito as atividades desenvolvida durante o período de estágio 

e demonstra interesse em dar continuidade às mesmas após o terminus do desenvolvimento 

do projeto 

 

5.1. Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e a nível de 

conhecimento na área de especialização 

5.1.1.Impacto a nível pessoal 
 

O desenvolvimento estágio profissionalizante trouxe, sem sombra de dúvida, benefícios 

quer a nível pessoal quer a nível institucional. 

A nível pessoal o estágio permitiu-me contactar com uma realidade profissional para 

mim desconhecida até ao momento, mas com a qual eu desejava trabalhar e intervir. Esta 

intervenção superou largamente as minhas expetativas iniciais, o que motivou imenso para 

continuar e dando-me a confiança necessária para abraçar um desafio e uma causa que me 

foi apresentada. Muito provavelmente se não tivesse tido esta experiência não aceitava com 

tanta certeza “ ser capaz” como aceitei após esta experiência tão gratificante e que me 

proporcionou um crescimento enorme enquanto pessoa e enquanto profissional.  

Ao longo deste meu percurso deparei-me com algumas dificuldades, no entanto o facto 

de as ter conseguido ultrapassar, tornou evidente para mim enquanto profissional que é na 

área de intervenção, no “ terreno junto da comunidade que eu me sinto realmente feliz e 

realizada. 
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5.1.2. A nível Institucional 
 

Considero que a nível Institucional teve um impacto bastante positivo, sendo esta 

conclusão apoiada pela vontade de dar continuidade, a algumas das atividades desenvolvidas, 

demonstrada pelos atores desta intervenção (grupo alvo e Diretora Técnica). 

Sobretudo considero que houve uma grande consciencialização sobre a importância de 

criar momentos de encontro entre gerações e de que forma este encontro pode influenciar 

de forma positiva o bem-estar das diferentes gerações, assim como, da Instituição, uma vez 

que, permite, consequentemente, um encontro entre as diferentes valências. 

 5.1.3. A nível de conhecimento na área de especialização 
 

A nível de conhecimento da área de especialização refleti e tomei conhecimento das 

potencialidades da área de intervenção na transformação de realidades. 

As metodologias e técnicas que esta área coloca ao nosso dispor são fulcrais para a 

transformação da realidade e da emancipação da pessoa, não descurando nenhuma das 

dimensões do ser, através da criação de condições e da motivação para a participação. 

Em relação à intervenção, por mim realizada, saliento a importância da Animação 

Sociocultural, nas suas diversas vertentes como uma ferramenta chave na criação da 

participação ativa e melhoramento das relações interpessoais. 

Reforcei, ainda, a perceção que tinha sobre a importância da adaptação do investigar ao 

contexto onde vai intervir. Visto que é o investigador que deve adaptar-se ao contexto e não 

contexto/comunidade que se deve adaptar ao investigador. 

O sucesso de qualquer projeto de intervenção depende desta capacidade de adaptação. 
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  Calendarização Objetivos Avaliação 
 

1ªFase 
Sensibilização 

Apresentação do 

trabalho a 

desenvolver 

1 outubro   
 
 
 

Avaliação Diagnóstica 
 

Elaboração do 

questionário 

De 2 a 4 outubro 

 
 

 

Implementação do 

questionário  

De 9 a 12 de outubro Levantamento de Necessidades/ Interesses 

Tratamento de 

dados 

De 17 a 24 de outubro   

Planificação das 

Atividades 

De 25 de outubro a 4 de 

novembro 

  

Colaboração na 

Elaboração do 

Plano Pedagógico e 

Educativo do CATL 

Outubro e Novembro   
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2ª Fase 
Implementação 

Clube de Leitura 

 Hora do 

Conto; 

 Jornal de 

Parede; 

 “Diz-me o 

que fazes 

para eu 

entender”; 

(Entrevistas aos 

vários responsáveis 

locais); 

Ao longo do ano letivo  
Geral:  
 

 Aproximação à Comunidade; 
 
Específicos:  

 Proporcionar aos jovens compromissos conscientes de relação de ajuda, 

tornando clara a sua contribuição para a melhoria das condições do 

próximo e do meio ambiente; 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, interesse pessoal e 

criatividade ajudando a ultrapassar inibições e resistências. 

Avaliação Contínua 
 
Instrumentos de Avaliação: 
 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência. 

“ Retalhos de Vida” Ao longo do ano letivo  
Geral:  

 Aproximação à Comunidade; 

Específicos: 

 Aproximar jovens e idosos através da partilha de valores, saberes e 

experiências; 

 Desmistificar as ideias preconcebidas acerca dos idosos e dos jovens, 

reduzindo a falha intergeracional; 

 

 

Avaliação Contínua 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência; 

 Nº de Testemunhos 

recolhidos. 

“ O Natal é para 
todas as Idades” 

Dezembro de 2017 Gerais:  
 Fomentar a ocupação adequada do tempo livre dos utentes 

impulsionando, sempre que possível, a aproximação entre gerações. 

 

Avaliação no final da atividade 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 
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Específicos: 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, interesse pessoal e 

criatividade ajudando a ultrapassar inibições e resistências; 

 Criar, junto dos jovens, apetência para lidar com as gerações mais velhas, 

tornando-os responsáveis e sensíveis às problemáticas próprias dessa 

geração. 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência. 

 

“ Como eu vejo o 
passado” 

Abril 2018 
3 dias a definir 

Geral:  

 Aproximação à Comunidade; 

Específicos: 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, interesse pessoal e 

criatividade ajudando a ultrapassar inibições e resistências 

Avaliação no final da atividade 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“Brinca comigo que 
eu Ensino-te como 
é.” 

Ao longo do ano letivo 
 

 
Geral:  

 Aproximação à Comunidade; 

Específicos: 

 Aproximar jovens e idosos através da partilha de valores, saberes e 

experiências; 

 Desmistificar as ideias preconcebidas acerca dos idosos e dos jovens, 

reduzindo a falha intergeracional. 

Avaliação Contínua 

Instrumentos de Avaliação: 

 Ficha de Reação; 

 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“Reciclar é o que 
está a dar” 

Ao longo do ano letivo 
 

Geral: 

 Desenvolver a responsabilidade Social; 

Específicos: 

 Desenvolver a criatividade; 

 Incentivar a comportamentos responsáveis para com o meio ambiente 

Avaliação Contínua  
 
Instrumentos de Avaliação 

 Ficha de Reação 
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 Registo do nº de 

Participantes e nível de 

envolvência 

“ A minha Família 
vem ao C.A.T.L 

Durante o mês de Maio de 
2018 

Geral: 
 Aproximação à Comunidade; 
 

Específicos: 
 

 Fortalecer os laços familiares; 

 Fortalecer a relação CATL-Família. 

 

Avaliação Contínua  
 
Instrumentos de Avaliação 

 Ficha de Reação 
 Registo do nº de 

Participantes e nível de 
envolvência 

 “ A Proteção Civil 
vem à 
Comunidade” 

Março  Geral: 
 Aproximação à Comunidade 

 
Específicos: 

 Incentivar a vontade da participação ativa, motivação, interesse pessoal e 

criatividade ajudando a ultrapassar inibições e resistências; 

 Incentivar a comportamentos responsáveis. 

Avaliação Contínua  
 
Instrumentos de Avaliação 

 Ficha de Reação 
 Registo do nº de 

Participantes e nível de 
envolvência 

3ª Fase 
Avaliação 
Avaliação Final 

Questionário 

Entrevista 

  Avaliação Final 
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Apêndice II– Algumas fotografias das atividades realizadas 

 

Imagem 1 – Comemoração do “Dia Mundial do Idoso” 

 

Imagem 2 – Dia de S. Martinho 

 

Imagem 3 - Dia da Bondade 
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Imagem 4 – Atividade do “ Dia Nacional do Pijama” 

 

Imagem 5 – O Natal é para todas as idades 

 

Imagem 6 - Hora do Conto – Ilustração do conto “ A Girafa que comia estrelas” 

 

Imagem 7 – Campanha de sensibilização para a poupança de água 
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Imagem 8– Comemoração do “ Dia da Mulher” 

 

Imagem 9– Comemoração do Dia do Pai 

 

Imagem 10 – Oferta aos idosos do coelhinho da Páscola elaborado pelas crianças do CATL 

 

Imagem11 – Comemoração do “ Dia da Lberdade”  



 
 
 

90 
 

 

 
 

Imagem 12 – Comemoração do Dia da Mãe 

 

Imagem 13 – Comemoração do Dia da Família 
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Imagem 14 – Dia Mundial da Diversidade Cultural 

 

 

Imagem 15 – Elaboração do Terço para oferenda da missa da Misericórdia ( de 24 a 30 Maio) 
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Imagem 16 – Comemoração do Dia da Criança 

 

 

Imagem 17 – Distribuição de Bandeirinhas com quadra alusiva ao Sto António 
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Imagem 18 – Demonstrações e Palestras da Proteção Cívil 

 

 

Imagem 19 –   Outras atividades Intergeracionais 

 

Imagem 20–  Jogos tradicionais 
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Imagem 21 – Apoio ao estudo 

 

Imagem 22 – Exploração da Natureza 

 

Imagem 22 –Demonstração da confeção de redes de pesca 
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Imagem 24 – “ Como eu vejo o passado” 
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Apêndice III– Questionário de Avaliação de Necessidades/Interesses 

Este questionário é desenvolvido no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado de 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. O que pretendemos com este 

questionário é saber quais são as tuas atividades preferidas e que outras atividades 

gostavas que fossem desenvolvidas. 

As respostas são confidenciais. 

 

1.Que idade tens? _______ 

2. Género M         F  

3. Quais as tuas atividades preferidas, desenvolvidas pelo CATL? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Que atividades não gostas de desenvolver no CATL? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5.Que atividades e/ou temáticas gostarias que fossem desenvolvidas? 

    Atividades com os Idosos da instituição 

Quais:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

  Sessões de Informação  

Sobre que temas:  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  Clube de Leitura  

 Atividades com a Família 

 Trabalhos manuais 

 Outras____________________________________________________________ 
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Apêndice IV – Ficha de Recolha – “ Como vejo o Passado” 

 

 

Apêndice V -  Grelha de Observação 

 

Atividade:__________________________________________________________________ 

 Individual □   Grupo □ Nr de elementos_________ 

Participação Reação em relação aos Idosos 
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Apêndice VI – Informação enviada aos pais para a realização da atividade “ Retalhos de 

Vida” 

 

Caros Pais. 

“O Resgate do passado é necessário a todo o processo de construção de identidade pessoal ou 

cultural. Saber a origem das coisas, as transformações ocorridas através dos anos e dos séculos, 

enfim, a história recente ou distante é importante para a construção do presente e para a 

preservação de valores culturais de uma civilização ou cultura. A valorização do que foi vivido por 

gerações anteriores e as histórias de “outrora”,…, são relevantes para este resgate de identidade.” 

Cientes da importância, deste processo de resgate do passado, para construção da identidade das 

nossas crianças, solicitamos a vossa colaboração na recolha de “ histórias de antigamente”. 

Cada criança, em conjunto com a sua família, deve recolher uma pequena história ocorrida na sua 

família ou localidade e posteriormente trazê-la para o CATL.  

Agradecemos, desde já, a vossa colaboração. 

A Estagiária do Mestrado de “ Educação de Adultos e Intervenção Comunitária” 
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Apêndice VII– Questionário final aos utentes 

Inquérito de avaliação final 

Este Questionário é confidencial e pretende apenas avaliar o que significou para ti o projeto 

por nós desenvolvido durante o ano. Não há respostas certas ou erradas, responde apenas 

com sinceridade se gostaste ou não de participar nas atividades. 

 

Idade:______     Género:  Masculino                     Feminino   

1. Gostaste de participar nas atividades desenvolvidas no projeto? 

         Gostei muito              Gostei          Não gostei 

 

2. Achas que aprendeste algo de novo com as atividades desenvolvidas no projeto? 

 

  Sim                     Não                    Não sei 

 

3. Das atividades seguintes seleciona as 5 que mais gostaste. 

 

 Hora do conto 

 Jornal de Parede 

 Diz-me o que fazes para eu entender 

 Retalhos de vida 

 O Natal é para todas as idades 

 Brinca comigo que eu ensino-te como é 

 Reciclar é o que está a dar 

 A minha família vem ao CATL 

 A proteção civil vem à comunidade 

 Palestras 

 

4. Achas que o projeto deveria continuar no próximo ano letivo? 

 

 Sim                       Não                      Não sei 

 

Obrigada pela tua colaboração!  

Deolinda Silva 
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Apêndice VIII – Entrevista Final                                                                                  

 

1. Acha que este projeto de Intervenção teve alguma influência na dinâmica desta 

resposta social? 

Este projeto foi extremamente benéfico para o CATL, uma vez que foi ao encontro dos 

objetivos da resposta social, tendo sido notório o envolvimento das crianças e comunidade 

em geral. 

2. Notou alguma diferença nos utentes durante e após a intervenção? 

É importante salientar que os utentes demonstraram muita motivação nas atividades 

dinamizadas, participando muito ativamente nas mesmas e demonstrando vontade de 

continuar a participar em iniciativas relacionadas com o projeto. 

3. Considera este tipo de intervenção importante para a dinâmica positiva desta 

resposta social? 

Completamente, tendo em conta o facto de ter sido desenvolvida com muito profissionalismo 

por parte de mestranda, que tentou ir sempre ao encontro das necessidades da resposta 

social.  

Contribuiu, indubitavelmente, para a concretização dos objetivos do CATL, tendo permitido 

às nossas crianças participar em iniciativas enriquecedoras para o seu desenvolvimento 

pessoal. 

4. Há alguma atividade/dinâmica que à qual vão dar continuidade no próximo ano 

letivo? 

Sim, iremos tentar dar continuidade a algumas das atividades dinamizadas, 

nomeadamente, o Clube de Leitura/Jornal de Parede, as Sessões de Esclarecimento, as 

atividades intergeracionais e com a comunidade em geral, entre outras. 
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