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“O ENVELHECIMENTO ATIVO PARA A SUSTENTABILIDADE DA QUALIDADE DE VIDA” Ana Catarina Novais Macedo  Relatório de Estágio Mestrado em Educação- Educação de Adultos e Intervenção Comunitária Universidade do Minho  2018 RESUMO A presente investigação/intervenção foi concretizada numa IPSS do norte do país visando a promoção da qualidade de vida na terceira idade. O estágio decorreu no âmbito do Mestrado em Educação, área de especialização de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.  
O projeto “O envelhecimento ativo para a sustentabilidade da qualidade de vida” teve como público-alvo um grupo de adultos em processo de reforma e pré-reforma, provenientes de um bairro social. Neste contexto estabelecemos como finalidade da intervenção a promoção de um desenvolvimento integral, recorrendo ao estímulo de um envelhecimento ativo e à aquisição de novas aprendizagens/conhecimentos. A EAIC permitiu estimular nesta população um espirito de envelhecimento ativo, com a transformação do seu quotidiano, inserido numa dinâmica de educação ao longo da vida, aliada a momentos de lazer e diversão. Compreendeu-se que o paradigma de investigação/intervenção mais adequado a este projeto era o qualitativo, mais concretamente o paradigma interpretativo hermenêutico. A investigação-ação participativa evidenciou-se como a metodologia mais adequada para este projeto enquanto promotora da participação e motivação de todos os agentes sociais.  Com o intuito de alcançar a finalidade estipulada foram desenhadas quatro oficinas com atividades direcionadas aos interesses e necessidades dos utentes. Essas atividades albergam a utilização das novas tecnologias, a promoção de um estilo de vida saudável, o exercício mental, o contacto com a cultura e o sentido reflexivo do público-alvo.  No final do projeto, atestamos que os utentes se sentiram felizes e realizados por integrarem este projeto, contribuindo para alteração do seu quotidiano e, por conseguinte, para a melhoria da sua qualidade de vida.  Palavras-Chave: Envelhecimento Ativo; Educação de Adultos; Educação ao Longo da Vida; Qualidade de Vida;  
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“ACTIVE AGING FOR THE SUSTAINABILITY OF THE QUALITY OF LIFE” Ana Catarina Novais Macedo  Professional Practice Report Master in Education- Adult Education and Community Intervention University of Minho  2018 ABSTRACT This investigation/intervention was developed in a Private Institution of Social Solidarity in the north of the country and it was aimed to improving the quality of life of the elderly. The internship was part of the Masters of Education, particularly in the specialization of Adult Education and Community Intervention. 

The project “Active aging for the sustainability of the quality of life” had as target a group of adults in the process of retirement or pre-retirement, mostly from a social housing neighborhood. In this context, we established as an aim to achieve the promotion of an integral development, by stimulating active aging and the acquisition of new knowledge and skills. The Adult Education and Community Intervention approach allowed to stimulate in this population an active aging disposition with the transformation of their daily life, by adopting a dynamic of long-life education, as well as providing moments of leisure and even fun. We understood that the investigation/intervention paradigm that was more appropriate for this project would be qualitative, more specifically the interpretive-hermeneutic paradigm. The investigation-participatory action was considered the most appropriate methodology for this project, as it allows the promotion of the participation and motivation of all the social agents. To achieve the objectives we had designated, we developed four workshops with activities that were related to the users’ interests and needs. These activities consisted in the use of new technologies, the promotion of healthy lifestyles, mental exercise, contact with different aspects of culture and the reflective sense of the target group. By the end of the project, we attested that the users were happy and fulfilled for being part of a project that contributed to a change in their daily lives and, therefore, improved their standard of living.  KEYWORDS: ACTIVE AGING; ADULTS EDUCATION; LONG-LIFE EDUCATION; QUALITY OF LIFE; 



 

x 

  



 

xi 

ÍNDICE  Agradecimentos ................................................................................................................................... v Resumo............................................................................................................................................. vii Abstract.............................................................................................................................................. ix Lista de Gráficos ................................................................................................................................ xv Lista de Tabelas ............................................................................................................................... xvii Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos .......................................................................................... xix Introdução .......................................................................................................................................... 1 Capítulo 1 .......................................................................................................................................... 3 Enquadramento Contextual do Estágio ................................................................................................ 3 1.1. Caraterização da instituição em que decorreu o estágio, o âmbito específico da realização do mesmo e o público-alvo. ................................................................................................................................. 3 1.1.1. Caraterização do público-alvo ................................................................................................... 3 1.2. Apresentação da área/problemática de Intervenção. Identificação e justificação da sua relevância no âmbito da área de especialização do Mestrado ............................................................................... 5 1.3. Identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas ................... 7 1.4. Finalidade, objetivos gerais e específicos do Estágio ..................................................................... 8 Objetivos gerais: ................................................................................................................................. 9 Objetivos específicos:.......................................................................................................................... 9 Capítulo II ......................................................................................................................................... 11 Enquadramento Teórico da Problemática do Estágio ......................................................................... 11 2.1.  Apresentação de outras experiências e investigações sobre Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e a sua relevância/articulação para com o trabalho de intervenção/investigação desenvolvido ..................................................................................................................................... 11 2.2. Conceções teóricas ................................................................................................................... 13 2.2.1. Envelhecimento: um processo intrínseco a todos os Seres Humanos ...................................... 13 2.2.2. Envelhecimento Ativo: um aliado à qualidade de vida do idoso ................................................ 16 2.2.3. A Educação de Adultos e a Aprendizagem ao longo da vida como veículos da Emancipação .... 19 2.2.4. Literacia digital na terceira idade ............................................................................................ 22 



 

xii 

Capítulo III ........................................................................................................................................ 25 Enquadramento Metodológico do Estágio .......................................................................................... 25 3.1. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/investigação ..................... 25 3.1.1. Paradigma de investigação/intervenção ..................................................................... 25 3.2. Métodos e técnicas de investigação ........................................................................................... 26 3.2.1. Técnicas de investigação ........................................................................................................ 27 3.3. Métodos e técnicas de educação/formação ............................................................................... 31 3.4. Procedimento e tratamento de dados ........................................................................................ 33 3.5. Identificação de recursos mobilizados ........................................................................................ 34 3.6. Limitações do processo ............................................................................................................. 36 Capítulo IV ........................................................................................................................................ 39 Apresentação e Discussão do Processo de Intervenção/Investigação ................................................. 39 4.1. Apresentação do trabalho de intervenção desenvolvido em articulação com os objetivos definidos ........................................................................................................................................................ 39 4.1.1. Descrição das atividades desenvolvidas .................................................................................. 40 4.2. Evidenciação dos resultados obtidos .......................................................................................... 54 4.2.2. Resultados dos inquéritos por questionário aplicado aos idosos na Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/Palestras/Debates de diversos temas atuais .................................................................................................................................... 60 4.3. Discussão dos resultados em articulação com os referenciais teóricos mobilizados .................... 64 Capítulo V......................................................................................................................................... 69 Considerações Finais ........................................................................................................................ 69 5.1. Análise Crítica dos resultados e das implicações dos mesmos ........................................... 69 5.2. Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e do conhecimento na área de especialização .................................................................................................................................. 70 Bibliografia ....................................................................................................................................... 75 APÊNDICES ...................................................................................................................................... 79 Apêndice 1 ....................................................................................................................................... 81 Inquérito por questionário ................................................................................................................. 81 



 

xiii 

(avaliação diagnóstica) ...................................................................................................................... 81 Apêndice 2 ....................................................................................................................................... 87 Inquérito por Questionário ................................................................................................................ 87 (avaliação intermédia)....................................................................................................................... 87 Apêndice 3 ....................................................................................................................................... 91 Inquérito por Questionário – Oficina de Informática ........................................................................... 91 (avaliação final) ................................................................................................................................ 91 Apêndice 4 ....................................................................................................................................... 97 Inquérito por Questionário – Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/Palestras/Debates de diversos temas atuais ........................................................ 97 (avaliação final) ................................................................................................................................ 97 Apêndice 5 ..................................................................................................................................... 103 Lista de Presenças ......................................................................................................................... 103    



 

xiv 

                



 

xv 

LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO 1- SEXO DOS INQUIRIDOS ..................................................................................................................................... 4 GRÁFICO 2- HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS INQUIRIDOS ........................................................................................................... 4 GRÁFICO 3 - PROFISSÕES DOS INQUIRIDOS ........................................................................................................................... 5 GRÁFICO 4- ATIVIDADES A EXPLORAR PELOS INQUIRIDOS ........................................................................................................... 7 GRÁFICO 5 - TEMÁTICAS A EXPLORAR PELOS INQUIRIDOS .......................................................................................................... 8                           

file:///C:/Users/Utilizador/Documents/Mestrado/estágio/Relatório/fasefinal.docx%23_Toc528182369
file:///C:/Users/Utilizador/Documents/Mestrado/estágio/Relatório/fasefinal.docx%23_Toc528182370
file:///C:/Users/Utilizador/Documents/Mestrado/estágio/Relatório/fasefinal.docx%23_Toc528182371
file:///C:/Users/Utilizador/Documents/Mestrado/estágio/Relatório/fasefinal.docx%23_Toc528182372


 

xvi 

  



 

xvii 

 LISTA DE TABELAS TABELA 1- RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................................ 34 TABELA 2- RECURSOS FÍSICOS ................................................................................................................................................ 35 TABELA 3- RECURSOS MATERIAIS ............................................................................................................................................ 36 TABELA 4- FASES DO PROJETO................................................................................................................................................ 39 TABELA 5- RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA - OFICINA DE INFORMÁTICA .................................................................................. 44 TABELA 6- RESULTADO DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA OFICINA PEDAGÓGICA DE NEUROGINÁSTICA E VIDA SAUDÁVEL ................................. 49 TABELA 7- RESULTADOS DAS QUESTÕES DOS CONHECIMENTOS DESENVOLVIDOS NOS INQUÉRITOS POR QUESTIONÁRIO APLICADOS AOS IDOSOS .............................................................................................................................................................................. 56 TABELA 8 - RESULTADOS DAS QUESTÕES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO AOS IDOSOS ............ 57 TABELA 9- RESULTADO DAS QUESTÕES DO DESEMPENHO DA ESTAGIÁRIA DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO AOS IDOSOS .............. 59 TABELA 10- RESULTADOS DAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DOS INQUÉRITOS POR QUESTIONÁRIO APLICADO AOS IDOSOS ...................... 60 TABELA 11- RESULTADOS DAS QUESTÕES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO AOS IDOSOS ........... 62 TABELA 12 - RESULTADO DAS QUESTÕES DO DESEMPENHO DA ESTAGIÁRIA DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO AOS IDOSOS ........... 63       



 

xviii 

   



 

xix 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS EAIC- Educação de Adultos e Intervenção Comunitária  IPSS- Instituição Particular de Solidariedade Social OMS- Organização Mundial de Saúde INE- Instituto Nacional de Estatística UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura   CONFINTEAS- Conferências Internacionais de Educação SI- Sociedade de Informação IQ- Inquérito por questionário   



 

xx 

                



 

1  

INTRODUÇÃO Como se tem constatado, atualmente o envelhecimento é um dos temas que tem sido mais discutido, devido às suas repercussões na sociedade. Verifica-se um acréscimo da taxa de população idosa no nosso país (à semelhança dos restantes países ocidentais); tal constitui-se, como uma preocupação social exigindo uma resposta dos vários setores sociais. A área da Educação de Adultos e Intervenção Comunitária insurge-se contra este problema, através do desenvolvimento de projetos de investigação/intervenção dirigidos à população idosa, procurando promover uma melhor qualidade de vida a este público.  
O projeto “O envelhecimento ativo para a sustentabilidade da qualidade de vida” surge através da componente de estágio curricular no âmbito do Mestrado em Educação, na área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, com a intenção de intervir junto de uma população em processo de pré-reforma e reforma de um bairro social.  Este projeto visa a melhoria da qualidade de vida dos idosos, por via de um envelhecimento ativo, através da criação de um espaço de partilha de conhecimentos, de momentos que proporcionem alegria e motivação pela vida, dando uma nova oportunidade aos utentes de ocuparem os seus tempos livres com atividades que mobilizem as dimensões físicas, psicológicas, cognitivas, sociais e emocionais.  A escolha deste local de intervenção, tendo como eleição a terceira idade, aliado ao contexto de moradores de um bairro social, motivou a criação de um projeto de intervenção que nos fizesse compreender o contexto em que os utentes se inserem e nos desafiasse a criar um projeto num local onde não existe resposta social para o problema da ocupação de tempos livres. Além disso, as carências afetivas foi uma outra motivação que nos levou a trabalhar com esta população, dado que na terceira idade se verifica que o isolamento e a solidão são um dos principais problemas vivenciados, havendo uma necessidade de ameniza-los através de espaços como este, que promovem o convívio e momentos de diversão, culminando no reforço das relações interpessoais do idoso. Assim, o presente projeto foi conduzido de acordo com as necessidades, interesses e motivações dos utentes, bem como da instituição onde este foi realizado, uma vez que não eram dinamizadas quaisquer atividades nesta comunidade.  Além disso, é necessário compreender que o envelhecimento é um processo intrínseco à vida do Homem e não um estado que se alcança a partir dos sessenta e cinco anos, a idade da reforma. Nesta lógica de ação é fundamental criar condições para que os idosos percebam que são serem 
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inconclusos, que ainda têm muito para aprender e para dar, valorizando o seu percurso de vida marcado por experiências, saberes, superações, medos e realizações pessoais. O corpo de texto deste relatório de estágio encontra-se distribuído por cinco capítulos. No primeiro capítulo inicia-se pela descrição do contexto de estágio, com uma breve descrição da instituição onde foi desenvolvido o projeto. Seguindo-se a apresentação e caraterização sociodemográfica do público-alvo, bem como a identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades, interesses e motivações dos participantes deste projeto. A finalidade, os objetivos gerais e específicos também estão presentes neste capítulo, como consequência da avaliação diagnóstica. O Capítulo II aborda o enquadramento teórico da problemática em estudo no decorrer do estágio, através de uma investigação e reflexão teórica sobre os quatro temas em investigação, tendo por base autores e referências importantes da área do envelhecimento, do envelhecimento ativo, da educação de adultos e intervenção comunitária e, finalmente, da literacia digital dos idosos.  O Capítulo III foca-se no enquadramento metodológico inerente a esta investigação, identificando o paradigma de investigação apresentado, o paradigma interpretativo hermenêutico, assente na abordagem qualitativa. A investigação-ação participativa surge como a metodologia utilizada, dando primazia a uma participação e envolvimento de todos os agentes sociais para a modificação da realidade. Constam ainda as principais técnicas e métodos de investigação e de ação, bem como os recursos mobilizados e entraves que foram surgindo ao longo do processo de investigação/intervenção. No capítulo seguinte, intitulado apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação, é, numa primeira fase, descrito todo o trabalho realizado ao longo da intervenção, seguindo-se a evidenciação dos resultados obtidos tendo por base os inquéritos por questionário realizados pelos idosos e, por fim, a conjugação dos resultados obtidos com os referenciais teóricos mobilizados, como consequência da sua análise e discussão.  Por fim, temos o capítulo V onde são descritas as considerações finais, através da construção de uma visão crítica dos resultados e do seu enfoque a nível pessoal, a nível institucional e do conhecimento desenvolvido na área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária.    
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CAPÍTULO 1 ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTÁGIO 1.1. Caraterização da instituição em que decorreu o estágio, o âmbito específico da realização do mesmo e o público-alvo.   A instituição onde decorreu a nossa intervenção é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sediada no norte de Portugal. Esta instituição foi criada em meados de Janeiro de 1999 com o objetivo de auxiliar o município enquanto promotor do desenvolvimento social.  Assim sendo, esta instituição tem diversas áreas de atuação, tais como: 
 Apoio à criança (Creche e Pré-escolar); 
 Terceira Idade (Atividades Sénior, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário); 
 Intervenção Social; 
 Biblioteca; 
 Auditório; Esta instituição tem como missão contribuir para a equidade e desenvolvimento social da Comunidade Local, garantindo de uma forma integrada, um serviço adequado e inclusivo, numa atitude determinada, solidária e justa.  Numa luta constante contra a exclusão social, a instituição tem desenvolvido vários projetos que promovem a inserção social de modo a garantir que toda a vida humana é valorizada e, por conseguinte, ajudar no aumento da qualidade de vida destas mesmas pessoas.  1.1.1. Caraterização do público-alvo O público-alvo presente no projeto, inicialmente, contou com sete elementos, contudo com a divulgação do projeto este número aumentou. Sendo este um projeto recente neste local há muita gente que ainda não sabe da sua existência, daí o número de utentes ser apenas sete (7) elementos, nesta primeira fase. Estes sete utentes preencheram o inquérito por questionário (Apêndice 1).  O intervalo das idades dos utentes inquiridos varia entre os 51 anos e os 67 anos, sendo a maioria com mais de 60 anos. Um dos utentes não respondeu a esta pergunta.  
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  Gráfico 1- Sexo dos Inquiridos  No que concerne ao sexo dos utentes, quatro (4) são do sexo feminino e três (3) do sexo masculino, como se pode verificar no gráfico 1. Quando questionados se vivem sozinhos ou acompanhados, dois (2) dos utentes afirmaram viver sozinhos e cinco (5) vivem acompanhados com os/as respetivo/as esposo/as. Um (1) dos utentes referiu viver com um filho para além do cônjuge.  
Em relação às habilitações literárias (gráfico 2) dos utentes, seis (6) possuem o ensino básico, o chamado antigo quarto ano de escolaridade. Apenas uma (1) das inquiridas possui o 9º ano frequentado à noite ao abrigo do programa Novas Oportunidades. 

4 30246Feminino Masculino
GRÁFICO 1- SEXOFonte: IQ 

Sexo

6

10510
Ensino básico (1º ao 4ºano) 3º Ciclo (7º ao 9º ano)

GRÁFICO 2- HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 
Habilitações literáriasGráfico 2- Habilitações Literárias dos inquiridos 
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As profissões dos utentes como se pode apurar no gráfico 3 são bastante distintas: um (1) feirante, um (1) motorista profissional, um (1) servente de construção e uma (1) doméstica. Apenas duas (2) senhoras tiveram a mesma profissão, a de costureira. Um (1) dos utentes não colocou qual a sua profissão antes de estar reformado.  Por fim, o estado profissional da maioria dos inqueridos corresponde à reforma. Apenas uma (1) utente está empregada e ainda uma (1) utente reformada tem um part-time na área das limpezas.  1.2. Apresentação da área/problemática de Intervenção. Identificação e justificação da sua relevância no âmbito da área de especialização do Mestrado   Tendo em conta que a Educação é um “ processo largo e multiforme que se confunde com o 

processo de vida de cada indivíduo” (Canário, 1999,p.11). Isto é, o percurso de desenvolvimento que cada indivíduo assume desde o seu nascimento até ao dia em que ocorre o seu falecimento, sendo este o percurso intrínseco e inevitável de cada Ser Humano. Por sua vez, é igualmente importante ocorrer um desenvolvimento holístico, isto é, promover um desenvolvimento do Ser Humano a todos os níveis: cognitivo, físico, psicológico e social. Desta forma, tendo em conta que estamos a retratar um estudo de carater educativo, é crucial elucidar que todo o Ser Humano é alvo de uma educação ao longo da vida, vive em constante desenvolvimento, podendo esse processo de aprendizagem ser de carater formal, não-formal e informal.   Com o surgimento da Educação de Adultos o estigma de que a Educação diz respeito apenas às crianças e jovens que frequentam a escola tem vindo a ser desmistificado. Havendo a necessidade de que os Adultos se atualizem, que evoluam e que estejam em constante desenvolvimento.  Com a conferência de Nairobi em 1976 elaborou-se um documento, intitulado “Recomendação 

sobre o desenvolvimento da Educação de Adultos”, que descreve a definição de Educação de Adultos, os seus objetivos e estratégias, princípios, conteúdos, métodos, meios, investigação e avaliação, 

Gráfico 3 - Profissões dos Inquiridos 1 1 1
2

1 10123Feirante Motorista Profissional Doméstica Costureira Servente de Construção Não Respondeu
GRÁFICO 3- PROFISSÕES  

Profissões
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estrutura da educação de adultos, formação e estatutos de quem intervém nas atividades, relação entre educação de adultos e educação de jovens, relação da educação de adultos e o trabalho, gestão e financiamento da educação de adultos e, por fim, a cooperação internacional.     Assim, a educação de adultos é definida no documento de Nairobi como: “a totalidade dos processos organizados de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível ou o método, quer sejam 
formais ou não formais (…) ” (UNESCO, 1977, p.10). Esta definição é a mais explícita e abrangente, uma vez que envolve as vertentes formais e não formais (incluindo a informal) da educação, pode incluir o início do processo educativo ou dar-lhe continuidade através da predisposição de trabalhar as várias temáticas/conteúdos (sociais, culturais, pessoais, formativos, profissionais e outras). Mais uma vez reforça a ideia que a educação não tem limites ao nível dos contextos e idades, é um processo inerente a todo o período de vida de cada pessoa, tendo como objetivo potenciar as suas capacidades, e, por conseguinte, promover uma maior qualidade de vida.  O envelhecimento é um processo inerente à vida humana, não importa o género, a raça/etnia, a estatura, nem outras caraterísticas do Ser Humano, todos passam pelo processo de envelhecimento a partir do momento em que nasce. Desta forma, o aumento do envelhecimento populacional tem vindo a ser um dos problemas da sociedade moderna, havendo um grande número de pessoas com mais de sessenta e cinco anos nas sociedades ocidentais.    A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o envelhecimento ativo como o “processo de optimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que envelhecem” (OMS, 2002, p.12). Assim, o envelhecimento deixou de ser visto apenas como um processo da vida humana que procura soluções ao nível da saúde, descartando outras dimensões essenciais para a realização do Ser Humano. Daí surge a necessidade de criar espaços educativos, que fomentem a participação ativa dos idosos na sociedade e ajude a combater a solidão e o isolamento tão comuns nestas faixas etárias. Estes espaços são importantes, uma vez que fomentam a partilha de experiências de vida, o convívio entre pares e promovem o desenvolvimento de novas aprendizagens.  Neste sentido o projeto que se apresenta, tenta mobilizar os idosos e desempregados de longa duração deste bairro social, a adquirirem novas habilidades em áreas como a informática e outras que promovam o convívio e um espaço comum de partilha de conhecimento e experiências, com pessoas que têm objetivos em comum e a necessidade de ocupar os tempos livres de forma educativa e dinâmica.    
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1.3. Identificação e avaliação do diagnóstico de necessidades, motivações e expectativas Num projeto de âmbito interventivo pretende-se ir ao encontro das necessidades e interesses dos principais visados. Para isso, numa primeira fase recolhemos informações básicas acerca do nosso público-alvo (caraterização sociodemográfica e análise do contexto de atuação).  Posteriormente, tratamos os dados recolhidos, quer pelo inquérito por questionário, quer pelas conversas informais, que nos indicam quais os interesses e motivações do nosso público-alvo. Assim sendo, questionou-se aos utentes se frequentam ou já frequentaram as atividades da Associação de Moradores. Nenhum dos utentes tinha integrado atividades levadas a cabo pela Associação de Moradores, contudo, atualmente, estavam a integrar a oficina de letras em que aprendem a desenvolver competências de alfabetização.  
De seguida, questionamos quais as atividades que gostariam de realizar (gráfico 4), à qual todos os utentes (7) responderam unanimemente “atividades de informática”. As “atividades culturais” e 

atividades relacionadas com o “estilo de vida saudável” foram referidas por cinco (5) utentes. Quatro (4) utentes assinalaram atividades a desenvolver a jardinagem, reciclagem, trabalhos manuais, cidadania e atividades relacionadas com a reflexão de temas atuais. Apenas três (3) mostraram interesse em desenvolver atividades de Leitura e Escrita, uma vez que a maioria frequenta a oficina das letras que promove estas competências. Para além destas, foi bastante sugerido pelos utentes a realização de 
atividades de “neuroginástica”, uma atividade que promova a ginástica mental, que ajude a estimular os sentidos e a memória. 

7 5 4 4 5 4 3 4 402468Informática(Internet) Culturais Saber (temasatuais) TrabalhosManuais Estilo de vidasaudável Cidadania Leitura eEscrita Reciclagem Horta eJardinagem
Gráfico 4- Atividades a Explorar Atividades a explorar

Gráfico 4- Atividades a explorar pelos inquiridos 
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Por fim, as temáticas a explorar (Gráfico 5) mais solicitadas em consonância com as atividades mais requeridas pelos utentes, foram a “internet”, assinalada por seis (6) utentes, seguindo-se a ” 

alimentação saudável” e a “saúde” (reforçando a neuroginástica), o “ambiente” e a “cidadania” que somaram, cada um, a escolha de cinco (5) utentes. A família, a motivação e autoestima, as histórias de vida e a gestão doméstica e financeira foram assinaladas por quatro (4) utentes. Apesar destas serem as mais referidas, os utentes mostraram interesse nas diversas atividades apresentadas, à exceção da violência que só foi identificada por dois (2) utentes.  Concluindo, os utentes demostraram interesse em manterem-se ativos, a estimularem os seus sentidos e memória, a aprenderem a manusear um computador e a internet, a terem também alguns 
momentos culturais e de diversão. Sugeriram ainda a “visualização de filmes” e “documentários” e a 

realização de “visitas de estudos a monumentos e locais emblemáticos da cidade”. Verificou-se, ainda, uma necessidade destes utentes se manterem ativos e ocuparem o seu tempo livre com atividades socioeducativas. 1.4. Finalidade, objetivos gerais e específicos do Estágio Após a realização da avaliação de necessidades, temos as ferramentas necessárias para definir qual vai ser a linha de ação em que vai consistir este projeto de intervenção. Para isso é necessário definirmos a finalidade e os objetivos (gerais e específicos), ou seja, a finalidade será a meta que queremos atingir e, por sua vez, os objetivos serão os «caminhos» a percorrer para alcançar essa meta. De acordo com Guerra (2002, p. 162) as “finalidades indicam a razão da criação do projeto e a sua contribuição para a resolução de problemas e situações anómalas que podemos encontrar em 
determinado contexto que seja necessário modificar”.  

6 5 4 4 5 4 5 4 202468Internet AlimentaçãoSaudável Família Motivação eAutoestima Ambiente Histórias devida Cidadania eValores Sociais GestãoDoméstica efinanceira Violência
Gráfico 5- Temáticas a explorarTemáticas a explorar

Gráfico 5 - Temáticas a explorar pelos inquiridos 
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Por conseguinte, neste projeto estabelecemos como finalidade a promoção de um desenvolvimento integral, recorrendo ao estímulo de um envelhecimento ativo e à aquisição de novas aprendizagens/conhecimentos. Relativamente aos objetivos gerais, estes “descrevem grandes orientações para as acções e são coerentes com as finalidades do projecto, descrevendo as grandes linhas do trabalho a seguir (…) É frequente que os objectivos gerais expliquem as intenções para cada um dos tipos de actores definidos como grupos-alvo do projecto” (Guerra, 2002, p.163/164). Por sua vez, os objetivos específicos são uma dilatação dos objetivos gerais, as etapas e/ou estádios pelos quais se passa para os pôr em prática. Na perspetiva de Guerra (2002) os objetivos específicos são “objectivos que exprimem resultados que se esperam atingir e que detalham os objectivos gerais, funcionando como a sua operacionalização” (p.164). Assim, neste projeto de intervenção foram definidos três objetivos gerais e cinco específicos para facilitarem a sua concretização. Objetivos gerais: 1. Motivar os utentes para uma educação ao longo da vida; 2. Instigar ao desenvolvimento de novas competências; 3. Capacitar os utentes para uma melhor qualidade de vida; Objetivos específicos: 1. Valorizar o idoso e as suas vivências, conhecimentos e aprendizagens; 2. Ajudar os utentes a atualizar os seus conhecimentos;  3. Instigar comportamentos saudáveis;  4. Desenvolver competências ao nível informático, nomeadamente na utilização da Internet; 5. Combater a solidão e isolamento dos idosos;       
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CAPÍTULO II ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO 2.1.  Apresentação de outras experiências e investigações sobre Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e a sua relevância/articulação para com o trabalho de intervenção/investigação desenvolvido Tendo como objetivo compreender toda a complexidade da área de Educação de Adultos e de Intervenção Comunitária, debruçamo-nos numa investigação, em que procuramos experiências e conhecimentos desta índole. Recorrendo à leitura de teses de mestrado e doutoramento, artigos e livros conseguimos um maior suporte para compreender a área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e a conceber um projeto de intervenção mais eficiente, atuando de forma mais cuidada e profissional.  Assim, toda a experiência que conseguimos tirar destes exemplos de intervenção são uma inspiração de profissionalismo e de conhecimento. Desta forma, para uma boa intervenção é fundamental focarmo-nos no público-alvo, compreendermos quais são as suas necessidades, motivações e objetivos e, a partir daí construir um projeto que abranja uma educação que promova o desenvolvimento holístico de cada pessoa.  Neste ponto foram estudados/investigados vários projetos de intervenção, contudo apenas foram escolhidos aqueles que mais se adequam e se conciliam com o processo de intervenção realizado. Desta forma, os relatórios que se destacaram foram: 
 V.E.R. + Rede de Voluntariado: Um Projeto de Intervenção na Comunidade, Universidade do Minho, 2014. Este projeto foi desenvolvido com a ajuda de uma Casa do Povo do concelho de Guimarães. Teve como público-alvo três grupos distintos: idosos, voluntários e as senhoras do «Encontro de mulheres».   A autora do projeto dividiu o projeto por dois objetivos. O primeiro objetivo do projeto consistiu em ajudar idosos que se encontravam sozinhos nas suas casas, num combate ao isolamento. O segundo objetivo surgiu com a criação do grupo «Encontro de Mulheres» pretendendo proporcionar a estas senhoras novas experiências e um novo espaço de partilha e convívio.  No que concerne ao enquadramento metodológico do estágio, a autora optou pelo paradigma crítico, uma vez que instigou a participação e envolvimento da comunidade nas necessidades verificadas e, por conseguinte, ser a própria comunidade a resolve-las. Este paradigma assenta na importância da 
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consciencialização da comunidade, através do seu envolvimento nos problemas e necessidades existentes e no seu empenho na resolução dos mesmos, sendo o veículo da própria mudança. O método utilizado foi o investigação-ação-participativa que proporcionou à comunidade estar envolvida na sua mudança. As atividades foram também divididas pelos três grupos do público-alvo. As atividades realizadas com os idosos foram: ginástica, cozinha, jogos de memória, passeios/caminhadas, e a alteração da disposição de objetos em casa. Os voluntários tiveram como atividades duas formações (Suporte Básico de Vida e Ginástica para idosos), uma atividade para conhecer o voluntário e uma atividade que serviu para apresentar o voluntário ao idoso. Por fim, o grupo «Encontro de Mulheres» tiveram atividades culturais e recreativas, atividades de relaxamento e de autoestima e convívio. Em relação aos resultados deste projeto de intervenção, a autora afirma que foram positivos, uma vez que conseguiram mobilizar alguns voluntários a combater o isolamento e a solidão nos idosos, ainda que não tenham abrangido um grande número de pessoas. Por sua vez, o «Encontro de Mulheres» teve um grande impacto, continuando a crescer aquando a finalização do estágio. Este grupo nunca mais parou de realizar atividades como workshops, sessões de terapia do riso, atividades lúdicas e culturais e, por fim, ainda ajudam as pessoas idosas dos lares de acolhimento.   
 Reavivando Espaços e indivíduos no processo de Envelhecimento Ativo, Universidade do Minho, 2016. A realização deste projeto de intervenção/investigação ocorreu numa Junta de Freguesia do concelho de Guimarães. O público-alvo era constituído por um grupo de idosos residentes nesta freguesia, com idades acima dos cinquenta e cinco anos.  A finalidade do projeto incidiu na promoção da qualidade de vida e do envelhecimento ativo. Os objetivos gerais do projeto consistiram em promover a formação e a educação ao longo da vida, desenvolver competências sociais, culturais e pessoais e, por fim, capacitar os utentes para uma melhor qualidade de vida. O paradigma subjacente a este projeto de intervenção/investigação foi o paradigma qualitativo interpretativo-hermenêutico. A metodologia desenvolvida foi a investigação-ação participativa, uma vez que este projeto proporcionou o envolvimento dos idosos, promovendo as relações interpessoais e a interação entre o grupo, modificando a realidade do público-alvo. 
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Como atividades a autora do projeto criou cinco Oficinas que foram ao encontro das necessidades e interesses dos utentes, tais como: a Oficina de informática, a Oficina Saber Mais, a Oficina das Sessões de Cinema, a Oficina das Datas Festivas e a Oficina das Saídas.  Os resultados foram bastante positivos, comprovou-se que o grupo obteve aprendizagens e competências significativas. Aliados aos conhecimentos, os utentes conseguiram ter um espaço de convívio e lazer, proporcionando momentos de alegria e diversão. Assim, a finalidade acabou por ser alcançada e o projeto foi concluído com sucesso.   
 Capacitação do Idoso para a melhoria da sua qualidade de vida: o prazer de viver relacionando-se com o outro. Universidade do Minho, 2014. O desenvolvimento deste projeto de intervenção/investigação ocorreu no Centro Social do concelho de Póvoa de Lanhoso, tendo como público-alvo um grupo de idosos. Este projeto teve como finalidade a capacitação do idoso para a melhoria da qualidade de vida e a promoção de um envelhecimento ativo. Como objetivos gerais foram assinalados a capacitação dos idosos para uma melhor qualidade de vida, criar entre os idosos um bom relacionamento interpessoal e, por fim, a promoção do desenvolvimento integral dos idosos, proporcionando um bem-estar físico, psíquico e social.   O paradigma estrutural-hermenêutico foi o escolhido como paradigma de intervenção/investigação deste projeto, recorrendo à metodologia investigação-ação participativa como é comum nos projetos de intervenção. No que pertence às atividades realizadas, foi fomentada a participação e o envolvimento dos idosos na aquisição de novas aprendizagens, através da implementação de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas.  Como conclusão a autora refere que o projeto estimulou competências cognitivas, físicas e sociais, resultando na evolução positiva nos idosos. Este projeto capacitou os utentes para uma melhoria da qualidade de vida, através do aumento da autoestima, autoconfiança e autonomia dos utentes, tratando-se de um projeto de intervenção concluído com sucesso.  2.2. Conceções teóricas 2.2.1. Envelhecimento: um processo intrínseco a todos os Seres Humanos Considera-se que uma pessoa atinge a terceira idade quando deixa de trabalhar para usufruir da reforma. Cada país tem condições mínimas para a concessão da reforma, contudo existe uma idade 
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mínima imposta para cada pessoa se poder reformar. A idade de reforma ronda os 65 anos nos países desenvolvidos, uma vez que nestes países se verifica um aumento da esperança média de vida. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o envelhecimento “assenta na maior longevidade dos 

indivíduos, ou seja, o aumento da esperança média de vida” (2002, p. 7).  O envelhecimento é um dos problemas das sociedades modernas, com a conjugação do aumento da esperança média de vida, diminuição da mortalidade e a diminuição da natalidade. Cunha citando Ballesteros (2004) declara que “o fenómeno de envelhecimento populacional, deve-se à diminuição da mortalidade, ao aumento da esperança média de vida e a um forte decréscimo da 
natalidade, assim como ao desenvolvimento científico, tecnológico, biomédico, educativo e social” (2016, p. 23). Desta forma, as pessoas vivem mais tempo, com maior qualidade de vida devido ao avanço tecnológico e aos avanços ao nível da saúde. Cunha (2016) afirma que a OMS (2001) “prevê que em 2025 existirão mundialmente 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que os idosos com 
80 ou mais anos constituirão o grupo etário de maior crescimento.” (2016, p. 30). Acrescentando que 
“aproximadamente 75% das pessoas reside nos países desenvolvidos” (Cunha, 2016, p. 30, usando como fonte a OMS, 2001). O envelhecimento demográfico é um novo problema que todos os Estados devem trabalhar para resolver. O envelhecimento é um fenómeno variável de pessoa para pessoa, exigindo que cada indivíduo se adapte constantemente aos fatores que vão surgindo (Fernandes, 2012). A complexidade do envelhecimento requer que a sociedade se capacite para compreender os vários fatores associados a esta temática, para que seja possível atingir um envelhecimento com qualidade e, segundo Fernandes (2012), bem-sucedido.  Apesar de o aumento da longevidade dos indivíduos estar relacionado com o envelhecimento, este tema é muito complexo e contém várias variáveis. É, então, necessário esmiuçar as várias dimensões do envelhecimento, dado estarmos na presença de um fenómeno biopsicossocial. 

O envelhecimento biológico “pode definir-se o conjunto das modificações que decorrem do avançar na idade para além da fase da maturidade” (Barreto, 2005, p. 290). Desde que nasce, o Ser Humano passa por um processo em constante desenvolvimento. As suas caraterísticas físicas e mentais vão-se formando até atingirem a idade adulta, após atingir o auge do seu desenvolvimento, o Ser Humano começa a sofrer um retrocesso, perdendo aptidões físicas e mentais, a que chamamos de envelhecimento (Barreto, 2005). O INE, baseado na opinião da comunidade médica, considera o 
envelhecimento biológico como “a alteração progressiva das capacidades de adaptação do corpo verificando-se, consequentemente, um aumento gradual das probabilidades de morrer devido a 
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determinadas doenças que podem precipitar o fim da vida” (2002, p.7). Este ciclo da vida é descrito por Correia (2012) como o envelhecimento cronológico que condiz com o avanço da idade, com o passar dos anos vamos ficando mais velhos e, por isso, o envelhecimento é “um processo natural ao longo da 

vida” (p. 19).  Para além do envelhecimento biológico, há que ter em conta o envelhecimento psicológico. 
Fernandes (2012, p. 29) afirma que o envelhecimento psicológico “carateriza-se pela autorregulação da pessoa no campo de forças, pelo tomar decisões e opções, adaptando-se ao processo de senescência e 
envelhecimento”. Fonseca (2004) admite existir vários fenómenos em que o envelhecimento psicológico se pode manifestar, tais como: “(…)reacções emocionais, personalidade, mecanismos perceptivos, aprendizagem, memória e cognição, estilos de relação interpessoal, controlo, etc” (Fonseca, 2004, p.233). Cancela (2007) identifica a Idade Psicológica como uma das idades inerentes ao envelhecimento. Esta Idade Psicológica “(…) relaciona-se com as competências comportamentais que a pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente; inclui a inteligência, a memória e motivação” (Cancela, 2007, p. 2). Assim, o idoso apresenta um leque de mudanças psicológicas que se refletem através da 
“dificuldade de se adaptar a novos papéis, necessidade de trabalhar as perdas orgânicas, afetivas e sociais, dificuldade de se adaptar às mudanças rápidas” (Fernandes, 2012, p.29). Por sua vez, estas mudanças podem ter efeitos negativos na autoestima e na autoimagem do idoso, podendo resultar em depressões, suicídios e hipocondria (Fernandes, 2012). O envelhecimento psicológico pode também desenvolver repercussões cognitivas nos idosos, uma vez que pode alterar o nível da inteligência, memória, criatividade, tempo de reação e de resolução de problemas do idoso (Fernandes, 2012).  Correia (2012) descreve o envelhecimento biopsicológico como um processo de envelhecimento ambíguo. Esta ambiguidade deve-se à diversidade de fatores que cada pessoa pode manifestar no seu 
processo de desenvolvimento, uma vez que “cada pessoa envelhece de maneira diferente” (Correia, 2012, p.19). Acrescentando ainda que “cada um de nós apresenta de forma diferente e em diferentes períodos da sua vida sinais de envelhecimento, mas que nos acabam de conduzir para a velhice.” (Correia, 2012, p.19). Desta forma, estamos perante um envelhecimento cronológico que é intrínseco a cada Ser Humano, uma vez que com o avançar dos anos vamos ficando mais velhos, é um facto irrefutável mesmo que não se verifiquem mudanças visíveis nem perda de aptidões. Por sua vez, o envelhecimento biopsicológico é uma consequência do envelhecimento cronológico, que se pode manifestar através de fatores distintos, sem escolher qualquer idade em específico, variando de pessoa para pessoa, tratando-se de uma etapa heterogénea (Correia, 2012).  
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O envelhecimento apresenta também uma componente social caraterizado por fatores culturais e sociais que se manifestam no papel do idoso. Na ótica de Fernandes (2012) o envelhecimento social 
“é relativo aos papéis sociais apropriados bem como às expectativas da sociedade para esta faixa etária” (2012, p. 30). Agostinho (2004) entende que o envelhecimento social é “um percurso do ciclo de vida estabelecido por uma sociedade” (p. 33). Quando ocorre a transição do mundo laboral para a reforma existe uma transformação e a pessoa desempenha um novo papel na sociedade, passando a pertencer à 3ª Idade, a ser idoso. Para muitos idosos esta mudança tem efeitos negativos, como a perda da identidade aliado ao sentimento de inutilidade (Agostinho, 2004). A família tem um papel importante neste processo, deve ajudar o idoso a manter-se motivado, a evitar o isolamento, a praticar atividades do seu gosto e a reforçar as relações interpessoais, quer com os familiares mais próximos, quer com amigos e vizinhos (Fernandes, 2012).  Engenheiro (2008), tendo como referência Birren e Cunningham (1985), menciona dois tipos de envelhecimento: o envelhecimento primário e o envelhecimento secundário. O envelhecimento 
primário é todo “o processo normal de envelhecimento que não implica a ocorrência de doença” (Engenheiro, 2008, p.18). Isto reflete-se nas caraterísticas físicas que se deterioram com o avançar da idade mas que não resultam necessariamente em patologias ou doenças que comprometam a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Todos os sistemas do corpo humano sofrem alterações, contudo não significa que as pessoas deixam de ser saudáveis e passam a sofrer de algum tipo de patologia, nem os torna incapazes de fazer qualquer tipo de atividade.  Por sua vez, o envelhecimento secundário é uma consequência do envelhecimento primário, uma vez que as alterações que ocorrem no envelhecimento primário podem resultar em lesões que, por 
conseguinte, resultam em doenças e/ou patologias. Estas “lesões patológicas que implicam o aparecimento de doenças, que, ao surgirem neste período de vida, ou em alguns casos já anteriormente, 
provocam o aumento da incapacidade de adaptação da pessoa idosa” (Engenheiro, 2008, p. 20).  Fonseca (2004) baseando-se em Birren & Schroots (1996) acrescenta outro padrão de 
envelhecimento: o terciário. O envelhecimento terciário “sugere a possibilidade de existência de uma forma de envelhecimento rápida, ocorrendo num dado momento da velhice e que precede imediatamente a morte (Fonseca, 2004, p. 132).   2.2.2. Envelhecimento Ativo: um aliado à qualidade de vida do idoso Apesar de se ter verificado, ao longo das últimas décadas, algumas mudanças na imagem do idoso, o envelhecimento continua a ser perspetivado como um cenário bastante sombrio, tanto para o próprio idoso, como para a sociedade em geral, uma vez que o idoso ainda é considerado como um peso 
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na economia de um país. Contudo, o envelhecimento “(…) pode ser visto como uma ameaça pelas sociedades, apesar de representar também uma das conquistas da humanidade. O imenso número de 
pessoas idosas passa a ser considerado um fardo para as que estão na fase ativa do trabalho” (Casagrande, 2013, p.2).    Como resolução a este estigma, surge a necessidade da criação de uma nova perspetiva do envelhecimento - o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo traz um conjunto de benefícios, não só 
para os idosos, como para toda a sociedade. Na ótica de Casagrande, “permitir que as pessoas permaneçam ativas à medida que envelhecem constitui a chave para enfrentar os desafios do envelhecimento demográfico. A principal resposta política para esse fenómeno, a qual se tem destacada 
na última década, é conhecida pelo termo «envelhecimento ativo»” (2013, p.2).  A Organização Mundial de Saúde define o envelhecimento ativo como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
à medida que as pessoas ficam mais velhas” (2005, p. 13). E tem como principal objetivo “(…) aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, 
inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados” (OMS, 2005, p. 13). No entanto, a OMS (2005) esclarece que o envelhecimento ativo diz respeito aos indivíduos que se envolvem ativamente em questões culturais, educativas, políticas ou outras que sejam do seu interesse. O envelhecimento ativo pressupõe uma participação e um envolvimento ativo na sociedade e não ser 
ativo apenas fisicamente. “Um estilo de vida ativo só traz benefícios (físicos, psicológicos e sociais) ao idoso e tornam-no num cidadão mais preocupado consigo e com o que o rodeia, para além, de possibilitar um final de vida mais digno em todas as suas dimensões” (Sousa, 2013, p.33). Assim, é fundamental instigar a autonomia, independência e a participação dos indivíduos para a promoção de um envelhecimento ativo.  Farias e Sousa (2012) referem que a OMS afirma que “o envelhecimento ativo é, portanto, o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (p.168). Desta forma, pretende aumentar a expectativa de vida saudável garantindo, assim, a qualidade de vida para todos os indivíduos. De acordo com a OMS a qualidade de vida é  a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a saúde 
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física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente (OMS, 2005, p 14).   A qualidade de vida da pessoa tem em conta a saúde física e psicológica, o bem-estar social (relações sociais), nível de independência e autonomia, assim como as condições do meio onde habita. Sousa, Galante & Figueiredo (2003) referem a evolução do conceito de qualidade de vida ao longo dos anos. A qualidade de vida começou por estar associada a bens materiais, tais como habitação, alimentação, entre outros. Atualmente, a qualidade de vida é também associada à posse de bens materiais e os vários recursos (água potável, por exemplo), acrescentando o lazer e a oportunidade de 
“gozar” a vida.  Um envelhecimento ativo e com qualidade de vida, por sua vez, resulta num envelhecimento bem-sucedido. Guiomar (2010) referindo Baltes (1987) citado por Oliveira (2005), refere três grandes categorias de fatores que influenciam um envelhecimento bem-sucedido: 1º Fatores relacionados com a faixa etária (idade biológica e cronológica); 2º Fatores relacionados com o período histórico que o individuo está a viver (designa-se “efeito 

corte”); 3º Fatores relacionados com a história e acontecimentos da vida de cada individuo;   Não existe um consenso quanto à definição de envelhecimento bem-sucedido, uma vez que muitas variáveis tidas em conta. Há quem considere o envelhecimento bem-sucedido um resultado de teorias biomédicas (ausência de doenças físicas e mentais) e teorias psicossociais (boas relações interpessoais e vida social ativa) e/ou a junção de ambas (Veloso, 2015). Contudo, de maneira geral, o envelhecimento bem-sucedido pode ser associado à “continuação de uma vida ativa na velhice, ou seja a substituição de relações, funções e atividades de meia-idade que foram perdidas, a fim de manter 
atividades e satisfação com a vida” (Veloso, 2015,p. 11).   Para Sousa, Galante & Figueiredo (2003) “as teorias do envelhecimento bem sucedido vêem o sujeito como pro-activo, regulando a sua qualidade de vida através da definição de objectivos e lutando para os alcançar, acumulando recursos que são úteis na adaptação à mudança e activamente envolvidos na manutenção do bem-estar” (2003, p. 365). Mais uma vez, a qualidade de vida é aliada ao bem-estar no processo de envelhecimento.   Desta forma, o envelhecimento ativo insurge-se contra o papel atribuído aos idosos, dando-lhe uma nova roupagem, esperando que os idosos se tornem mais capazes e ativos no seu processo de reforma. Assim, é fundamental criar espaços que se estimulem o desenvolvimento de aprendizagens e, ao mesmo tempo, valorizem aprendizagens adquiridas anteriormente.  
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 Rocha (2009) acrescenta que “esta nova etapa deve ser vista como uma oportunidade para libertar e utilizar energias e capacidades que podem servir como processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e social” (p.50). Acrescentando ainda que o envelhecimento ativo deve então ser perspectivado como um novo paradigma para a velhice, sobretudo se visto como um novo marco que reconhece as pessoas idosos como membros integrantes da sociedade, como cidadãos de pleno direito ao trabalho (se o puderem desenvolver), mas como cidadão de pleno direito ao descanso, à educação lúdica e artística, à sua manutenção física e psicológica, às suas formas de lazer (Rocha, 2009, p.50).   Assim, o conceito de envelhecimento ativo contribui para o bem-estar e qualidade de vida dos idosos. Todavia, também a sociedade em geral beneficia com uma população reformada ativa. Uma vez 
que, “proporcionar melhores condições de vida aos cidadãos pode reduzir gastos com a saúde e assistência social, assim como pode aumentar a produtividade de bens e serviços, o que evitaria uma 
crise económica e financeira nos Estados” (Who, 2008, citado por Casagrande, 2013, p. 29).   2.2.3. A Educação de Adultos e a Aprendizagem ao longo da vida como veículos da Emancipação  O conceito de Educação de Adultos é relativamente recente (sessenta e nove anos, aproxidamamente). Surgiu pela primeira vez em 1949 nas CONFINTEAS, as Conferências Internacionais de Educação que ocorreram em vários pontos do globo ao longo de vários anos.   O surgimento da Educação de Adultos emergiu com a necessidade de instruir a população europeia após a cessação da 2ª Guerra Mundial, uma vez que os níveis de alfabetização eram bastantes baixos e, por isso, era fundamental contrariar este problema. A solução emergente para contrariar este problema consistiu em instruir a população, dado que era necessário uma atuação imediata de pessoas devidamente qualificadas para a reconstrução da Europa, que se encontrava devastada pela guerra (Canário, 1999). Além disso, a Educação de Adultos também serviu para reavivar os ideais da Revolução Francesa, apelando à importância da cidadania e dos ideais que lhe estão subjacentes como a Igualdade, o Liberalismo, a Democracia, entre outros. Assim como, a importância de exercer o direito de voto (Canário, 1999). A Educação de Adultos sempre foi um conceito muito complexo, com dificuldades em determinar a forma como se deveria aplicar esta educação aos adultos. Comummente, a Educação de Adultos era confundida com a educação escolar que era aplicada às crianças. Contudo, desde sempre foi consciente que educar adultos não era a mesma coisa que educar crianças. 
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Com as CONFINTEAS o conceito de Educação de Adultos foi sofrendo uma evolução com a desmistificação dos objetivos, estratégias, metodologias e toda a complexidade inerente à EA. Na primeira CONFINTEA, realizada em Elseneur, Dinamarca, no ano de 1949, definiu-se que a 
Educação de Adultos pretende “(…) satisfazer as necessidades e as aspirações do adulto em todas as 
dimensões da vida” (Antunes, 2001, p. 35).  Com a segunda CONFINTEA, que decorreu no Canadá, em 1960, foram apresentadas preocupações ao nível da cultura, numa tentativa de elevar a ciência, tecnologia, a arte e a moral ao mesmo nível de importância de outras áreas. Esta conferência deu um especial relevo aos valores através da tentativa de promoção do respeito, compreensão, solidariedade, cooperação, interajuda e paz entre as populações (Antunes, 2001). No decénio de 70, mais concretamente em 1972, realizou-se em Tóquio a terceira CONFINTEA e em Nairobi, no ano 1976. Como consequência destas conferências foi publicado um documento, a «Recomendação de Nairobi», que se constituiu “o primeiro documento a apresentar uma visão conjunta 
sobre a Educação de Adultos” (Antunes, 2001, p. 45).  

A “Recomendação sobre o desenvolvimento da Educação de Adultos” descrevia a definição de educação de adultos, os seus objetivos e estratégias, princípios, conteúdos, métodos, meios, investigação e avaliação, estrutura da educação de adultos, formação e estatutos de quem intervém nas atividades, relação entre educação de adultos e educação de jovens, relação da educação de adultos e o trabalho, gestão e financiamento da educação de adultos e, por fim, a cooperação internacional.    
Assim, a educação de adultos foi definida no documento de Nairobi como: “a totalidade dos processos organizados de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível ou o método, quer sejam formais ou não formais (…) ” (UNESCO, 1977, p.10). Esta definição é a mais explícita e abrangente, uma vez que envolve as vertentes formais e não formais (incluindo a informal) da educação, pode ainda servir para iniciar o processo educativo ou dar continuidade através da predisposição de trabalhar as 

várias temáticas/conteúdos (sociais, culturais, pessoais, formativos, profissionais, …). É uma educação sem limites ao nível dos contextos e idades, pois a educação é um processo inerente a todo período de vida de cada pessoa.  Em relação aos objetivos e estratégias, ao fim de ler todos estes pontos, a educação de adultos pretende um desenvolvimento integral em todas as competências do indivíduo. Não se preocupa apenas em desenvolver as competências cognitivas, mas sim em promover o saber-ser, saber-estar, saber-saber e o saber-conviver. Neste sentido, “desenvolver a capacidade de aprender a aprender” (UNESCO,1977,p.12) é igualmente importante, pois passa por um processo de consciencialização, 
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respeito e autonomia para aprendizagem, isto é, o adulto deve estar preparado para aprender o que quiser e for útil para a sua vida. O educando tem o poder de escolher o que quer aprender, enquanto numa educação bancária o educador transfere o conhecimento que quer ao educando, o que não é possível numa educação de adultos, pois os adultos devem ter o poder de decisão caso contrário não adquirem os instrumentos necessário para aprender. A aprendizagem construída e desenvolvida deve ser feita através da experiência, história de vida, gostos e interesses de cada adulto de forma a ir ao encontro às suas necessidades.  No que diz respeito às práticas educativas, podemos dizer que são as práticas de ação da Educação de Adultos. Podemos subdividi-las por quatro diferentes estruturas (Canário,1999, p.14): 1ª A Alfabetização. Esta prática é a mais conhecida e a que mais se utiliza como exemplo da Educação de Adultos. É aplicada nos países do 3º Mundo, atualmente, no entanto, teve a sua  origem na Europa, como já foi referido anteriormente. Consiste em ensinar a ler, a contar e escrever, ou seja, a dar os conhecimentos básicos (Canário, 1999). 2ª Formação de Profissionais. Esta prática consiste em atualizar os profissionais ou forma-los em determinada área que irão precisar para executar a sua profissão. Ganhou maiores proporções nos últimos anos, com o surgimento de vários programas desta índole, como as segundas oportunidades e as escolas profissionais (Canário, 1999). 3ª Animação Sociocultural. É uma metodologia de intervenção, são as ferramentas de atuação de um educador. Consiste em pôr em prática as atividades elaboradas pelos educadores. Tende a ocorrer em contextos não formais, no entanto já há quem desenvolva no âmbito da educação formal através de uma aprendizagem lúdica (Canário, 1999). 4ª Desenvolvimento Local. É o polo mais desconhecido da Educação de Adultos e tende a ser confundido, de forma errada, com o voluntariado. Trata-se de criar condições para desenvolver as comunidades naquilo que são as suas lacunas e necessidades (Canário, 1999).   Ao conceito de Educação de Adultos está subjacente a Educação ao Longo da Vida que pressupõe que o indivíduo é um ser inconcluso, que está sempre apto para obter novos conhecimentos e aprendizagens, independentemente da sua idade, género, raça e outros fatores socioeconómicos. Desta forma, a Educação ao Longo da Vida   denota uma proposta geral destinada a reestruturar o sistema de educação já existente e desenvolver todo o potencial educacional fora do sistema educacional. Nessa proposta, homens e mulheres são os agentes de sua própria educação, por meio da interação contínua entre seus pensamentos e ações; ensino e aprendizagem, longe de serem limitados a um período de presença na escola, devem se estender ao longo da vida, incluindo todas as competências e ramos do conhecimento, utilizando todos os meios possíveis, e dando a todas 
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as pessoas oportunidade de pleno desenvolvimento da personalidade; os processos de educação e aprendizagem nos quais crianças, jovens e adultos de todas as idades estão envolvidos no curso de suas vidas, sob qualquer forma, devem ser considerados como um todo (UNESCO, 1976, p. 2).  Este conceito atesta que o ser humano é um ser inacabado, que está em contínua construção, independentemente da sua idade, profissão, meio social, cultural e económico. Ora, o idoso não é exceção e tem a possibilidade de aprender novas coisas.  
A Educação pode ser vista como o “ processo largo e multiforme que se confunde com o 

processo de vida de cada indivíduo” (Canário, 1999,p.11), isto é, cada pessoa ao longo da sua vida vai aprendendo e vai- se desenvolvendo em todas as suas dimensões (cognitivas, psicológicas, relacionamento sociais, entre outras), independentemente da sua idade. 2.2.4. Literacia digital na terceira idade O desenvolvimento tecnológico que se tem sentido nas últimas décadas tem resultado numa transformação das sociedades modernas. Os aparelhos eletrónicos e tecnológicos têm vindo a ganhar um espaço fundamental para a qualidade de vida de cada indivíduo, provocando novos hábitos e costumes. Coutinho e Lisbôa (2011) referem que “(…) esta nova era pode ser considerada como um 

fenómeno global por afectar directamente as actividades sociais e económicas” (p. 7). 
Coutinho e Lisbôa (2011) consideram que “a ideia subjacente ao conceito de SI é o de uma sociedade inserida num processo de mudança constante, fruto dos avanços na ciência e na 

tecnologia”(p. 6). Assim, a Sociedade de Informação, alicerçada à tecnologia, promove o processamento e disseminação da informação, originando, por conseguinte, novas fontes de informação e de produtividade face ao processo de globalização (Alonso, Ferneda & Santana, 2010).  Nesta linha de pensamento, é urgente dotar os indivíduos (independente da sua idade, género ou raça) de uma literacia digital, de modo a que estes se sintam integrados e capazes de se incluírem nesta sociedade. A literacia digital é vista como o “el derecho a la alfabetización digital es un aspecto nuevo del derecho a la educación, teniendo en cuenta, sin embargo, que la educación digital ha de 
extenderse a todas las edades para no dejar fuera a nadie: ancianos, adultos y niños.” (Tornero, citado por Roberto, Fidalgo & Buckingham, 2015, p. 46). Deve-se ainda considerar que a literacia digital “deve implicar não só a utilização do computador, e respetivas aplicações, como também a aprendizagem de capacidades que permitam compreender e dominar a linguagem codificada e subjacente à cibercultura” (Roberto, Fidalgo & Buckingham, 2015, p. 46). 
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A inclusão digital surge como principal objetivo da era contemporânea e é vista como “objetiva tão somente o uso livre da tecnologia da informação, com a ampliação da cidadania, o combate à pobreza, a garantia da privacidade e da segurança digital do cidadão, a inserção na sociedade da informação e o fortalecimento do desenvolvimento local.” (Martini citado por Alonso, Ferneda & Santana, 2010, p.158).  Com o surgimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) houve uma transformação na sociedade ao nível de como vivemos, aprendemos e trabalhamos. A promoção da literacia digital acaba por ser um contributo crucial para a diminuição da infoexclusão, promovendo, por conseguinte, uma sociedade participativa que inclui pessoas e grupos nesta grande cultura que são as tecnologias de informação e comunicação. Todos os cidadãos tendem a interessar-se pela área das novas tecnologias, uma vez que dominam a vida das sociedades modernas, sendo praticamente impossível não nos depararmos com dispositivos tecnológicos a cada passo. Os idosos não são exceção e procuram cada vez estarem incluídos nesta sociedade altamente tecnológica. Isto resulta na importância de correspondermos com a literacia digital nos idosos, isto é, de os ajudarmos a desenvolver competências básicas sobre o que são os dispositivos tecnológicos e como os manusear, do nível mais básico ao mais complexo. Palma reforça esta ideia dizendo que “exalta-se a importância que deve ser dada a ações que promovam a alfabetização digital, até mesmo porque a realidade é que, no extremo, todos sofremos de um défice de conhecimento das novas tecnologias” (2013, p. 13). É crucial criar para cada individuo da Terceira Idade  oportunidades para se tornar um aprendiz virtual, fornecendo educação continuada, educação à distância, estimulação mental e bem-estar. Ela possibilita ao indivíduo de ele estar mais integrado em uma comunidade eletrônica ampla; coloca-o em contato com parentes e amigos, num ambiente de troca de ideias e informações, aprendendo junto e reduzindo o isolamento por meio da experiência comunitária (King citado em Goulart, 2007, p.72).    Isto resulta em consequências positivas no processo de envelhecimento de cada idoso, uma vez que emerge na inclusão do idoso na sociedade, através da sua capacitação de aceder e trocar informação e aprendizagens com outras pessoas, de conseguir comunicar com familiares, amigos e/ou qualquer outra pessoa, que, por sua vez, termina com o desenvolvimento da sua autonomia.   A estas consequências positivas podemos acrescentar que “a utilização das TIC aumentou a qualidade de vida das pessoas idosas na medida em que permitiu diminuir a solidão, aumentar a 
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frequência da comunicação entre familiares e amigos e o acesso à informação” (Palma, 2013, p.16). A autoestima e a autoimagem do idoso também se modifica de uma forma positiva, os idosos passam a sentir-se mais inteligentes, confiantes e capazes, deixando para trás ideias como a incapacidade, o sentimento de inutilidade e de exclusão.   Na perspetiva de Pereira e Neves (2011) “(…) para que o ensino seja eficaz, é necessário se desenvolver uma metodologia pedagógica que tenha em consideração as características específicas dos alunos (idade, background, meio social e cultural)” (p.17). Com os idosos a metodologia pedagógica não pode ser diferente. Deve ser desenvolvida com os idosos uma metodologia que tenha em conta o ritmo de cada idoso, que respeite o seu processo cognitivo (que pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo de cada utente), que tenha em consideração potências limitações físicas e restrições sensoriais e ainda seja capaz de lidar com a falta de recursos (Pereira e Neves, 2011). Numa tentativa que as TIC tenham um impacto mais positivo na vida dos idosos, estudos elaborados por Kachar (2006), Mariz (2009), e Sei (2009) apresentam um conjunto de estratégias a ser implementadas durante o processo de literacia digital dos idosos. As estratégias a ter em consideração são: a criação de turmas pequenas, tentando dispor um idoso por computador; a sala deve ter uma boa iluminação; os computadores devem estar de acordo com as necessidades dos idosos (tamanho e iluminação do monitor, o teclado e o rato devem ter um design especial, os tipo de letra devem ser grandes); começar por jogos e atividades lúdicas; utilizar experiências de vida dos idosos, trabalhar assuntos que lhes sejam úteis e bem contextualizados com o seu dia-a-dia; respeitar o ritmo de cada idoso, efetuando pequenas paragens sempre que necessário; elaborar sessões tendo em conta pequenas metas/etapas de aprendizagem e repetir a mesma atividade sempre que necessário (Pereira & Neves, 2011).  Com isto, podemos afirmar que “(…) a utilização das TIC oferece ao idoso mais autonomia, maior bem-estar e integração social e, por conseguinte, maior QV” (Pereira & Neves, 2011, p. 22). Esta qualidade de vida assenta na sua participação na Sociedade de Informação, uma vez que não se trata de ter apenas acesso à informação, como também ser um agente ativo de troca de informação e conhecimento, evitando a exclusão do mundo tecnológico/digital.      
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CAPÍTULO III ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO ESTÁGIO 3.1. Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção/investigação 3.1.1. Paradigma de investigação/intervenção O paradigma de intervenção deste projeto de índole educativa é o qualitativo hermenêutico/ interpretativo, uma vez que é um paradigma que, por um lado, ajuda a analisar as caraterísticas descritivas do público-alvo e, por outro, qual o problema em questão para resolver neste contexto. 
Coutinho (2011) afirma que este paradigma “ (….) pretende substituir as noções cientificas de 

explicação, previsão e controlo do paradigma positivas pelas de compreensão, significado e ação” (p. 16). No contexto de investigação/ intervenção de caráter social e educativo tanto o investigador como o objeto de estudo (indivíduos) têm em comum serem ambos agentes ativos da investigação, sendo ambos «interpretes» e «construtores de sentidos» (Coutinho, 2011). A compreensão referenciada pela autora, exprime que o paradigma hermenêutico visa interpretar situações do quotidiano dos indivíduos, de modo a compreender as suas vivências e conceções e, a partir daí, trabalhar na transformação da sua realidade como agentes da própria mudança.  Geralmente, os projetos de intervenção têm uma abordagem qualitativa, uma vez que pretendem orientar a mudança do contexto dos agentes sociais. Assim sendo, a abordagem qualitativa segue um ideal holístico que procura compreender os fenómenos sociais (incluindo os seus agentes), visando a decisão e a mudança por via da ação (Serrano, 2004). Os métodos subjacentes a este paradigma são o etnográfico que implica um conhecimento dos comportamentos sociais, através do estudo das pessoas e do contexto em que se inserem (Serrano, 2004). Este estudo implica uma observação e descrição de elementos como a cultura, formas de vida e estrutura social de modo a conhecer toda a envolvência do público-alvo. Outro modelo desta abordagem é o de investigação – ação participativa que tem como objetivo a mudança, em que por um lado seja uma prática mais eficaz e, por outro, ajudar no progresso das pessoas ou do contexto a desenvolver (Serrano, 2004). Assim, este modelo instiga a uma participação das pessoas na resolução dos seus problemas através da consciencialização de uma lógica de ação que se reflita nas próprias práticas. Por último, o modelo participativo prevê a participação de todos os envolvidos na investigação e na ação, isto implica que todos devem trabalhar em conjunto (investigador, público-alvo e comunidade) para que de facto haja uma transformação da prática (Serrano, 2004).  
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Assim sendo, estes três modelos são importantes num projeto de intervenção, dado que precisamos de conhecer bem o público-alvo (etnográfico), trabalhar em conjunto com os indivíduos (método participativo) para definir a linha de ação que permite a mudança (método investigação-ação). Embora este projeto de investigação/intervenção seja fundamentalmente de índole qualitativa, a abordagem quantitativa não foi totalmente excluída. A abordagem quantitativa foi uma ferramenta importante na análise dos dados sociodemográficos e de avaliação provenientes dos inquéritos por questionário realizados nas três fases do projeto.  3.2. Métodos e técnicas de investigação No decorrer deste projeto de investigação/intervenção tivemos que nos aliar a métodos e técnicas de investigação como suporte à intervenção desenvolvida. Neste seguimento, Serrano (2008) realça a importância dos métodos e técnicas de investigação 
como “acções os procedimentos que se devem realizar para alcançar metas e objetivos propostos” (p.47). A metodologia que está presente no nosso projeto de intervenção é o de investigação – ação – participativa. Esta metodologia tem a vertente de investigação através do estudo concreto e sistemático da realidade, aqui o agente de investigação deve estar no terreno para conhecer bem a realidade a investigar e desenvolver os conhecimentos necessários para atuar sobre os problemas e satisfazer algumas necessidades (Ander-Egg, 1990, p.33). Segundo Latorre (2005), a investigação-ação é um “(…) termo genérico que faz referencia a uma 

ampla gama de estratégias realizadas para melhorar o sistema educativo e social” (p. 23). A ação que tem como objetivo a mudança, em que por um lado seja uma prática mais eficaz e, por outro, ajudar no progresso das pessoas ou do contexto a desenvolver.   Ander-Egg (1990) considera a investigação-ação- participativa como uma metodologia que se 
desenvolve num “(…) contexto caraterizado por uma variada gama de preocupações teóricas e práticas 
que incidem na busca de novas formas de intervenção e investigação social” (p. 17). Neste seguimento, o investigador começa por recolher informações sistemáticas com o objetivo de promover mudanças sociais (Bogdan & Biklen, 1994), posteriormente procura perceber a realidade dos intervenientes, permitindo-lhe a produção de conhecimento e de saberes práticos. Estes conhecimentos e saberes que ele concebe, tendo por base esta metodologia, remete para uma ação. Essa intervenção é ajustável e não precisa se ser linear, sendo um processo restruturado e flexível, para se adaptar e conseguir atingir os objetivos pré-definidos.  
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Esta metodologia é adequada para uma ação interventiva e participativa por parte dos investigadores, que têm como princípio fundamental uma intervenção atendendo às necessidades, interesses e opiniões dos participantes, com o intuito de modificar uma realidade social, melhorando a qualidade de vida destes intervenientes. Consiste num trabalho colaborativo entre investigadores e atores sociais e visa o diagnóstico e a solução de um problema social, que procura a transformação da realidade e a formação de competências para a mudança e a inovação. A investigação, procura, após conhecer o contexto que vai intervir, elaborar um projeto para poder melhorar a qualidade de vida dos seus atores sociais.  Assim, este método estimula a participação das pessoas na resolução dos seus problemas através da consciencialização de uma lógica de ação que se reflita nas próprias práticas. Esta ação tem de ter por base os interesses, as necessidades e os gostos de quem pretende a mudança e impulsiona a ação, isto é, do público-alvo. Aqui ganham força aspetos como as experiências populares, as bases experienciais da sabedoria popular e a troca de ideias e de conhecimentos (Ander-Egg, 1990). Bogdan & Biklen (1994) referem que a investigação-ação-participativa é uma metodologia auto avaliativa, pois as mudanças vão sendo avaliadas para produzir novos conhecimentos e mudar a prática. É um processo cíclico que envolve uma troca constante de ilações entre a investigação e a ação para ajustar este processo de investigação e intervenção. Esta metodologia permite conhecer a realidade social por via da investigação, agir sobre a realidade por meio da inovação e evolução e incita a transformação dos atores pelo desenvolvimento de competências.  Esta metodologia manifestou-se ao longo deste projeto de investigação/intervenção, através da promoção da participação ativa dos utentes, quer no decorrer das atividades realizadas, quer do desenvolvimento das relações interpessoais, permitindo modificar o contexto e a realidade em que este público-alvo se insere. 3.2.1. Técnicas de investigação   Segundo Serrano (2008), uma técnica “indica o modo ou a forma de agir efectivamente para 

alcançar uma meta” (p. 50).  Neste sentido, recorremos a um conjunto de técnicas como recolha e análise de informação, com o intuito de alcançarmos a finalidade estabelecida no âmbito deste projeto de intervenção. O conjunto de ferramentas que nos auxiliaram foram a observação direta e participante do tipo etnológico, o inquérito por questionário, a pesquisa e análise documental, as conversas informais, o diário de bordo e o registo fotográfico. 
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   Observação direta e participante do tipo etnológico Neste projeto de investigação/intervenção a observação direta e participante do tipo etnológico ocorreu durante o processo de análise de necessidades, com o intuito de conhecer melhor os utentes (comportamentos, atitudes, pensamentos, entre outras coisas) e o funcionamento da instituição.   
Tendo em consideração Quivy e Campenhoudt estas observações“(…) incidem sobre comportamentos dos atores, na medida em que manifestam sistemas de relações sociais, bem como 

sobre os fundamentos culturais e ideológicos que lhes subjazem” (2008, p. 196).   Por sua vez, com a observação participante do tipo etnológico “o investigador estuda então os seus modos de vida, de dentro e pormenorizadamente, esforçando-se para perturbá-los o menos 
possível” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p.197).  Assim, esta técnica de investigação incide sobre a visualização de comportamentos, atitudes, ações que se relacionam com a investigação que decorre, de modo a obter informação sobre o observado.   Inquérito por questionário   O inquérito por questionário foi realizado durante as três fases de avaliação. A primeira fase de avaliação através do processo de diagnóstico de necessidades o inquérito por questionário foi aplicado com o intuito de conhecer melhor a população-alvo. Esta técnica deteve questões abertas para os inquiridos, assim como questões de escolha múltipla. Foi distribuído por todos os utentes para preencherem respeitando o anonimato requerente deste tipo de população-alvo.  Esta técnica, de acordo com Quivy & Campenhoudt (2008) Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores (p.188).  O inquérito por questionário (Apêndice I) referente ao diagnóstico de interesses, necessidades e motivações incluiu perguntas abertas, perguntas fechadas e perguntas de escolha múltipla. As perguntas 
abertas contemplam a “(…) plena liberdade de resposta ao inquirido” ( Pardal & Lopes, 1995, p.55). As questões abertas foram utilizadas para conhecer melhor os utentes, com por exemplo saber a sua 
profissão. As questões fechadas “(…) limitam o informante à opção por uma de entre outras respostas 

apresentadas” (Pardal & Lopes, 1995, p. 56), geralmente são questões “(…) dicotómicas, pois põe o 
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informante na situação de ter de optar entre um sim e um não” (Pardal & Lopes, 1995, p.56). Neste caso, as perguntas fechadas foram exploradas para saber o sexo, habilitações literárias, estado civil, agregado familiar, estado profissional e ainda se já tinha frequentado atividades promovidas pela 
instituição. Por fim, as perguntas de escolha múltipla “(…) configuram tendencialmente uma modalidade fechada, permitindo ao inquirido a escolha de uma ou várias respostas de um conjunto apresentado” (Pardal & Lopes, 1995, p.56). Nas perguntas de escolha múltipla do inquérito por questionário de avaliação diagnóstica foram apresentadas as opções do agregado familiar, as atividades a ser exploradas de acordo com o interesse dos utente e quais as temáticas que gostariam de explorar.   Durante a segunda fase de avaliação do presente projeto de intervenção, a fase da avaliação contínua/intermédia também foi utilizado o inquérito por questionário com o intuito de compreender se os utentes estavam satisfeitos com as atividades realizadas até à data. Este segundo inquérito por questionário (Apêndice II) conteve um quadro com questões de escolha múltipla com apenas uma opção de escolha de resposta e apenas uma questão aberta para sugestões.   Na última fase da avaliação, a avaliação final também recorremos ao inquérito por questionário, um que foi desenvolvido para avaliar a Oficina de Informática (Apêndice III) e outro para avaliar a Oficina de Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, a oficina Cultural e Festiva e as Sessões/debates/palestras de temas atuais (Apêndice IV). Embora a estrutura dos dois inquéritos seja semelhante, uma vez que ambos possuem três quadros com perguntas fechadas e cinco perguntas abertas no caso da Oficina de Informática e seis no que refere às restantes oficinas, algumas das questões diferem de um inquérito por questionário para o outro. Através desta técnica conseguimos avaliar todo o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto, bem como impacto do mesmo na vida dos utentes.  Assim, o inquérito por questionário foi uma técnica que acompanhou as três fases do projeto desenvolvido, desde a parte do diagnóstico de necessidades até à avaliação final do projeto.  Pesquisa e análise documental   O processo de pesquisa documental decorreu numa fase inicial através da seleção de documentos que nos revelassem mais informações sobre a instituição onde foi desenvolvido este projeto, bem como obter informações sobre o nosso público-alvo. De acordo com Carmo e Ferreira, a pesquisa 
documental “(…) visa selecionar, tratar e interpretar informação bruta existente em suportes estáveis (scripto, áudio, vídeo e informal) com vista a dela extrair algum sentido. Por outro lado, tem por objectivo 
executar essas mesmas operações relativamente a fontes indirectas” (1998, p.59).  
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A procura e análise de documentos de índole formal, isto é, livros, teses e documentos formais de instituições a quem se reconhece valor científico, ajudou-nos a construir o nosso referencial teórico através da análise documental das temáticas inerentes a este projeto de investigação/intervenção. 
Assim, a análise documental é “uma técnica de recolha de informação necessária em qualquer investigação, o recurso a documentos é uma tarefa difícil e complexa que exige do investigador paciência 
e disciplina” (Pardal & Lopes, 1995, p.74).   Conversas Informais  

As “conversas informais baseiam-se em questões que surgem, naturalmente, da interação entre as pessoas, muitas vezes no decurso da recolha de dados, durante a observação participante” (Romão, 2013, p. 28, citando Mendes, 2012). As conversas informais neste projeto corresponderam a conversas obtidas com os utentes, numa primeira fase do processo de diagnóstico e posteriormente nas atividades desenvolvidas com eles. Através delas foram trocadas algumas confidências e banalidades do dia-a-dia de cada um, o que levou a um maior desenvolvimento de laços de empatia entre o educador de adultos e os utentes. Esta técnica é uma mais-valia para o projeto, dado que protagoniza momentos de cumplicidade e familiaridade entre educador e utentes, o que é importante para o sucesso de projetos desta índole.   Diário de Bordo  
De acordo com Boszko e Güllich (2016) o diário de bordo “caracteriza-se como um instrumento a partir do qual o sujeito narra suas ações e experiências diárias, o que lhe possibilita um (re)pensar da 

ação, um olhar mais atento ao que foi feito e ao que pode ser melhorado” (p. 56). Assim sendo, todos os dias dedicados a este projeto de intervenção são descritos sucintamente, de modo a que seja possível haver uma perspetiva do que se vai realizando, sendo mais fácil questionar e refletir sobre o que foi feito e perceber o que é necessário aperfeiçoar.  Registo Fotográfico   Ao longo do processo de investigação/intervenção fomos fazendo vários registos fotográficos sobre as várias atividades realizadas, com o intuito de termos aqueles momentos que passamos eternizados sem ser apenas na nossa memória. Bodgan & Biklen (1994) afirmam que a fotografia “ (…) permite que os investigadores compreendam e estudem aspectos da vida que não podem ser 
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investigados através de outras abordagens, fazem eco da sugestão de Hine de que as imagens dizem 
mais que mil palavras”(p. 184).   Durante o decorrer do projeto as fotografias tiradas foram sendo difundidas e assistidas por todos os utentes, reavivando todas sensações e sentimentos vividos.  3.3. Métodos e técnicas de educação/formação  As atividades implementadas inserem-se no campo de ação da animação sociocultural, uma vez que se pretende a transformação do contexto da vida das pessoas, assentes em pressupostos educativos, lúdicos e formativos. Na ótica de Ander- Egg (2000) a animação sociocultural é:   un conjunto de técnicas sociales que, baseadas en una pedagogia participativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que con la participación activa de la gente, se deserrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiestam en los diferentes ámbitos de las actividades socioculturales que procuran el desarrollo de la calidad de vida (p. 100).  Os ponto-chave da animação sociocultural são a promoção de uma sociedade participativa e interativa, que procura melhorar e resolver os seus problemas através das atividades desenvolvidas, que devem ser de carater voluntário, com a finalidade de melhorar a qualidade dessas pessoas e/ou grupos.  Subjacente a esta metodologia apresentada por Ander- Egg (2000) temos métodos e técnicas fundamentais na implementação das atividades socioeducativas. As técnicas utilizadas de acordo com esta metodologia foram as técnicas grupais, as técnicas de informação/comunicação e a técnicas de atividades lúdicas (Ander-Egg, 2000).  Com o objetivo de otimizar a qualidade de vida dos utentes recorreu-se a atividades que fossem ao encontro com das necessidades, interesses e motivações dos utentes, de modo a que fizesse sentido esta mudança da realidade dos utentes. Para Ander- Egg (2000, p.339), a animação sociocultural pode traduzir-se em distintas atividades. Essas atividades podem qualificar-se em cinco grandes categorias: formação, difusão, artísticas, lúdicas e sociais (Ander- Egg, 2000).  Neste projeto apenas trabalhamos em atividades de formação, difusão, lúdicas e sociais, difundidas através de métodos e técnicas de educação/formação.   Técnicas Grupais 
  As técnicas grupais são cruciais neste tipo de intervenção, uma vez que lidamos com um grupo heterogéneo, com pensamentos e vivências distintos e é necessário respeitar e compreender cada 
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pessoa. Assim, para Ander- Egg (2000) existem quatro grandes grupos de técnicas grupais: as técnicas de iniciação, as técnicas de coesão, as técnicas de produção grupal e as técnicas de mediação.  As técnicas de iniciação foram implementadas como exercícios de conhecimento entre os utentes durante as primeiras sessões, assim como reavivarem amizades e conhecimentos esquecidos pelo tempo. Por sua vez, as técnicas de coesão e de produção grupal foram utilizadas várias vezes ao longo da implementação do projeto, principalmente na Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável e na Oficina Cultural e Festiva recorremos ao fortalecimento de laços e de papéis através do trabalho em grupo, havendo inclusive uma atividade dedicada ao trabalho em equipa.  Técnicas de informação/ comunicação 
  Segundo a linha de pensamento de Ander-Egg (2000), as técnicas de informação/comunicação podem dividir-se em três grandes grupos: as técnicas de comunicação oral, as exposições e técnicas de comunicação visual.  As técnicas de comunicação oral foram desenvolvidas através de debates realizados, de dinâmicas em que os utentes tinham de se exprimir e trocar informações e de discursos sobre experiência de vida dos utentes.  As exposições decorreram em algumas atividades desenvolvidas na oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável e na Oficina Cultural e Festiva como o intuito de introduzir/concluir uma dinâmica que os fizesse refletir sobre a temática desenvolvida. Por exemplo, na comemoração do dia da discriminação racial recorremos a vídeos sobre tolerância e respeito pela diferença.  Por fim, as técnicas de comunicação foram utilizadas com bastante frequência através de vídeos, imagens, trechos de livros e de citações textuais.  Técnicas de atividades lúdicas 
  Desde o primeiro momento da avaliação diagnóstica ficou claro a importância de atividades lúdicas para os utentes, como forma de obter novos conhecimentos/aprendizagens. As atividades lúdicas subdividem-se em três condições específicas, devendo ser formativas, participativas e festivas.   Uma vez que todo o projeto se desenvolveu em prol dos interesses e do papel ativo dos utentes em todo o processo de intervenção, foram criadas atividades que estimulassem o desenvolvimento de cada utente, como ser individual e como membro de um grupo/comunidade. Os utentes tiveram espaço para dar voz a atividades que considerassem pertinentes por exemplo, uma utente fazia no final de cada 
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sessão de ginástica um momento de ioga do riso como forma de descontração e de fortalecimento de laços entre o grupo.  Neste contexto utilizamos datas festivas como referências de temáticas e atividades importantes a trabalhar, uma com mais seriedade e de caráter formativo e outras que premiaram a boa disposição, o divertimento e a criação de momentos de energia positiva.  3.4. Procedimento e tratamento de dados  Análise Estatística 
 A análise estatística neste projeto ajuda-nos a conhecer mais objetivamente as caraterísticas do nosso público-alvo. Através do estudo e leitura dos dados apresentados nos inquéritos demográficos retiramos ilações sobre os dados objetivos, como a idade, o sexo, as profissões e ainda quais os seus principais interesses, no que diz respeito a atividades e a temáticas.  Na fase de avaliação intermédia e na avaliação final a análise estatística foi igualmente importante para recolher dados provenientes dos inquéritos por questionário.  Na ótica de Pardal e Lopes (2011) a análise estatística ajuda-nos a reconhecer quais as caraterísticas dos fenómenos sociais, através do estudo de particularidades e procedimentos/comportamentos regulares. Assim, a análise estatística como técnica quantitativa, trata de estudar os fenómenos de forma exata e objetiva. Neste projeto utilizamos gráficos com barras e circulares para apresentar os dados estatísticos estudados.   Análise de Conteúdo 
 

A análise de conteúdo consiste “ (…) numa técnica de investigação através da qual se viabiliza 
de modo sistemático e quantitativo, a descrição do conteúdo da comunicação” (Pardal & Lopes, 2011, p. 72). Esta técnica pode dividir-se em dois domínios, no primeiro domínio pode apresentar-se sob forma escrita através de livros, revistas, dissertação, entre outros. E pode ainda, apresentar-se sob forma não escrita através de filmes, fotografias, emissões televisivas e/ou radiofónicas (Pardal & Lopes, 2011). Nesta sequência de pensamento, a análise de conteúdo passa por compreender e estudar o conteúdo empírico dos objetos de estudo, de modo a clarificar o que querem transmitir.  Neste projeto em concreto, a análise de conteúdo foi importante para analisar os dados qualitativos provenientes das respostas abertas do inquérito por questionário e para analisar os documentos formais que nos ajudaram a construir o referencial teórico deste projeto de investigação/intervenção.  
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  3.5. Identificação de recursos mobilizados   Tratando-se de um projeto de intervenção/ investigação elaborado de raiz, foi fundamental fazer um levantamento dos materiais e recursos existentes para que se conseguisse concretizar de forma profissional este projeto. Assim, procedeu-se à avaliação das condições físicas da Instituição onde foram desenvolvidas as atividades e dos seus recursos. Ao longo do tempo, a qualidade e quantidade dos recursos foram aumentando, culminando na realização das atividades com maior eficácia e rigor. Assim, no decorrer dos meses de intervenção foram necessários recursos humanos, físicos e materiais. Na tabela 1, dispomos dos recursos humanos utilizados no processo de investigação e de implementação das atividades. As atividades foram todas protagonizadas pela Estagiária, salvo quatro exceções em que ocorreram atividades promovidas por técnicos especialistas, como aconteceu com a Professora de Ioga, o Professor de história, a Nutricionista e o professor de Música.    Recursos Humanos  26 Utentes  Estagiária  Acompanhante da Instituição   Responsável da Associação de Moradores 1 Nutricionista 1 Professor de História 1 Professor de Música 1 Professora de Ioga Tabela 1- Recursos Humanos    Por conseguinte, na tabela 2 podem ser consultados os recursos físicos. Foram utilizadas na Instituição três salas. Numa das salas ocorriam as sessões da Oficina de Informática, outra realizávamos as sessões de ginástica e a terceira era utilizada para as restantes oficinas: a oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, a oficina Cultural e Festiva e para as sessões/palestras/debates de temas atuais. Os transportes foram utilizados durante os nossos passeios, nomeadamente a camioneta. E, por fim, os locais visitados pelo grupo, tais como o Centro Histórico e Monumentos da cidade e o passeio ao jardim do Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral.   
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Recursos Físicos 3 Salas Transportes Locais Visitados Tabela 2- Recursos Físicos   No que refere aos recursos materiais, estes dividem-se pelas duas principais oficinas: a Oficina de Informática e a Oficina de Neuroginástica e Vida Saudável.   Recursos Materiais Componentes informáticas (computadores, ratos, CPU) Colunas Impressora Projetor Mesas Cadeiras Material de escrita (lápis, canetas de várias cores, marcadores) Folhas, Post It e Cartolinas Jogo do Bingo Palhinhas Algodão Vendas Garrafas com areia Colchões Câmara Fotográfica Alimentos e Bebidas Ervas Aromáticas Copos Guardanapos Bola de trapos Balões Latas de refrigerantes 
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Dados Telemóvel/MP3 Tabela 3- Recursos Materiais  3.6. Limitações do processo  Ao longo do percurso do período de estágio foram aparecendo as limitações do processo de investigação/intervenção, contudo com o passar do tempo estas foram diminuindo e sendo superadas com ajuda e cooperação entre a Estagiária, a Acompanhante de Estágio e os Utentes.  Neste sentido, este projeto foi criado de raiz, não tinha utentes definidos para que pudéssemos fazer uma avaliação dos interesses, necessidades e expectativas dos indivíduos provenientes daquele bairro social. Como já decorriam sessões de alfabetização na instituição, fomos falar com os utentes que a frequentavam e com eles fizemos a primeira avaliação diagnóstica. Por conseguinte, foi essencial delinear estratégias de divulgação, de modo a captar outros utentes desta comunidade. A procura pela Oficina de Informática foi bastante acentuada, o que levou a duplicar as sessões semanais e a conciliar a Oficina Pedagógica da Neuroginástica e Vida Saudável com a Oficina Nós e o Mundo, que foi delineada no Plano de Atividades, contudo nunca teve adesão por parte dos utentes. Após delinear as Oficinas a implementar, a instituição começou a realizar obras no espaço que se prolongaram até à data de início das atividades. Isto fez com que tivéssemos poucas condições nas primeiras sessões, uma vez que não poderíamos estar na sala de informática e nas outras salas, mesmo depois de termos colocados todos os materiais informáticos para realizar as sessões de informática, tínhamos dificuldades em termos de recursos materiais, dado que só haviam dois computadores disponíveis. Para dificultar tínhamos o barulho das obras e toda a poeira e sujidade que daí provinha. Contudo, no final de um mês estas dificuldades foram superadas e os utentes compreenderam as fragilidades dos primeiros tempos. No início da Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável sentimos alguma resistência por parte das pessoas em frequentar esta oficina por não saberem bem que atividades eram desenvolvidas. Com o tempo o grupo foi aumentando gradualmente e a dificuldade sentida inicialmente cessou. Uma outra limitação foi a falta de materiais da instituição para a realização de algumas atividades. Contudo, com a ajuda da Acompanhante de Estágio, os utentes e os Diretores da Associação fomos resolvendo com ideias simples e acessíveis.  
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Assim, todas as limitações inerentes ao desenvolvimento de um projeto desta envergadura foram desvanecendo, uma vez que todos em conjunto trabalhamos para as superar. Todo este processo e as limitações que dele decorreram serviram como aprendizagem e valorização deste projeto de intervenção.                              
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CAPÍTULO IV APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO/INVESTIGAÇÃO 4.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE INTERVENÇÃO DESENVOLVIDO EM ARTICULAÇÃO COM OS OBJETIVOS DEFINIDOS O trabalho de investigação/intervenção foi consolidado em três fases distintas, de acordo com os objetivos de cada uma das fases. O presente projeto passou por três etapas: a primeira etapa é a de sensibilização, que abrange o diagnóstico e a integração dos utentes; a segunda etapa é a implementação das atividades e, por fim, temos a etapa transversal que ocorre ao longo de todo o projeto de intervenção, a avaliação.  Fases Atividade Calendarização Avaliação      1ª Fase: Sensibilização 
 Reunião com a Diretora Executiva 
 Reuniões com a acompanhante do estágio 
 Reuniões com membros da Associação de Moradores 
 Aplicação dos inquéritos por questionário 
 Elaboração e Distribuição dos folhetos e cartazes informativos 
 Observação direta 
 Conversas Informais 
 Análise documental 

  De Novembro de 2017 a Janeiro de 2018  
 Avaliação Diagnóstica 

   2ª Fase: Implementação das atividades 
 Oficina de informática 
 Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável 
 Oficina cultural e festiva (celebração de datas festivas) 
 Sessões/Palestras/Debates de diversos temas atuais 

  De Janeiro de 2018 a Maio de 2018 
 Avaliação Intermédia 

 3ª Fase: Avaliação  Inquérito por questionário 
 Conversas Informais 
 Análise de Conteúdo  Junho de 2018  Avaliação Final Tabela 4- Fases do Projeto 
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4.1.1. Descrição das atividades desenvolvidas   Após serem identificados quais os interesses, motivações e necessidades dos utentes, procedeu-se à criação das estratégias e da ação a desenvolver de modo a alcançar a finalidade de promover o desenvolvimento integral dos utentes.    Neste sentido, foram criadas quatro oficinas de acordo com a análise diagnóstica dos interesses e necessidades dos utentes: a Oficina de Informática, a Oficina de Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, a Oficina Cultural e Festiva e a das Sessões/palestras e debates de temas atuais.   Em cada oficina está contemplado os objetivos específicos delineados, bem como a sua descrição geral e a avaliação contínua desenvolvida através da análise de inquérito por questionário aplicado aos utentes durante o processo de intervenção.  É ainda importante referir que a Oficina de Informática foi desenvolvida às segundas e sextas, uma vez que esta oficina foi bastante procurada pelos utentes, havendo a necessidade de criar duas turmas. Cada sessão tinha a duração de duas horas.   As restantes oficinas eram trabalhadas às quartas-feiras, também com sessões de duas horas. Os utentes destas oficinas eram outra turma distinta das turmas de Oficina de Informática, embora tivesse elementos em comum. Realizaram-se ainda duas atividades experimentais, o Ioga e a aula de canto e cavaquinho que foram desenvolvidas numa terça e quinta-feira, uma vez que os restantes dias já eram destinados às oficinas.    Oficina de Informática Objetivos específicos desta oficina:  
 Capacitar os utentes na utilização das novas tecnologias; 
 Fortalecer a autoestima e o interesse dos utentes por via da utilização das novas tecnologias;  
 Promover a interação e comunicação com amigos e familiares; 
 Estimular o exercício cognitivo; 
 Desenvolver novas aprendizagens/conhecimentos.  Atividades desenvolvidas:  
 Iniciação à Informática 
 Introdução ao Microsoft Word 
 Introdução à Internet 
 O Google Maps 
 Como retirar e guardar conteúdo da Internet 
 Criação e manutenção de conta de correio eletrónico 
 O Youtube 
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 Realização de jogo online: Kahoot 
 Manusear e copiar ficheiros da Pen, telemóvel e máquina fotográfica  
 Aceder a meios de comunicação online 
 O chat e as vídeo chamadas  
 Criação de uma conta de Facebook 
 Criação de uma conta de Dropbox  Descrição:  

 Desde que foi divulgado o cartaz de apresentação do projeto houve uma grande manifestação de interesse em integrar a Oficina de Informática por parte da comunidade. Vivemos numa sociedade de informação, em constante contacto com as novas tecnologias. Os idosos não querem ser excluídos desta sociedade tecnológica, procurando aprender e trabalhar com as novas tecnologias. Esta necessidade crescente faz com que os idosos sintam interesse e motivação em utilizar as novas tecnologias, de modo a melhorarem a sua qualidade de vida e a facilitar as suas relações interpessoais.  Nas primeiras sessões as instalações da instituição estavam em obras, precisamente na sala de informática, o que que fez com que nos mudássemos para outra sala onde apenas tínhamos disponíveis dois computadores e a maioria dos utentes ainda não possuía computador próprio. Após as obras ficarem finalizadas voltamos para a sala de informática, onde já tínhamos disponíveis quatro computadores fixos e os restantes utentes dispunham de computador portátil próprio. Ainda assim, os utentes tiveram de se juntar em duplas, por ainda não haver computadores suficientes para todos. Com o passar do tempo a situação resolveu-se, uma vez que a maioria dos utentes possuía um computador. As primeiras sessões serviram para apresentar os computadores e os seus componentes. Inicialmente as sessões foram mais expositivas, começando por explicar aos utentes as diversas componentes físicas de um computador e diferenciar o hardware do software. Para consolidar esta informação foi passado um vídeo com a evolução dos computadores, seguindo-se um debate sobre o impacto que as novas tecnologias têm na nossa vida. Seguiu-se o desenvolvimento das funcionalidades mais básicas como ligar e desligar um computador, criar pastas e para que serve a reciclagem. O primeiro conteúdo abordado foi o Microsoft Word com o intuito de estimular os utentes a aprenderem a mexer com o teclado. Assim, pedimos que copiassem um pequeno poema para o computador, explicando-lhes, ao mesmo tempo, as funcionalidades mais básicas de como fazer letra maiúscula, mudar de parágrafo, apagar, entre outras dúvidas que iam surgindo. Ao fim de algumas sessões voltamos a repetir sessões desta índole a pedido dos utentes, uma vez que gostavam de relembrar os conteúdos da primeira sessão e queriam ir mais longe na formatação dos textos. Assim, dedicamos algumas sessões a copiar e a formatar textos de escritores portugueses, bem como músicas 
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conhecidas. Este tipo de atividade era muito apreciada pelos utentes, uma vez que a maioria começou a fazer progressos na manutenção do word, o que os motivou a quererem saber mais sobre a formatação de textos. Depois foi introduzida a Internet. Nas primeiras sessões deste tópico foi explicado aos utentes o que era um motor de busca e qual a sua finalidade. Depois os utentes tiveram uma sessão dedicada ao Google Maps, onde pesquisaram sobre a sua freguesia, cidade e sítios do seu interesse. Ao longo de todas as sessões desenvolvidas na Internet foi discutido com os utentes as vantagens e desvantagens da sua utilização, assim como os perigos subjacentes a que todos estamos sujeitos e cuidados que devemos ter. De seguida cada utente criou uma conta de correio eletrónico (e-mail). Nas primeiras sessões dedicadas ao correio eletrónicos os utentes trocavam apenas informações e textos escritos. Posteriormente, aprenderam a partilhar ficheiros em formato de escrita e fotografias, bem como fazer o download dos ficheiros/fotografias recebidos. Também com o e-mail aprenderam a falar em chats e a fazer vídeo chamadas entre eles. A maioria dos utentes ficou feliz com as vídeo chamadas, uma vez que ficaram a saber como comunicar com familiares e amigos através da vídeo chamada. Posteriormente acederam a meios de comunicação através da Internet. Foram explorados jornais, revistas, canais televisivos e rádios. Além disso, ainda acederam ao Youtube e gostaram muito de relembrar músicas e novelas antigas que pesquisaram neste site.   A exploração do Facebook também foi uma atividade desenvolvida que era bastante desejada pelos utentes, uma vez que gostariam de contactar com família e amigos através desta rede social mas não sabiam como. Assim, foram exploradas as funcionalidades básicas desta rede social, como mudar foto de perfil, colocar gostos, partilhar conteúdos e fazer a manutenção dos pedidos de amizade e notificações. Neste seguimento foi criado um grupo com todos os utentes, onde foram trocados conteúdos e fotografias das atividades desenvolvidas e algumas informações úteis.   Por fim, temos a manutenção de dispositivos e a utilização de Pens, Telemóveis e Máquinas fotográficas como atividades desenvolvidas. Os utentes aprenderam a passar fotografias do telemóvel para o computador, bem como de máquinas fotográficas. Para guardar todos os ficheiros e fotografias os utentes criaram uma conta na Dropbox onde podem guardar os seus conteúdos online.  Assim, é importante esmiuçar as várias atividades desenvolvidas na Oficina de Informática, realçando que cada atividade teve mais que uma sessão: 
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 Iniciação à Informática- Explicar as componentes de um computador de secretária (teclado, rato, monitor, etc.); distinguir hardware de software; explicar a evolução do computador; ligar/desligar; o ambiente de trabalho e atalhos; criação de pastas; a reciclagem.  
 Introdução ao Microsoft Word – Copiar textos como prática de escrita; Formatar textos, através 

da exploração das ferramentas da “Base”. 
 Introdução à Internet – Compreender o que é um motor de busca e proceder a pesquisas na Internet. 
 O Google Maps – Explorar locais de interesse pessoal de cada utente: a sua freguesia, cidade, país e locais onde estiveram ao longo da sua vida. Alguns utentes pesquisaram locais que gostariam de conhecer e alguns dos locais que visitamos, nomeadamente, o jardim da Bacalhôa Buddha Eden.  
 Como retirar e guardar conteúdo da Internet - Nesta atividade os utentes exploraram receitas saudáveis na primeira sessão, noutra pesquisaram os museus e sítios da cidade natal, como preparação da visita a realizar na semana seguinte. Eles retiraram a informação e colocaram num ficheiro de texto para imprimir. 
 Criação e manutenção de conta de correio eletrónico – Os utentes criaram uma conta de correio eletrónico, com o intuito de trocarem informações, conteúdos e fotografias entre eles, com familiares e amigos. Em várias sessões os utentes praticaram o envio de fotografias e de ficheiros de texto entre eles, aprendendo a enviar e a fazer o download dos ficheiros. 
 O Youtube- Pesquisaram músicas, receitas, episódios de telenovelas e outros conteúdos de acordo com os gostos de cada utente 
 Realização de jogo online: Kahoot – Atividade dedicada a um jogo de cultura geral online, em que cada utente tinha de selecionar a resposta correta a cada pergunta através do seu computador.  
 Manusear e copiar ficheiros da Pen, telemóvel e máquina fotográfica – Os utentes copiaram fotografias e ficheiros destas componentes para o computador e vice-versa.  
 Aceder a meios de comunicação online- Os utentes em sessões distintas acederam a meios de comunicação diferentes. No que se refere aos jornais, acederam a jornais locais e nacionais. Em relação às rádios os utentes tinham preferência por rádios locais, contudo abriram exceção à Rádio Comercial ouvindo também a sua emissão. A televisão foi o meio de comunicação que os utentes mais gostaram de aceder, uma vez que alguns canais dispõem de programas que já 
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passaram e os utentes já sabem como poder ver algum programa quando não conseguirem ver na televisão.  
 O chat e as vídeo chamadas – Através do correio eletrónico criou-se um chat, através do qual os utentes partilharam informações e ainda realizaram vídeo chamadas. 
 Criação de uma conta de Facebook- Como mudar a foto de perfil; Colocar gostos e comentar; Partilhar conteúdos; Aceder aos amigos e fazer pedidos de amizade; distinguir perfis de páginas; Classificar páginas; 
 Criação de uma conta de Dropbox- Guardar conteúdos online, que podem aceder em qualquer lugar, no telemóvel inclusive. Avaliação Contínua:  

  Questões apresentadas aos utentes:  Discordo Totalmente Discordo  Concordo  Concordo Bastante Concordo  Totalmente Consegui adquirir novas aprendizagens. 0 0 2 2 9 Os conteúdos apresentados são-me úteis. 0 0 2 2 9 Consigo pôr em prática o que aprendi. 0 1 6 3 3 Os métodos utilizados ajudaram a minha aprendizagem. 0 0 1 3 9 Os materiais facultados pela estagiária facilitaram a minha aprendizagem. 0 0 1 1 11 A estagiária ajuda-me a superar as minhas dificuldades. 0 0 1 2 10 Estou a gostar de integrar estas oficinas. 0 0 1 2 10 Nº total de inquiridos: 13 Fonte: Inquérito por questionário - avaliação Intermédia (Apêndice II) Tabela 5- Resultados da Avaliação Contínua - Oficina de Informática 
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 Através da Tabela 5, podemos verificar que a avaliação intermédia foi positiva em todos os aspetos apresentados no inquérito por questionário. Na primeira afirmação “Consegui adquirir novas aprendizagens” todos os utentes responderam de forma positiva: dois (2) utentes concordaram; dois (2) concordaram bastante e a maioria (nove (9) utentes) concordou totalmente que aprenderam novos conteúdos. Quando confrontados com a afirmação de que estão a gostar de integrar estas oficinas os utentes na sua maioria concordou totalmente (dez (10) utentes), dois (2) concordaram bastante e um (1) concordou. Um outro ponto a realçar é que apenas um (1) dos utentes discorda que consegue aplicar os conhecimentos desenvolvidos nesta oficina, enquanto os outros doze (12) respondem de forma positiva.  Através das conversas informais e da observação participativa foi percetível a evolução dos utentes. A maioria dos utentes já conseguia utilizar o word com autonomia, desde abrir e copiar um texto. Tinham ainda dificuldade em guardar um ficheiro. O Google Maps também é uma ferramenta que alguns utentes conseguiram aprender e gostaram muito de aprender, alguns pediram para repetir a sessão.   Ainda assim, os conteúdos que os utentes foram realçando ao longo das sessões de informática foi o correio eletrónico e o facebook, uma vez que é uma ferramenta de comunicação com outras pessoas e que eles anseiam dominar. No que diz respeito ao correio eletrónico os utentes utilizaram-no quase todas as sessões, quer entre eles, quer com conteúdos para nós enquanto educadora. O Facebook foi mais difícil os utentes terem iniciativa de o utilizarem, só com o tempo é que foram aperfeiçoando e tendo iniciativa em experimentar e funcionar com esta rede social de forma autónoma.   Por fim, o balanço que fazemos desta oficina é bastante positivo, uma vez que é uma oficina que sempre contou com vários utentes e, apesar das dificuldades, os utentes sempre se mantiveram motivados e persistentes em superar as suas dificuldades e ir assimilando os conteúdos abordados.   Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável Objetivos específicos desta oficina:  
 Despertar a criatividade, os sentidos e a memória; 
 Promover práticas de vida saudável; 
 Informar os utentes sobre a prevenção de doenças; 
 Desenvolver sentimentos de companheirismo, amizade e partilha; 
 Proporcionar momentos de aprendizagem, descoberta, diversão e relaxamento;   
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Atividades desenvolvidas:  
 Atividade de apresentação 
 Exercícios Mentais 
 Atividade O que é a vida saudável? 
 Alimentação com Glória 
 A alimentação saudável: mitos e curiosidades 
 Pensamento Lateral 
 O AVC 
 O Bingo 
 Aula experimental de Ioga 
 Os sentidos 
 “Toca a mexer”- Exercícios físicos 
 A comunicação: verbal e não-verbal 
 Trabalho em equipa  Descrição:   A Neuroginástica foi uma das atividades também muito mencionadas pelos utentes nas conversas informais que decorreram ao longo do período de avaliação diagnóstica e juntamente com as informações retiradas do inquérito por questionário, aliamos a vida saudável que também era um tema muito requerido.   Desta forma, esta oficina pretendeu através de atividades pedagógicas desenvolver novas vivências, estimular novas aprendizagens e promover um estilo de vida saudável, através da alimentação, da prevenção de doenças que normalmente afetam a 3ª Idade e do estímulo cognitivo.   Assim, as primeiras atividades foram dedicadas à apresentação dos utentes, através de dinâmicas em que os utentes se caraterizaram através de algum objeto, cor, animal. E depois para identificarem algo com que não se identificam nada. Realizamos uma outra dinâmica para reforçar laços e nos conhecermos melhor. A dinâmica consistiu na suposição de uma viagem a cada utente, nomeadamente um cruzeiro (sem data de volta). Nesse cruzeiro a alimentação, higiene e roupa eram garantidos. Assim, eles tinham de escolher dez objetos que gostariam de levar. A meio da viagem tiveram de dispensar 5 objetos, mais tarde tiveram de dispensar mais 2 ficando com 3 objetos.   Na atividade dos exercícios mentais realizaram-se exercícios que consistiram em completar palavras, decifrar um poema escrito com números, descobrir diferenças entre imagens, desvendar adivinhas e provérbios.   Na sessão sobre o que é a vida saudável numa primeira parte as utentes fizeram um brainstorming sobre a vida saudável. Posteriormente compararam o brainstorming com definições dadas pela OMS de saúde, qualidade de vida, bem-estar, estilo de vida e vida saudável. E, por fim, distribuímos 
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pelos utentes papéis com frases que seriam mitos e verdades sobre saúde e cada uma dava a sua perspetiva sobre a frase.  A “Alimentação com Glória” foi um jogo inventado por nós, enquanto educadora. O jogo tem por base o jogo da Glória aliado à alimentação saudável. Cada utente lançava o dado, depois respondia a uma pergunta e caso acertasse continuava em jogo. No caso de errar a pergunta, passava a vez para o próximo colega.  Com a atividade “Alimentação Saudável- verdades e mitos” os utentes foram bastante ativos. Esta sessão consistiu na exploração de dicas e curiosidades de uma alimentação saudável, na aprendizagem de leitura os rótulos dos alimentos e na distinção de alimentos light e magros.  O “Pensamento Lateral” foi uma atividade que teve duas partes. A primeira parte era mais expositiva, em que era explicado em que consiste o pensamento lateral. A segunda parte foi a resolução de exercícios e enigmas para estimular o pensamento lateral.  A atividade dedicada à exploração do AVC teve uma componente teórica e outra prática. A primeira foi dedicada à aquisição de informações sobre em que consiste um AVC, quais os sintomas a diagnosticar, causas e consequências. Na componente prática, fizemos uma simulação de como um AVC se desenvolve no nosso corpo, através de uma metáfora: os utentes tinham um copo e uma palhinha, tinham uma garrafa de água e borrifar a água para a palhinha e a água fluía até ao copo. Depois colocavam um bocado de algodão dentro da palhinha para simular um coágulo que provoca um AVC. Depois com o algodão dentro da palhinha os utentes concluíram que a água passava em menor quantidade ou nem sequer passava.    O jogo do bingo é um jogo comum das quadras festivas e dos casinos. Foi uma atividade que visou o estímulo da concentração e da memória. Neste caso em particular cada utente tinha dois cartões do bingo, consoante iam saindo os números que continham no cartão metiam um feijão. O primeiro a ter um cartão com os números todos preenchidos por feijões era o vencedor. Repetimos este jogo quatro vezes.  A atividades “Os sentidos” foi dividida por três sessões. A sessão do paladar, a do olfato e a da visão. A primeira sessão foi dedicada à estimulação do paladar. Consistiu numa pequena introdução sobre o que é o gosto e o paladar. Foram exploradas algumas informações alusivas à perda do palato consoante o avanço da idade e informações sobre as partes da língua onde se manifestam os sabores (ácidos, doce, amargo e salgado). Depois foram implementadas dinâmicas muito semelhantes, em que os utentes vendados tiveram de experimentar alimentos e identifica-los, identificar os ingredientes contidos em determinado molho e experimentar sabores distintos em partes diferentes da língua. A 
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sessão do olfato teve a mesma estrutura: uma parte teórica e outra prática. As dinâmicas também foram semelhantes. Por sua vez, a visão manteve também a mesma estrutura, no entanto a parte prática consistiu em praticar exercícios visuais e de ilusão de ótica.  Também foi desenvolvida uma atividade sobre comunicação verbal e não-verbal. Inicialmente fez-se uma pequena explicação sobre o que é a comunicação. Depois foram explicados aos utentes quais os tipos de comunicação não-verbal com dinâmicas entre os finais de cada tópico. As dinâmicas consistiram em transmitir uma mensagem através da comunicação que os utentes quisessem (a mensagem era um expressão idiomática portuguesa); identificar as mensagens que os rostos (emojis) transmitiam; O que diz a minha cara? Os utentes tinham de transmitir uma sensação/sentimento através do rosto; O que diz o teu corpo? transmitir um sentimento/sensação através da expressão corporal; comunicar a 1ª mensagem (1ªdinâmica) através da comunicação não-verbal e através da mimica descodificar ditados e expressões portuguesas. Esta sessão foi bastante divertida e dinâmica, os utentes gostaram de exprimir-se através de exercícios de mimica e de expressão facial.  Seguiu-se a atividade de trabalho em equipa, para reforçar os laços entre o grupo e proporcionar momentos de descontração e diversão. Assim, os utentes dividiram-se em duas equipas e foram desenvolvidas seis dinâmicas/jogos em que as equipas competiam entre si. Os jogos desenvolvidos foram: o Bingo com caraterísticas pessoais (cada utente tinha de preencher com as suas informações pessoais e cruzar com as informações com os colegas. Quem tivesse mais pontos em comum com outro colega fazia bingo); 2ª Qual o provérbio? (cada equipa tinha de escolher um membro para desenhar enquanto os restantes tinham de adivinhar qual o provérbio desenhado); 3ª Trautear músicas? (Mais uma vez, um elemento era escolhido para trautear a música e os restantes tinham de adivinhar qual era a música); 4ª Qual a melhor coreografia? (Era colocada uma música, as duas equipas tinham de a dançar e a que mostrasse mais sintonia e tivesse melhor coreografia ganhava); 5ª Apanha o teu rebuçado! (Esta dinâmica consistia em cada equipa ter um membro vendado e outro a direciona-lo para que este conseguisse apanhar o maior número de rebuçados. Cada equipa tinha um código próprio. Por exemplo: Morango= para a frente; Banana= para trás); e, por último, 6ª Matraquilhos Humanos: (Cada equipa tinha de formar uma linha de matraquilhos e impedir que a outra marcasse golo e ao mesmo tempo marcar golo à outra equipa).  Por último tivemos atividades relacionadas com a atividade física, uma vez que no final de cada sessão os utentes pediram para praticar com eles alguns exercícios funcionais para exercitarem o corpo. Houve também uma aula experimental de Ioga, contudo só apareceram quatro utentes.   
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Avaliação Contínua:     Questões apresentadas aos utentes:  Discordo Totalmente Discordo  Concordo  Concordo Bastante Concordo  Totalmente Consegui adquirir novas aprendizagens. 0 0 3 0 4 Os conteúdos apresentados são-me úteis. 0 0 1 3 2 Consigo pôr em prática o que aprendi. 0 1 3 0 3 Os métodos utilizados ajudaram a minha aprendizagem. 0 0 1 1 5 Os materiais facultados pela estagiária facilitaram a minha aprendizagem. 0 0 0 2 5 A estagiária ajuda-me a superar as minhas dificuldades. 0 0 1 1 5 Estou a gostar de integrar estas oficinas. 0 0 0 1 5 Nº total de inquiridos: 7 Fonte: Inquérito por questionário- avaliação Intermédia (Apêndice II) Tabela 6- Resultado da Avaliação Contínua da Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável  A avaliação contínua desta oficina, tendo por base a informação analisada no inquérito por questionário apresentada na Tabela 6 é positiva. Dos sete (7) utentes que responderam ao inquérito por questionário, quatro (4) concordaram totalmente que aprenderam novos conteúdos, enquanto três (3) apenas concordaram. Todos consideram positivo os conteúdos abordados. E, de maneira geral, quando confrontados com a afirmação de que estão a gostar de integrar estas oficinas os utentes na sua maioria concordou totalmente (cinco (5) utentes), um (1) concordou bastante e um (1) apenas concordou. Na parte final do inquérito por questionário continha um espaço para dicas e sugestões. Uma (1) utente 
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referiu a ginástica como uma atividade a desenvolver e um utente escreveu que gosta bastante de 
frequentar estas atividades pois “para além do que se aprende, há convívio e mantêm-se a mente ativa”.   Através da observação participante e das conversas informais os utentes mostraram preferência pelas atividades mais práticas, como os exercícios mentais, as dinâmicas de trabalho em equipa e dos 
sentidos, uma vez que faz com que “puxem pela cabeça” (Fonte: diário de bordo) e, ao mesmo tempo, tenham com os seus colegas, momentos de convívio e diversão. A oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, na nossa ótica, alcançou os objetivos a que se propôs.   Oficina Cultural e Festiva Objetivos específicos desta oficina:  

 Dinamizar datas comemorativas de forma lúdica; 
 Instigar momentos de partilha (conhecimentos e de histórias de vida); 
 Promover as relações interpessoais entre os utentes; 
 Estimular momentos de convívio, diversão e entretenimento; 
 (Re)Descobrir novos lugares e sítios;  Atividades desenvolvidas:  
 Celebração do dia ao Contrário 
 Comemoração do dia do Amor (14 de Fevereiro) 
 Celebração do Dia da Mulher (8 de Março) 
 Aula experimental de Canto e Cavaquinho (20 de Março) 
 Comemoração do Dia da Discriminação Racial 
 Comemoração do dia Mundial da Atividade Física (6 de Abril) 
 Comemoração do dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de Abril) 
 Comemoração do dia da Europa ( 
 Comemoração do dia Mundial da Criança (Dia 1 de Junho) 
 Comemoração do dia de Portugal (dia 10 de Junho) 
 Visita ao Bacalhôa Buddha Éden  
 Visita ao Estádio   Descrição:   Esta oficina teve como missão estimular a cultura, o conhecimento por espaços e elementos de importância histórica, assim como celebrar algumas datas festivas. Aqui desenvolveram-se momentos de partilha, de diversão, de conhecimento, de memórias e redescobertas.   Assim, a primeira atividade desenvolvida foi a celebração do dia ao Contrário. Este dia consiste em quebrar rotinas e experimentar novos desafios. Como forma de estimular novas conceções mentais, foram levados a cabo dinâmicas como ler história infantis conhecidas, como a Carochinha, o Capuchinho 
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Vermelho e os três porquinhos e contar a história do final para o início. E, posteriormente, os utentes tiveram de fazer o mesmo com o seu percurso de vida. Na atividade de comemoração do dia do amor os utentes começaram por escrever num papel o que era para eles o amor. De seguida, lemos algumas frases de crianças que definam o amor e iam comentando. Por fim, lemos o que os utentes foram escrevendo e cada um dava a sua opinião. Seguiu-se a comemoração do dia da discriminação racial. Esta sessão foi bastante surpreendente, uma vez que decidimos falar da discriminação em geral, não só da racial e os utentes interagiram e participaram bastante ativamente. Assim, foram realizadas várias dinâmicas diferentes: a primeira consistiu num brainstorming sobre o que é a descriminação; a segunda, consistiu em pedir aos utentes para descreverem alguma pessoa presente de forma neutra para perceber que muitas vezes também fazemos juízos de valor também para a positiva; a última atividade foi desenvolvida em pares, cada par tinha uma folha com 16 personalidades. Assim, tinham de imaginar que estavam num barco prestes a afundar e tinham de salvar 6 pessoas entre as 16 descritas. Depois de escolherem as personalidades as salvar, mostramos a quem correspondia essa personalidade, por exemplo: Jesus Cristo, Steve Jobs, Platão, etc. Esta atividade serviu para refletir sobre a capacidade do Ser Humano em fazer juízos de valor com apenas algumas partes das informações. Ainda tivemos a oportunidade de visualizar imagens e dois vídeos alusivos a práticas de diversidade e respeito pelo próximo como forma de terminar o nosso debate.   No dia 6 de Abril foi a comemoração do dia Mundial da Atividade Física. Numa primeira parte explicamos a diferença entre exercício físico e atividade física, seguindo-se uma reflexão em conjunto sobre os benefícios de ser ativo e os problemas que podemos combater com a atividade física. Numa segunda parte em conjunto com os utentes praticamos alguns exercícios funcionais que os mesmos podem praticar em casa para se manterem ativos. Em alguns exercícios recorremos às garrafas com areia para fazerem de pesos. No âmbito da comemoração do dia Internacional dos Monumentos e Sítios fizemos visita guiada pela cidade natal, tendo como convidado a explicar a história dos diversos monumentos o professor de história, presidente da delegação da cruz vermelha da cidade. Esta atividade conteve duas sessões, uma ocorreu no dia Internacional dos Monumentos e Sítios e a segunda ocorreu em Junho onde foram explorados outros sítios históricos da cidade e ainda visitamos a Feira Afonsina. Seguiu-se o dia da Europa. Esta atividade consistiu numa apresentação powerpoint com os pontos principais da União Europeia e a sua evolução. Posteriormente, foi distribuído por todos os utentes um mapa sem nomes e consoante iam sendo apresentados os nomes dos países e as datas que eles 
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entraram para a União Europeia, os utentes escreviam os nomes dos países. No final da apresentação, a atividade acabou com um quizz sobre as informações que tinha sido mencionadas.  A sessão seguinte foi a comemoração do dia Mundial da Criança com jogos tradicionais, como por exemplo, o jogo das cadeiras, o jogo de atirar a bola às latas, o jogo do galo, levar os balões em duplas para outro lado da sala e o jogo da batata. Estes foram os jogos escolhidos por pertencerem à infância dos utentes, reavivando memórias e alegrias da sua infância. Foi uma atividade muito divertida e feliz para todos os utentes que participaram.  De seguida tivemos a atividade da comoração do dia de Portugal (10 de Junho) através de um quiizz com várias perguntas sobre Portugal a nível geográfico, literário, gastronómico e histórico-cultural.  Também tivemos a atividade cultural da aula experimental de canto e cavaquinho, com um professor a ensinar como tocar cavaquinho e a cantar música popular portuguesa. Os utentes aderiram em massa a esta atividade e ficaram com pena de não ser mais vezes.  Por último fizemos duas visitas realizadas no último mês de estágio. O primeiro foi o passeio ao jardim do Bacalhôa Buddha Eden. Este passeio foi bastante divertido, os utentes adoraram conhecer este jardim. Na hora de almoço fizemos um piquenique num local onde estava uma outra instituição. Essa instituição tinha música e karaoke e convidou-nos a juntarmo-nos a eles, o que resultou na perfeição em momentos de diversão, companheirismo e descontração. A visita ao estádio foi ainda mais surpreendente em termos de resultados, uma vez que os utentes adoraram visitar as instalações a que os adeptos não têm acesso e partilhar com o guia (um jogador antigo do clube) memórias antigas sobre o clube e a cidade. No inquérito por questionário (Apêndice II) dois (2) utentes gostariam de ter mais alguns passeios.   Avaliação Contínua:  A Oficina Cultural e Festiva teve um impacto bastante positivo nos utentes. Nas atividades festivas, referentes às datas comemorativas, os utentes salientaram, através das conversas informais, a do dia da descriminação racial como das que mais gostaram, uma vez que não esperavam aquele o desfecho da dinâmica. A atividade da comemoração da atividade física foi requerida pelos utentes para ocorrer todas as semanas, pelo que os utentes gostaram bastante de exercitar o corpo e terem um momento de diversão. A atividade do dia da criança também teve muito sucesso, os utentes relembraram a sua infância de forma divertida através dos jogos implementados. Por fim, as visitas e passeios foram um ponto forte do projeto. Claramente os utentes procuraram conhecer novos sítios e desenvolver novas conceções sobre os locais e sítios que já conheciam, daí a 
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necessidade de criar sessões distintas de visitas aos locais mais emblemáticos e históricos da cidade. 
Na visita ao “jardim dos budas” todos adoraram e afirmaram querer repetir a experiência.   Sessões/Palestras e Debates de temas atuais Objetivos específicos desta oficina:  

 Fomentar um espaço de partilha e troca de cultura e valores; 
 Promover novas aprendizagens/conhecimentos; 
 Valorizar a história, vivências, cultura e saberes dos utentes; 
 Desenvolver o sentido crítico e a criatividade; 
 Estimular e interação entre os membros do grupo;  Atividades desenvolvidas:  
 Sessão com nutricionista sobre alimentação saudável 
 Palestra e debate sobre cuidados e proteção solar 
 Os 6 chapéus do pensamento  Descrição:   As sessões/palestras e debates de temas atuais procuraram instigar um sentido crítico e de reflexão sobre temas importantes para a vida dos utentes. Esta oficina promoveu momentos de aprendizagem e de troca de experiências, num espaço em que o respeito pela diferença e pelos valores de cada um sempre foi praticado.   Assim, a primeira sessão foi desenvolvida em conjunto com uma nutricionista. Esta atividade consistia em trabalhar em conjunto com a nutricionista convidada a exploração da roda dos alimentos, quais as porções que devemos comer e o esclarecimento de dúvidas. Os utentes gostaram muito e pediram para a nutricionista fazer outra sessão sobre a alimentação saudável relacionada com certas doenças.  A segunda atividade foi uma sessão dedicada à Proteção Solar. Nesta sessão houve uma palestra e debate sobre a proteção solar (benefícios e malefícios do sol, a importância de nos protegermos do sol, dicas e curiosidades sobre o sol) no âmbito do dia do sol que ocorreu no dia 3 de Maio.  Por fim realizamos a sessão dedicada à dinâmica dos 6 chapéus de pensamento de Edward Bono. Esta atividade tinha como objetivo mostrar aos utentes como resolver problemas de uma forma criativa. A dinâmica consistia em respeitar a perspetiva do seu chapéu. Cada chapéu tinha uma cor e uma caraterística específica: o chapéu branco: apresenta os factos; o chapéu azul: moderador; o chapéu preto: pontos negativos; o chapéu amarelo: oportunidades e benefícios; o chapéu vermelho: emoções e sentimentos; o chapéu verde: criatividade. Os utentes foram distribuídos por duplas. Cada dupla tinha 
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de defender um pensamento de acordo com aquilo que o seu chapéu lhe pedia. Cada chapéu tinha dois minutos para apresentar o seu ponto de vista após lançarmos um facto. O tema a discutir foi: A sociedade atual: crises de valores?  Avaliação Contínua:  As sessões/palestras e debates contemplaram apenas três atividades. A primeira atividade despertou a atenção dos utentes para uma alimentação saudável, pedindo à nutricionista que fizesse outras sessões sobre outras temáticas especificas sugeridas por eles. Apenas não se realizaram por incompatibilidade de agenda com a nutricionista. A sessão sobre a crise de valores da sociedade através da dinâmica dos seis chapéus do pensamento despoletou novas maneiras de encarar os problemas por parte dos utentes, eles afirmaram que nunca tinham pensado que para resolver um problema houvesse tantos pontos de vista, uma vez que normalmente há quem use a razão e há quem use o coração.  Desta forma, esta sessão promoveu novas aprendizagens como era um dos seus objetivos.  4.2. Evidenciação dos resultados obtidos  A avaliação é um procedimento que procura compreender e qualificar os resultados provenientes das atividades implementadas. A avaliação ajuda-nos a “(…) reconhecer erros e sucessos da nossa 

prática, a fim de corrigir aqueles no futuro” (Serrano, 2008, p.81).   Neste seguimento, a avaliação está inserida em qualquer projeto de intervenção, transcendendo as várias fases do processo de investigação/ intervenção.  Na fase inicial, a avaliação desenvolve-se através da identificação das necessidades, seguindo os objetivos e finalidades traçados para a intervenção. De acordo com Serrano (2008), a avaliação do diagnóstico “(…) implica o reconhecimento de que se realiza no próprio terreno onde se executa uma determinada acção, dos sintomas ou sinais reais que nos põem em relevo uma situação problemática (p.94). Neste projeto de intervenção a avaliação diagnóstica foi realizada através dos inquéritos por questionário (Apêndice I) que nos permitiu compreender quais os interesses e motivações para integrarem este projeto, bem como obter informações sociodemográficas. Num segundo momento aplicou-se a avaliação contínua, que corresponde ao processo de 
implementação das atividades. Este tipo de avaliação acontece no decorrer da ação e contempla “(…) avaliar o seu processo, os modelos e o caminho que se está a seguir para alcançar os objectivos 
previstos” (p.95). A sua relevância prende-se com o facto de chamar a atenção de eventuais problemas que limitem e/ou impeçam alcançar os objetivos delineados. No presente projeto de intervenção a 
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avaliação foi desenvolvida através do inquérito por questionário (Apêndice II), de conversas informais e da observação participante.  E, por último, temos o processo de avaliação final, que procura compreender e avaliar os resultados da ação realizada através da implementação das atividades (Serrano, 2008). Geralmente é desenvolvido no final do processo de intervenção, com a finalidade de identificar os pontos positivos e o que há a melhorar, assim como avaliar se os objetivos foram alcançados. Recorremos neste processo de avaliação à aplicação de inquéritos por questionário (Apêndice III e Apêndice IV) para retirarmos todos os dados que nos permitissem perceber se os objetivos foram alcançados com sucesso e potenciais aspetos a melhorar.  
Assim, tendo em consideração Serrano (2008), podemos afirmar que “entre a recolha de dados e a decisão encontra-se a avaliação, que é, essencialmente, um juízo de valor apoiado nos dados” (p. 95).   4.2.1. Resultados dos inquéritos por questionário aplicados aos idosos- Oficina de Informática A avaliação é um processo que decorre em todas as etapas da investigação/intervenção como instrumento de reflexão sobre a realidade e a ação. Nesta última fase de intervenção, a avaliação pretende aferir os resultados da integração e participação dos utentes nas diferentes oficinas. A presente avaliação final ocorreu no início de Julho e a técnica de investigação utilizada para este momento de avaliação foi o inquérito por questionário (Apêndice III). O inquérito por questionário abrangia perguntas de resposta fechada, com escala de sim e não, e questões de resposta aberta, que se encontravam distribuídas pelas três partes em avaliação. Estas três fases consistiam nos conhecimentos desenvolvidos, no desenvolvimento pessoal e no desempenho da estagiária.  O primeiro ponto da avaliação final do inquérito por questionário diz respeito aos conhecimentos desenvolvidos na oficina de informática. Responderam a este inquérito por questionário 12 utentes, uma vez que alguns se encontravam de férias.  1. Conhecimentos desenvolvidos Este primeiro ponto está relacionado com os conhecimentos desenvolvidos nesta oficina. Contém uma tabela com questões de resposta fechada, que foram analisadas através das seguintes tabelas. Apresentamos também algumas transcrições dos testemunhos dos participantes relativas às questões abertas.  
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 Questões apresentadas aos utentes:  Sim Não Adquiri novas aprendizagens. 12 0 Os conteúdos apresentados foram úteis e de encontro aos meus interesses. 12 0 Os métodos utilizados ajudaram a minha aprendizagem. 12 0 Os materiais facultados pela estagiária facilitaram a minha aprendizagem. 12 0 Foi útil frequentar esta oficina. 12 0 Nº total de inquiridos: 12 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina de Informática (Apêndice III) Tabela 7- Resultados das questões dos conhecimentos desenvolvidos nos inquéritos por questionário aplicados aos idosos Na Tabela 7 podemos verificar que os utentes consideram ter adquirido novas aprendizagens na oficina de informática, com os doze (12) participantes a assinalarem a resposta sim.  Como complemento à Tabela 7 questionamos (questão 1.1 do Apêndice III) aos utentes o que aprenderam com esta oficina. A maioria dos utentes mencionaram as aprendizagens ao nível informático, uns melhoraram as suas habilidades informáticas, enquanto outros contactaram pela primeira vez com 
os computadores: “Aprendi um pouco de tudo de informática e outras coisas” (IQ8); “Valeu a pena estar 

na oficina, aprendi e desenvolvi algum conhecimento sobre informática” (IQ12); “Valorizei as minhas 
competências informáticas” (IQ13); “ Gostei um pouco de todas as aulas que frequentei e que me 

ajudaram a ter mais conhecimento dos computadores” (IQ16); Para além dos conhecimentos informáticos, os utentes também admitiram sentir-se mais valorizados: “Aprendi muitas coisas, valorizei 

a minha pessoa” (IQ19). Neste seguimento, foi questionado (questão 1.2 do Apêndice III) aos utentes o que mais gostaram de aprender ao longo destes meses em que frequentaram a oficina de informática. As respostas foram bastante diversas e pessoais, ainda assim os utentes destacaram as suas preferências: “A passar 

fotos” (IQ9); “Aprender a mexer no teclado para ir para a Internet, Google e Youtube” (IQ11); “Email e 
escrita” (IQ14); “Gostei de mandar emails com os meus amigos, assim como ver notícias nos jornais 
diários” (IQ16); “Tudo foi muito importante, sinto que estou diferente com o que aprendi, que nem sabia 

trabalhar com o rato” (IQ18); “Nunca tinha mexido num computador e agora já consigo fazer algumas 

coisas” (IQ19).   À questão: “Os conteúdos apresentados foram úteis e de encontro aos meus interesses” todos os participantes responderam de forma positiva.  
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 Como podemos constatar na tabela7, quando confrontados com a afirmação “os métodos utilizados ajudaram a minha aprendizagem”, os doze (12) utentes responderam de forma unânime que sim.      Ao longo das sessões da oficina de informática proporcionamos aos utentes fichas informativas sobre o conteúdo a ser trabalhado em cada sessão. Assim, foi importante perceber se os materiais facultados aos utentes facilitaram a sua aprendizagem dos vários conteúdos apresentados. Os doze utentes assinalaram que sim, que ajudaram no seu processo de aprendizagem.  Por último, quando confrontados com a afirmação “Foi útil frequentar esta oficina”, os doze (12) utentes afirmaram que sim.   2. Desenvolvimento pessoal O ponto do desenvolvimento pessoal está relacionado com o impacto que este projeto teve na vida dos utentes e na sua rotina diária, se os ajudou a sentirem-se mais realizados e a desenvolverem as suas relações interpessoais.  Questões apresentadas aos utentes: Sim Não Gostei de frequentar esta oficina. 12 0 Diverti-me ao integrar esta oficina. 12 0 Gostei de conviver e aprender com os meus companheiros. 12 0 Senti-me feliz por integrar esta oficina.  12 0 De maneira geral, esta oficina contribuiu para o meu bem-estar. 12 0 Nº total de inquiridos: 12 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina de Informática (Apêndice III) Tabela 8 - Resultados das questões de desenvolvimento pessoal do inquérito por questionário aplicado aos idosos  Com a afirmação “gostei de frequentar esta oficina”, os doze (12) utentes assinalaram sim. No entanto, sempre foi bastante visível o gosto dos utentes durante as sessões desta oficina.  A oficina de informática não foi tão dinâmica quanto as restantes oficinas, ainda assim os doze (12) utentes afirmaram que se divertiram ao longo das sessões desta oficina, como podemos ver na Tabela 8.   No que diz respeito às relações interpessoais entre os utentes, sempre se verificou grande empatia e companheirismo. Na Tabela 8 conseguimos constatar que os doze (12) participantes afirmaram ter gostado de conviver e de aprender com os colegas desta oficina, o que realça a necessidade de espaços como este que instigam a partilha e a confraternização entre as pessoas.  
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 Para além de se terem divertido, os doze (12) utentes sentiram-se felizes por integrarem a oficina de informática.   Por último, foi importante perceber se esta oficina de informática contribuiu para o bem-estar dos doze (12) utentes e mais uma vez se verificou uma resposta positiva.   Para percebermos melhor o impacto que esta oficina teve na vida dos utentes (questão 1.2) questionamos aos participantes em que medida a Oficina de Informática contribuiu para melhorar as suas rotinas diárias, assim como o seu bem-estar. Alguns utentes mencionaram a importância de saírem de casa, de melhorar as suas rotinas diárias e ter uma vida mais ativa: “Foi muito positivo e relaxante” 

(IQ10); “Além do ensinamento que me deu, contribuiu para que pudesse sair mais de casa e divertir-
me” (IQ12); “Foi muito bom ter aparecido esta atividade, ajudou-me a ter horários e sair de casa. Foi muito bom” (IQ13); “Ocupou-me o tempo que precisava de preencher, ajudando a libertar o stress e a 
sair fora da rotina diária” (IQ16); “Contribuiu muito para o meu bem-estar. A sair de casa e aprender 
coisas que nunca pensei fazer na vida, é muito bom” (IQ17). Para além das mudanças na rotina diária, os utentes destacam a importância do desenvolvimento das relações interpessoais entre os utentes e a 
estagiária: “ Esta oficina contribuiu para aprender muito e conviver com todos os amigos” (IQ8); “Diverti-me bastante com todos os colegas” (IQ9); “ Estar em boa companhia ajuda-nos o nosso bem-estar e a esquecer as nossas rotinas do dia-a-dia, pois para mim é melhor do que um calmante” (IQ11); “Eu gosto muito dos amigos e também da nossa professora que é muito querida” (IQ18); “Sair de casa que não fazia muito, agora estou melhor e a professora é muito carinhosa. E os companheiros damo-nos todos 
bem” (IQ19).  Por fim, pedimos aos utentes para refletirem sobre os aspetos positivos que emergiram do desenvolvimento das relações interpessoais do grupo no decorrer destas oficinas, com o intuito de percebermos o impacto que os momentos de convívio e partilha tem na qualidade de vida dos participantes. Apenas dez (10) utentes responderam a esta pergunta. Os utentes salientaram o convívio, as amizades que se criaram e as trocas de ideias como os aspetos positivos desta oficina de informática: 
“Todos juntos foi muito bom o ano letivo” (IQ9); “ Foi muito divertido, muito social e uma união 

fantástica” (IQ10); “Com a aprendizagem que tive deu para começar a contactar com os meus colegas 
de sala e muitos amigos e familiares” (IQ12); “Trouxe muita coisa boa, bom convívio, já trocamos muitas ideias e a maioria entendemo-nos bem” (IQ13); “Em princípio arranjei um bom grupo de amigos com 
quem partilhei conversas agradáveis e momentos de diálogo” (IQ16); “Sim, foi muito bom. Todos são 

maravilhosos, companheiros, parece os anos de juventude” (IQ17).   
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3. Desempenho da Estagiária Neste último ponto, foi pedido aos utentes para avaliarem o desempenho da estagiária.   Questões apresentadas aos utentes:  Sim Não A estagiária ajudou-me a superar as minhas dificuldades. 12 0 A estagiária foi prestável e atenciosa. 12 0 A estagiária foi responsável, educada e profissional. 12 0 De maneira geral, considero positivo o desempenho da estagiária. 12 0 Nº total de inquiridos: 12 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina de Informática (Apêndice III) Tabela 9- Resultado das questões do desempenho da estagiária do inquérito por questionário aplicado aos idosos A primeira afirmação consistiu em avaliar se a estagiária ajudou os utentes a superarem as suas dificuldades. Todos os doze (12) utentes afirmaram que sim. Seguiu-se a afirmação se a estagiária foi prestável e atenciosa, em que mais uma vez a totalidade dos doze (12) utentes respondeu que sim. A 
terceira afirmação foi “a estagiária foi responsável, educada e profissional”. Os utentes afirmaram novamente que sim unanimemente.  Por último, foi importante perceber se os utentes consideraram positivo o desempenho da estagiária ao longo destes meses. Os doze (12) utentes afirmaram que sim.   Para finalizar, o inquérito por questionário tinha um espaço no final para observações/opiniões. Três dos utentes deixaram esse espaço em branco. Os restantes utentes deram a sua opinião geral sobre esta oficina, incluindo as relações interpessoais entre os utentes e a estagiária. Foram opiniões bastante positivas e pessoais: “Foi muito bom ter participado neste ensino informático, é especial e vantajoso” 

(IQ9); “Foi no seu todo um tempo bom, de companheirismo e muito social” (IQ10); “Pois para mim foi muito bom estar com a nossa estagiária, pois é uma menina que sabe ensinar e é muito gentil e atenciosa 
e uma boa menina, espero que a deixe continuar connosco, será um grande prazer” (IQ11); “Na minha 

opinião foi uma boa ideia ter participado nestas aulas de informática, estou muito contente” (IQ12); “No geral foi tudo muito bom e se não nos preparamos melhor foi mesmo porque a nossa cabeça não 
alcança. Estamos felizes” (IQ13); “Só tenho a dizer bem deste trabalho” (IQ14); “Sim, a estagiária teve sempre o máximo carinho e atenção para com os alunos, sempre disponível para nos ajudar sempre 
que precisávamos da sua ajuda” (IQ16); “ A estagiária ajudou-me muito nas dificuldades que tinha na 
informática. Espero continuar mais algum tempo com esta profissional” (IQ17); “Eu estou muito feliz com tudo. Muito obrigado menina Catarina, foi um prazer trabalhar com uma professora assim” (IQ18).  
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O balanço da oficina de informática é bastante positivo, a evolução dos utentes foi bastante visível ao longo de todo o percurso de intervenção. Os testemunhos dos participantes também se mostraram positivos, como podemos constatar no parágrafo anterior através dos relatos de orgulho e alegria em frequentar esta oficina.  4.2.2. Resultados dos inquéritos por questionário aplicado aos idosos na Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/Palestras/Debates de diversos temas atuais  Tal como na de informática o inquérito por questionário estava dividido em três partes: conhecimentos desenvolvidos, desenvolvimento pessoal e desempenho da estagiária. Responderam ao presente inquérito 7 utentes.  1. Conhecimentos desenvolvidos Este primeiro ponto está relacionado com os conhecimentos desenvolvidos nestas oficinas. Alberga quatros questões de resposta fechada e três perguntas de resposta aberta.   Questões apresentadas aos utentes:  Sim Não Adquiri novas aprendizagens. 7 0 Os conteúdos apresentados foram úteis e de encontro aos meus interesses. 7 0 As dinâmicas desenvolvidas ajudaram a desenvolver novas aprendizagens. 7 0 Foi útil frequentar esta oficina. 7 0 Nº total de inquiridos: 7 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/palestras e debates de temas atuais (Apêndice IV) Tabela 10- Resultados das questões de conhecimentos dos inquéritos por questionário aplicado aos idosos 
A primeira afirmação apresentada aos utentes foi “Adquiri novas aprendizagens”. Todos os sete (7) utentes responderam que sim. Para complementar esta informação inserimos uma questão de resposta aberta sobre o que aprenderam com esta oficina. A maioria referiu que aprendeu novas coisas: 

“Aprendi muitas coisas que não sabia nem tinha ouvido falar, fiquei com a mente mais aberta, estou 

contente por isso”(IQ2), “Coisas novas que nem sabia existir”(IQ3), “Houve temas novos que 
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gostei…”(IQ4). Alguns reavivaram conhecimentos mais antigos: “Recordei muita coisa e aprendi outras 

novas…”(IQ1), “…outros que apesar de já conhecidos, tive oportunidade de os desenvolver”(IQ4);“…foi 

bastante importante lembrar a História e outros temas”(IQ6). E, ainda, evidenciaram aprendizagens 
relacionadas com a sua vida quotidiana: “…gostei muito porque eu gostei de ter o tempo preenchido e 

tudo o que for para me ocupar, estou sempre pronta” (IQ1), “…fiquei com a mente mais aberta e estou 

contente por isso” (IQ2), “Aprendi a ser mais independente, dar mais atenção às coisas, pôr as minhas 
ideias em prática”(IQ5). Relativamente à utilidade dos conteúdos apresentados e se estes foram de encontro aos interesses dos utentes, mais uma vez a resposta foi unânime e todos responderam de forma positiva. No que diz respeito ao que mais gostaram de aprender todos afirmaram que gostaram de tudo 
enfatizando alguns temas como: “Falar do corpo humano, da ginástica e conhecer os museus” (IQ2), 
“Gostei de conhecer melhor a história da cidade e sobre a nutrição”(IQ3), “A forma de comunicar através 

da mimica e gestos corporais” (IQ4), “Puxar pela cabeça para fazer os cálculos e relembrar memórias 

antigas”(IQ5). No que concerne às dinâmicas desenvolvidas, questionamos os utentes se estas ajudaram a desenvolver novas aprendizagens e, mais uma vez, os sete (7) utentes sinalizaram que sim. Questionados sobre quais as dinâmicas/atividades que mais gostaram de desenvolver temos distintas opiniões, sendo 
as visitas e os passeios as mais referidas, por exemplo: “Gostei da atividade do olfato, do paladar e do 
pensamento lateral” (IQ2), “As visitas guiadas ao centro histórico” (IQ4), “Perguntas e respostas, o 

conhecimento que recebemos e as visitas” (IQ5), “Visitas de estudo, ginástica, ioga, foi importante conviver e conhecer pessoas novas” (IQ6), “Visitas e passeios, mimicas e o Dia da Europa” (IQ7).  
Por último, surgiu a afirmação “Foi útil frequentar esta oficina” em que mais uma vez os sete (7) utentes responderam positivamente.  2. Desenvolvimento pessoal   A questão relativa ao desenvolvimento pessoal está relacionado com o impacto que este projeto teve na vida dos utentes e na sua rotina diária, se os ajudou a sentirem-se mais realizados e a desenvolverem as suas relações interpessoais.     Questões apresentadas aos utentes:  Sim Não Gostei de frequentar esta oficina. 7 0 
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Diverti-me ao integrar esta oficina. 7 0 Gostei de conviver e aprender com os meus companheiros. 7 0 Senti-me feliz por integrar esta oficina.  7 0 De maneira geral, esta oficina contribuiu para o meu bem-estar. 7 0 Nº total de inquiridos: 7 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/palestras e debates de temas atuais (Apêndice IV) Tabela 11- Resultados das questões de desenvolvimento pessoal do inquérito por questionário aplicado aos idosos  Quando confrontados com a afirmação “Gostei de frequentar esta oficina”, os sete (7) utentes reponderam afirmativamente. Os utentes foram sempre mostrando que gostavam das atividades desenvolvidas nesta oficina, principalmente as visitas de estudo e passeios. De seguida apresentou-se a 
afirmação “Diverti-me ao integrar esta oficina” que se verificou unanimemente positiva, com sete (7) utentes a escolherem a assinalarem a opção sim.   No que diz respeito às relações interpessoais, como verificamos na Tabela 9, os sete (7) utentes gostaram de conviver e de aprender com os companheiros.   Para complementar este quadro, questionamos os utentes sobre os aspetos positivos que consideram ter havido com o desenvolvimento de laços e convívio com os companheiros promovidos durante as sessões. Todos eles referiram ter tirado proveito destas relações e das novas amizades que traçaram, bem como o gosto pelos momentos de convívio: “(…) já falo mais à vontade com os meus 
amigos” (IQ2); “Conheci pessoas novas, o convívio foi bom” (IQ3); “Conhecer vizinhos e convívio com 

outras pessoas” (IQ5); “Foi ouvir as opiniões de cada um de nós, principalmente a professora que é um 
amor” (IQ6); “Foi muita boa a convivência e o companheirismo” (IQ7).   Todos os sete (7) utentes afirmaram estarem felizes por integrar estas oficinas, como foram dizendo ao longo das sessões.  Por fim, quando questionados se esta oficina contribuiu para o bem-estar todos os utentes afirmaram que sim.   Para perceber melhor o impacto desta oficina na vida quotidiana dos utentes questionamos em que medida estas oficinas contribuíram para melhorar as rotinas diárias e o bem-estar de cada utente. Os utentes destacaram as melhorias de problemas de saúde, o combate à solidão e isolamento, a criação 
de rotinas de vida mais dinâmicas e ativas e o aumento da autoestima: “Esta rotina ajudou-me a ficar mais alegre e com mais amizades, porque sou uma pessoa que gosta de conviver e sair de casa” (IQ1); 
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“Mudei muito, não saia de casa, comecei a sair mais, a conviver mais com outras pessoas” (IQ2); “Fez-
me superar alguns problemas de saúde” (IQ3); “Sair de casa, conviver mais, procurar sobre os assuntos 
aqui retratados” (IQ5); “ A oficina contribuiu com que eu saísse de casa, para me sentir mais ativa” (IQ6).   Por último, procuramos perceber quais os aspetos positivos que os utentes retiraram do desenvolvimento de laços e do convívio promovidos através das sessões desta oficina. Os utentes 
realçaram a criação de relações entre vizinhos, uma vez que muitos não se conheciam: “Conhecer vizinhos e convívio com outras pessoas” (IQ5). A importância de saber comunicar (saber ouvir e falar à 
vontade com os companheiros) e a troca de experiências foi outro aspeto assinalado: “Aprendi coisas 

novas, já falo mais à vontade com os meus amigos” (IQ2); “Criei alguns conhecimentos novos, o intercâmbio das conversas que se criaram à volta dos temas debatidos” (IQ4). Também convívio, o 

companheirismo e a amizade que se criou em torno de grupo foi destacado pelos utentes: “Foi muito 

boa a convivência e o companheirismo” (IQ7).  3. Desempenho da Estagiária Neste último ponto, foi pedido aos utentes para avaliarem o desempenho da estagiária.   Questões apresentadas aos utentes:  Sim Não A estagiária ajudou-me a superar as minhas dificuldades. 7 0 A estagiária foi prestável e atenciosa. 7 0 A estagiária foi responsável, educada e profissional. 7 0 De maneira geral, considero positivo o desempenho da estagiária. 7 0 Nº total de inquiridos: 7 Fonte: Inquérito por questionário avaliação final- Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/palestras e debates de temas atuais (Apêndice IV) Tabela 12 - Resultado das questões do desempenho da estagiária do inquérito por questionário aplicado aos idosos  A primeira afirmação consistiu em avaliar se a estagiária ajudou os utentes a superarem as suas dificuldades. Todos os sete (7) utentes afirmaram que sim. Seguiu-se a afirmação se a estagiária foi prestável e atenciosa, em que mais uma vez a totalidade dos sete (7) utentes respondeu que sim. A 
terceira afirmação foi “a estagiária foi responsável, educada e profissional”. Os utentes afirmaram novamente que sim unanimemente. Por último, foi importante perceber se os utentes consideraram positivo o desempenho da estagiária ao longo destes meses. Os sete (7) utentes afirmaram que sim.  



 

64  

 Para finalizar, o inquérito por questionário tinha um espaço no final para observações/opiniões. Apenas um dos utentes deixou esse espaço em branco. Os restantes seis (6) utentes deram a sua opinião em relação a esta oficina e outros opinaram sobre a estagiária. Assim sendo, todas as opiniões foram 
bastante construtivas e positivas: “Gosto de tudo o que se tem feito nesta oficina” (IQ7); “A nossa professora, a menina Catarina, é profissional, divertida e muito responsável” (IQ6); “Todos os temas 

foram importantes, só tive pena de não ter aproveitado em pleno, devido a outras atividades extras” 

(IQ4); “A estagiária foi sempre muito atenciosa, muito simpática e sempre pronta a ajudar” (IQ3); “ Gostei muito de andar aqui, aprendi muito, principalmente a concentrar-me mais em qualquer assunto. 
Espero que para o ano estas aulas continuem” (IQ1).  4.3. Discussão dos resultados em articulação com os referenciais teóricos mobilizados  Após analisar o conteúdo dos inquéritos por questionário realizados na fase final do projeto, complementando com as conversas informais e a observação participante realizadas ao longo do projeto e na sua fase final, o resultado alcançado é bastante positivo. Com este projeto criou-se um grupo de idosos que desenvolveu novas aprendizagens e acima de tudo nasceu um grupo de amigos e de companheiros, que vivenciou momentos de diversão, de aprendizagem e de superação de dificuldades e problemas comuns.  A relação entre estagiária e utentes foi bastante positiva, desde logo houve uma amizade e cumplicidade que facilitou a comunicação entre as duas partes. A comunicação positiva entre os utentes e a estagiária permitiu perceber que alguns aspetos do plano de atividades precisavam de ser modificados, ajustando-se às necessidades dos educandos, como por exemplo com a criação de outra turma de Informática.  Para percebemos se as ações tiveram impacto na qualidade de vida dos utentes é necessário analisarmos se estas contribuíram para alcançar os objetivos traçados na fase de diagnóstico de necessidades, interesses e motivações. Assim, neste projeto de intervenção foram definidos três objetivos gerais e cinco específicos para facilitarem a sua concretização. O primeiro objetivo geral tinha como foco motivar os utentes para uma educação ao longo da vida, através do equilíbrio da criação de novas aprendizagens e a mobilização de saberes adquiridos ao longo do percurso de vida de cada utente. De forma, geral este objetivo foi alcançado em todas as oficinas, uma vez que todas elas proporcionaram momentos de aprendizagem coletivos e individuais aliados à valorização da historicidade de cada utente. Contudo, a Oficina de Informática destaca-se pela 
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diversidade de novos conhecimentos/aprendizagens adquiridos, com o intuito de se atualizarem e de integrarem a sociedade tecnológica vivida pelo mundo atual.   O segundo objetivo era instigar o desenvolvimento de novas competências nos utentes. O Ser Humano como um Ser complexo que é, deve ser encarado como um ser holístico, que alberga várias dimensões. Desta forma, neste projeto de investigação/intervenção procurou o desenvolvimento de diversas competências, como competências cognitivas, sociais, culturais e pessoais. A oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, a Cultural e Festiva e as Sessões e debates, por exemplo, primaram por desenvolver competências sociais como podemos verificar com os testemunhos “foi 
importante conviver e conhecer pessoas novas” (IQ 6) e “já falo mais à vontade com os meus amigos” (IQ 2).  Por fim, o terceiro e último objetivo pretendia capacitar os utentes para uma melhor qualidade de vida que também consideramos alcançado. Este objetivo foi proporcionado em todas as oficinas como podemos comprovar com os seguintes testemunhos: “ A oficina contribuiu com que eu saísse de casa, 
para me sentir mais ativa” (IQ6); “Ocupou-me o tempo que precisava de preencher, ajudando a libertar o stress e a sair fora da rotina diária” (IQ16); “Contribuiu muito para o meu bem-estar. A sair de casa e aprender coisas que nunca pensei fazer na vida, é muito bom” (IQ17);  No que refere aos objetivos específicos, o primeiro pretendia valorizar o idoso e as suas vivências, conhecimentos e aprendizagens. Este objetivo específico permitiu aos utentes mobilizar conhecimentos e vivências que foram assimilados ao longo da vida. A oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, a Cultural e Festiva e as Sessões e debates tiveram um papel preponderante para alcançar a valorização do idoso como podemos verificar com os testemunhos “Recordei muita coisa e aprendi outras 
novas…” (IQ1) e “(…) foi bastante importante lembrar a História e outros temas”(IQ6). Com o segundo objetivo especifico procuramos ajudar os utentes a atualizar os seus conhecimentos e desenvolver novas perspetivas sobre os vários temas abordados. De acordo com o 
testemunho “valorizei as minhas competências informáticas” (IQ13) conseguimos constatar que este objetivo também foi conseguido com sucesso.   O objetivo de instigar comportamentos saudáveis foi desenvolvido e conseguido através de todas as oficinas, na de Informática inclusive uma vez que dedicamos algumas sessões de pesquisa sobre estilos de vida saudáveis, nomeadamente a nível da alimentação. Contudo, o foco maior deste objetivo específico foi trabalhado pela oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, uma vez que procurava estimular comportamentos saudáveis nos utentes ao nível de alimentação, do exercício físico e da exercitação mental.  
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O objetivo que se segue foi desenhado com o intuito de desenvolver competências ao nível informático, nomeadamente na utilização da Internet como uma ferramenta básica da sociedade atual. Como já foi referido anteriormente, os conhecimentos em torno da informática foi um dos pontos fortes alcançados neste projeto como podemos comprovar com os seguintes testemunhos: “Valeu a pena estar na oficina, aprendi e desenvolvi algum conhecimento sobre informática” (IQ12); “Valorizei as minhas competências informáticas” (IQ13); “ Gostei um pouco de todas as aulas que frequentei e que me ajudaram a ter mais conhecimento dos computadores” (IQ16); Por fim, temos o objetivo de combater a solidão e isolamento dos idosos que era um dos principais problemas diagnosticados naquele bairro social, uma vez que se trata de uma comunidade bastante envelhecida. Este objetivo foi alcançado com sucesso como é percetível com os testemunhos 
“estar em boa companhia ajuda-nos o nosso bem-estar e a esquecer as nossas rotinas do dia-a-dia, pois para mim é melhor do que um calmante” (IQ11); “Eu gosto muito dos amigos e também da nossa professora que é muito querida” (IQ18); “Sair de casa que não fazia muito, agora estou melhor e a professora é muito carinhosa. E os companheiros damo-nos todos bem” (IQ19). É ainda fulcral salientar as relações humanas criadas em torno deste projeto que contribuiu para amenizar a solidão dos idosos, dando-lhes ânimo e novas amizades oferecendo um espaço de partilha, convívio e companheirismo.  Como forma de consolidação dos resultados obtidos recorremos a referenciais teóricos que nos ajudaram a compreender a realidade do contexto investigado, destacando a importância de um envelhecimento ativo aliado à qualidade de vida e bem-estar do idoso. Para isso, deve-se ter em consideração que o idoso tem um papel ativo no seu processo de envelhecimento, bem como na sociedade. Assim, “(…)a ideia não se resume à participação dos idosos no mercado de trabalho, mas na contribuição que esse grupo etário pode proporcionar à sociedade” (Casagrande, 2013, p.25). Por sua 
vez, Sousa (2013) realça a importância de um estilo de vida ativo, afirmando que “um estilo de vida ativo só traz benefícios (físicos, psicológicos e sociais) ao idoso e tornam-no num cidadão mais preocupado consigo e com o que o rodeia, para além, de possibilitar um final de vida mais digno em todas as suas 
dimensões” (Sousa, 2013, p.33).  Para Farias e Santos (2012), “o envelhecimento ativo é, portanto, o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à 
medida que as pessoas ficam mais velhas” (p.168). A meta é aumentar a expectativa de vida saudável garantindo, desta forma, a qualidade de vida para todos os indivíduos.  O idoso constitui-se então como o “ator” principal do seu processo de envelhecimento, possibilitando-lhe uma maior satisfação. Para o senso comum, “velhice” significa dependência, 
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decadência, senilidade, entre muitas outras caraterísticas. Neste sentido, podemos por exemplo referir que, não se deve privar os idosos de realizarem tarefas (desde as mais básicas às mais complexas), deve-se ajudar sem retirar a sua autonomia. Como afirma Sousa (2013), “hoje, é necessário que o idoso assuma o papel principal no seu processo de envelhecimento, ele tem que ser um agente ativo na busca 
da melhoria da sua qualidade de vida” (p.17).   A presente intervenção teve em atenção as premissas estudadas através dos referenciais teóricos e promoveu um projeto que protagonizasse um envelhecimento ativo, que se refletisse no empoderamento do idoso como agente principal deste processo. Assim, a capacitação do idoso através das oficinas desenvolvidas ao longo destes meses, serviram para fomentar a autonomia do idoso e, por conseguinte, melhorar a sua qualidade vida.   A criação deste espaço veio proporcionar aos utentes momentos de diálogo, partilha, diversão, convívio, amizade e de relaxamento, combatendo a solidão e o isolamento existente frequentemente em pessoas da terceira idade. Assim, podemos considerar que o impacto deste projeto foi positivo e todas as metas estrategicamente desenhadas foram alcanças com sucesso.                    
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CAPÍTULO V CONSIDERAÇÕES FINAIS 5.1. Análise Crítica dos resultados e das implicações dos mesmos  O envelhecimento da população é um dos problemas vigentes das sociedades atuais. Surge como consequência do aumento da longevidade, uma vez que as pessoas vivem mais anos devido à evolução da medicina, da tecnologia e da qualidade de vida proporcionada na maioria dos países.   Com o aumento do número de pessoas que excede os sessenta e cinco (65) anos, a idade da reforma, nasce a necessidade de promover um estilo de vida ativo, em que, por um lado, os idosos se mantenham autónomos e independentes e, por outro, tardem sintomas de demência e de dependência física. Falamos, então, da necessidade de promover um envelhecimento ativo, que permita que o idoso seja parte ativa, quer na sua vida, quer na sociedade, ainda que já não desempenhe uma função laboral. Isto traz repercussões positivas para o idoso, uma vez que dá um alento positivo na sua vida, bem como o sentido de utilidade e de importância inerente ao contexto onde o idoso se insere. A sociedade já demonstra algumas respostas sociais como locais de promoção do envelhecimento ativo, nomeadamente os centros de dia e os lares de idosos, contudo uma pessoa que se acaba de reformar precisa de outro tipo de respostas. Neste sentido é preciso repensar as ações existentes para este problema, criar outros espaços que sirvam de resposta às necessidades educativas deste tipo de idosos.  As instituições e políticas educativas existentes demonstram-se muito céticas e restritas na sua capacidade de resposta às necessidades dos idosos que muitas vezes precisam de ser estimulados e motivados para se manterem ativos. O estigma que um idoso deve ir para uma instituição para ficar o dia todo a ver televisão e a jogar dominó deve ser extinto para dar lugar a um idoso ativo, capaz de elevar até aos expoente máximo as suas capacidades. Daí a importância de existir e desenvolver projetos como este que estimulam os idosos a ser mais e melhor a cada dia como forma de resistência aos problemas consequentes da idades, através da estimulação/motivação de em ações educativas dirigidas às necessidades de cada idoso, reforçando o seu papel como agente máximo da construção da sua qualidade de vida.  A autonomia e a liberdade de decisão e participação ativa na sociedade devem ser premissas chave nos pressupostos das práticas educativas através de ações que trabalhem estes valores. Para isso, é necessário criar espaço onde projetos desta índole sejam postos em prática, que se intensifique um trabalho em rede para dar resposta aos vários tipos de necessidade existentes e que promova a 
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integração dos idosos na sociedade. Estes espaços de educação formal devem primar pela diversidade de oportunidades a explorar aliados à promoção de momentos de aprendizagem, lazer, convívio, de bem-estar e diversão. Tudo isto faz com que se crie uma ideia de pertença e integração no meio onde se inserem, contrariando sentimentos e emoções negativos usualmente sentidas por este público, como a solidão, tristeza e isolamento.  Neste sentido, torna-se fulcral elucidar o papel da educação na vida de cada pessoa, acabando com o estigma que a educação é dirigida às crianças através da instituição escola. Assim, a Educação é um variado leque que engloba a educação formal, não-formal e a informal e pressupõe-se um direito universal e como um processo de evolução em todas as etapas da vida de um indivíduo, não se pode restringir apenas a uma etapa em específico.  O Ser Humano como ser incluso que é deve ter direito a um espaço onde possa evoluir e a dar voz a todo o conhecimento e experiência de vida que traz na sua bagagem até ao final da sua vida. Daí a relevância da Educação de Adultos como propósito que procura sempre o desenvolvimento integral do Ser Humano, com a capacidade de o tornar melhor e, desta forma, tornar a sociedade melhor. O desígnio da Educação de Adultos passa por capacitar o Homem como agente principal um espirito ativo na sociedade e com vontade de melhorar e evoluir em todas as suas dimensões. A educação ao longo da vida surge de braço dado com a Educação de Adultos como instigadora de novas aprendizagens/conhecimentos/pensamentos/valores, juntamente com a mobilização de conhecimentos e pressupostos que os indivíduos adquiriram ao longo da sua vida, transformando-os em cidadão ativos, com motivação e alegria de viver. Esta experiência comprovou que projetos de intervenção no âmbito da Educação de Adultos transformam a realidade dos seus os utentes, dando-lhes mais ânimo de vivenciar novas experiências e pôr em prática sonhos/desejos antigos, de aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, regenerarem conhecimentos antigos, de terem uma voz ativa no seu processo de aprendizagem, de trabalharem para serem ativos e autónomos e, assim, construírem a sua (qualidade de) vida. 5.2. Evidenciação do impacto do estágio a nível pessoal, institucional e do conhecimento na área de especialização  O presente projeto de investigação/ intervenção tem vindo a ser trabalhado em vários aspetos, como os pressupostos teóricos, a metodologia utilizada, as práticas educativas implementadas e o impacto que a ação teve para a qualidade de vida dos idosos. No entanto, nos projetos de intervenção é imprescindível perceber a relevância que este teve a nível pessoal, institucional e do conhecimento que 
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proporcionou na área de especialização ao investigador estagiário, de modo a compreender o impacto que este estudo causou na construção do seu perfil profissional.  A nível Pessoal No panorama pessoal a intervenção levada a cabo ao longo destes meses ajudou-me a cimentar competências para o futuro profissional, a compreender as dinâmicas das relações interpessoais dentro de uma instituição e a aumentar a minha consciência sobre a realidade dos contextos. Desta forma, este projeto permitiu ser autónoma e a lidar com situações que surgem in loco, levando à superação de entraves com que nos deparamos no terreno, exercitando a nossa capacidade de atuação que até então nunca tinha sido posta em prática.  Para além da capacidade de resposta às adversidades e mutações presentes em projetos como este, a compreensão das relações interpessoais na instituição foi uma mais-valia a nível pessoal, permitindo constatar que cada pessoa tem uma personalidade, valores e formas de pensar distintas, que em grupo dá azo a criação de pequenas quezílias que é necessário lidar e superar.  Não obstante, o contacto com este contexto reforçou a ideia da importância do papel da Educação de Adultos e nos projetos desta índole na promoção da qualidade de vida deste público-alvo, que tem carências financeiras e que quer manter-se ativo durante o seu processo de envelhecimento. O papel do educador é bastante relevante para o sucesso de projetos como este, por ser o instigador da mudança, muitas vezes com limitações a níveis de recursos físicos e materiais e, por isso, reinventar alternativas viáveis para a implementação do projeto.  Por fim, realço as relações de amizade, companheirismo e de respeito entre membros das instituições e utentes. As relações interpessoais que se criaram em torno deste projeto são uma consequência positiva, o que faz evidenciar a importância das mesmas para o sucesso das práticas educativas de projetos de intervenção.   A nível Institucional A presente intervenção foi, a meu ver, bastante frutífera para a instituição, uma vez que há algum tempo que ansiavam criar um projeto desta índole, contudo não tinham ninguém que fizesse este trabalho. Este projeto criado de raiz conseguiu «dar vida» à instituição, ficando com as bases para que no futuro se mantenha no ativo como é do desejo da direção da instituição, bem como dos utentes, que pretendem continuar a ter acesso a estas atividades. Assim, este projeto foi uma porta que se abriu para 
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que os utentes deste bairro social tivessem acesso a atividades educativas que contribuíssem para a melhoria da sua qualidade de vida.  Foi ainda interessante verificar a complexidade de uma instituição, ao nível do seu funcionamento e organização, a nível do organigrama e das relações interpessoais entre os vários membros, que primam pelo respeito, cooperação, compreensão e companheirismo, valores que irão acompanhar o meu percurso ao longo da vida.   A nível do conhecimento da área de especialização Este projeto de intervenção surge no âmbito do estudo da área de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária como um processo prático de consolidação de conhecimentos teóricos estudados anteriormente. Embora tendo em consideração os pressupostos teóricos estudados, no terreno verificamos as dificuldades existentes na prática, o que só valoriza a importância de atuarmos e trabalharmos nestes contextos, como forma de elucidar e mediar a teoria com a prática. O contexto estudado foi uma instituição de um bairro social com falta de respostas para a necessidade diagnosticada, a falta de ocupação da população envelhecida desta comunidade. De modo a criar um projeto que fosse de encontro às necessidades dos idosos procuramos investigar quais as melhores dinâmicas e atividades, o que nos fez pensar sobre a importância de o Educador ser multifacetado e conhecer diversas áreas e dinâmicas que protagonizem práticas educativas que despertem o interesse dos utentes. Neste caso em concreto, esta constante investigação por atividades e dinâmicas, enriqueceu os nossos conhecimentos, bem como o nosso trabalho de intervenção. Uma outra competência que este projeto nos ajudou a trabalhar foi a importância da divulgação do projeto e explicação aos utentes da importância e benefícios de projetos como este para a sua qualidade de vida.   O trabalho de educação em rede também foi vivenciado neste projeto o que também se revela uma mais-valia para o processo de conhecimento da área. A educação em rede ajuda na diversidade de respostas de uma instituição, aumentando a eficácia e relevância da intervenção. Assim, o trabalho em rede ajudou-nos a levar a cabo atividades como a aula de ioga, a visita guiada aos monumentos e sítios da cidade por um professor de história, a sessão com a nutricionista e a aula de canto e cavaquinho. Tudo isto serviu para criar uma rede de contactos para a instituição, bem como enriquecer as atividades desenvolvidas.  Nesta linha de pensamento, é de salientar que este processo de intervenção revelou-se um trunfo para o início da aplicação prática profissional. A área de especialização de Educação de Adultos e 
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Intervenção Comunitária constitui-se como uma particularização do estudo da Educação, mergulhando em práticas educativas que ajudem a potencializar os contextos envolvidos, de modo a instigar uma melhor qualidade de vida na idade adulta.                           
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         APÊNDICES                     
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       Apêndice 1 Inquérito por questionário (avaliação diagnóstica)                  
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    O presente inquérito por questionário é de carater pessoal e confidencial. Surge no âmbito de um estágio curricular do Mestrado de Educação da área de especialização de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária da Universidade do Minho. O presente questionário visa a recolha de dados para a caraterização sociodemográfica da população, assim como o diagnóstico dos principais interesses e motivações da população.                    1. Idade: _____   2. Sexo:                       Feminino   Masculino  3. Habilitações literárias:       Ensino básico (1º ao 4º ano)  2º Ciclo (5º e 6º Ano)  3º Ciclo (7º ao 9º ano)   Ensino secundário (10º ao 12º ano)  Curso/Área: Ensino superior (Licenciado, mestre, pós-graduado)  Curso/área:  4. Estado Civil:  Solteiro(a)  Casado(a)  Divorciado (a)  Viúvo(a)   5. Profissão: ________________________________________ 

I. Caraterização Sociodemográfica 
 Inquérito por questionário 
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  6. Agregado familiar. Vive: Sozinho(a)  Acompanhado(a)       7. Estado profissional: Empregado (a)  Função: Empregado (a) a part-time  Função: Desempregado (a)  Reformado(a)         8. Frequenta ou já frequentou atividades da Associação de Moradores?                                         Sim, quais?                                                             Não    9. Do seguinte quadro, quais as atividades gostaria que fosse exploradas pelo nosso projeto (pode assinalar todas a que lhe interessar): Atividades de Informática (internet)  
Atividades culturais (música, danças, teatros, visitas a monumentos, …)  

Esposo (a)  Neto(a)(s)  Filho(a)(s)  Irmão/Irmã  Pai/Mãe  Outro:  

II. Caraterização Geral 
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Atividades do Saber (debates e pesquisa sobre temas atuais)  Trabalhos Manuais  Exercício físico, saúde e alimentação equilibrada  Cidadania e valores da sociedade  Leitura e Escrita  Reciclagem  Horta e Jardinagem  Outras:     10. Quais as temáticas que gostariam de explorar:  Alimentação Saudável e Saúde  A Internet  Família  Motivação e Autoestima  Ambiente  Histórias de Vida  Cidadania e Valores Sociais  Gestão Doméstica e financeira  Violência  Outra:                                                                                                                             Obrigado pela colaboração!        
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         Apêndice 2 Inquérito por Questionário (avaliação intermédia)                   
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 Inquérito por questionário     1. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção. 

 Dicas/Sugestões: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Obrigado pela colaboração!  

 Discordo Totalmente Discordo Concordo Concordo Bastante Concordo Totalmente Consegui adquirir novas aprendizagens.      Os conteúdos apresentados são-me úteis.       Consigo por em prática o que aprendi.       Os métodos utilizados ajudam a minha aprendizagem.      Os materiais facultados pela estagiária são úteis para a minha aprendizagem.       A estagiária ajuda-me a superar as minhas dificuldades.       Estou a gostar de integrar estas oficinas.      

O presente inquérito por questionário tem como função fazer a avaliação intermédia do projeto Oficinas do Saber. O inquérito é pessoal e confidencial.  
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      Apêndice 3 Inquérito por Questionário – Oficina de Informática (avaliação final)                     
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  Inquérito por questionário                 1. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente aos conhecimentos desenvolvidos.  

  1.1 O que aprendeu com esta oficina?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________________________________________________________              1.2 O que mais gostou de aprender nesta oficina? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Sim  Não  Adquiri novas aprendizagens.   Os conteúdos apresentados foram úteis e de encontro aos meus interesses.   Os métodos utilizados ajudaram a minha aprendizagem.   Os materiais facultados pela estagiária facilitaram a minha aprendizagem.    Foi útil frequentar esta oficina.   

O presente inquérito por questionário tem como função fazer a avaliação final do projeto Oficinas do Saber. Neste caso, o presente inquérito diz respeito à Oficina de Informática. O inquérito é pessoal e confidencial.  
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 2. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente ao desenvolvimento pessoal.   

            2.1 Em que medida esta oficina contribuiu para melhorar a sua rotina diária e o seu bem-estar?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2.2 Que aspetos positivos considera ter havido com o desenvolvimento de laços e convivo com os companheiros promovidos nas sessões desta oficina? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

  Sim  Não  Gostei de frequentar esta oficina.   Diverti-me ao integrar esta oficina.   Gostei de conviver e de aprender com os meus companheiros.   Senti-me feliz por integrar esta oficina.   De maneira geral, esta oficina contribuiu para o meu bem-estar.    



 

95  

3. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente ao desempenho de estagiária. 
  Observações/ opiniões: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      Obrigado pela  colaboração!  Catarina Macedo       

  Sim  Não  A estagiária ajudou-me a superar as minhas dificuldades.   A estagiária foi prestável e atenciosa.   A estagiária foi responsável, educada e profissional.   De maneira geral, considera positivo o desempenho da estagiária.    
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         Apêndice 4 Inquérito por Questionário – Oficina Pedagógica de Neuroginástica e Vida Saudável, Oficina Cultural e Festiva e Sessões/Palestras/Debates de diversos temas atuais (avaliação final)                



 

98  

                               



 

99  

  Inquérito por questionário                 1. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente aos conhecimentos desenvolvidos. 

            1.1 O que aprendeu com esta oficina? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1.2 O que mais gostou de aprender nesta oficina?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  Sim  Não  Adquiri novas aprendizagens.   Os conteúdos apresentados foram úteis e de encontro aos meus interesses.   As dinâmicas desenvolvidas ajudaram-me a desenvolver novas aprendizagens.   Foi útil frequentar esta oficina.   

O presente inquérito por questionário tem como função fazer a avaliação final do projeto Oficinas do Saber. Neste caso, o presente inquérito diz respeito à Oficina de Neuroginástica e Vida Saudável. O inquérito é pessoal e confidencial.  
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       1.3 Quais as dinâmicas/atividades que mais gostou de fazer? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente ao desenvolvimento pessoal.  

2.1 Em que medida esta oficina contribuiu para melhorar a sua rotina diária e o seu bem-estar?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 Que aspetos positivos considera ter havido com o desenvolvimento de laços e convivo com os companheiros promovidos nas sessões desta oficina? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3. Assinale com um X no local que corresponde à sua opção relativamente ao desempenho de estagiária. 

  Sim  Não  Gostei de frequentar esta oficina.   Diverti-me ao integrar esta oficina.   Gostei de conviver e de aprender com os meus companheiros.   Senti-me feliz por integrar esta oficina.   De maneira geral, esta oficina contribuiu para o meu bem-estar.    
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Observações/ opiniões: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Obrigado pela  colaboração!  Catarina Macedo      

  Sim  Não  A estagiária ajudou-me a superar as minhas dificuldades.   A estagiária foi prestável e atenciosa.   A estagiária foi responsável, educada e profissional.   De maneira geral, considera positivo o desempenho da estagiária.    
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    Apêndice 5 Lista de Presenças                         
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LISTA DE PRESENÇAS   DATA    Sumário:  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________   NOME             GUIMARÃES,          DE                                DE  20     A TÉCNICA    __________________________________ 

Atividade   
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