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2018 

 
Resumo 

 

O projeto de investigação/intervenção "Viver com Alegria: um projeto de animação com idosos 

institucionalizados", foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Educação, na área de 

especialização, Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. Este projeto teve como objetivo a 

promoção do envelhecimento ativo, através da dinamização de atividades de caráter cognitivo, 

físico, psicológico e sociocultural, em contexto de lar de idosos e centro de dia. O estudo foi 

realizado tendo por base estudos na área do envelhecimento e envelhecimento ativo. Foi 

implementado durante nove meses, num Centro Social de uma Instituição de Solidariedade Social 

(IPSS), sediado numa freguesia do concelho de Braga. Os paradigmas metodológicos que 

nortearam o nosso projeto foram o paradigma quantitativo, qualitativo (ou interpretativo) e o socio-

crítico e, a metodologia que melhor se enquadrou no trabalho foi a investigação-ação participativa, 

ou investigação participativa. Para atingir o objetivo proposto, foi criado um conjunto de cinco 

Oficinas: 1) Oficina das Datas Festivas; 2) Oficina da Música; 3) Oficina das Memórias; 4) Oficina 

da Cultura e Conhecimento; e 5) Oficina da Motricidade Fina e Estimulação Cognitiva. As atividades 

realizadas nestas oficinas foram adaptadas às necessidades, interesses e expectativas do público-

alvo. No final do projeto concluímos que os utentes que integravam o projeto participaram 

ativamente em todas as atividades, sentindo-se envolvidos e realizados com estas e constatamos 

que a criação deste projeto permitiu que os utentes se ocupassem e mantivessem informados e 

em constante aprendizagem. Em suma, podemos afirmar que o principal objetivo do nosso projeto 

- a promoção do envelhecimento ativo - foi alcançado.  

 

Palavras-Chave: Envelhecimento Ativo, Educação ao longo da vida, Animação Sociocultural, 

Investigação Ação – Participativa 
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Abstract 

 

The research project " Living with Joy: a project of animation with institutionalized elderly people ", 

was performed within the context of the Master Degree in Education, in the area of specialization 

of Adult Education and Community Intervention. The aim of this project was the promotion of active 

aging, through the dynamization of cognitive, physical, psychological and sociocultural activities, 

within the context of the nursing home and day care center. The study was based on previous 

research studies on aging and active aging.  It was implemented during nine months, in a Social 

Center of an Institution of Social Solidarity (IPSS), based in a customer of the county of Braga. The 

methodological paradigms that guided our project included the quantitative, qualitative (or 

interpretive) and the socio-critical and the used methodology was the participatory action research 

or participatory research. To achieve the proposed aim, a set of five? Workshops was created: 1) 

the Holiday Dates Workshop, 2) the Music Workshop, 3) the Workshop of Memories, 4) the Culture 

and Knowledge Workshop, and 5) the Workshop on fine motor skills and cognitive stimulation. The 

activities performed in these workshops were adapted to the needs, interests and expectations of 

the target audience. At the end of the project we concluded that the users included in the project 

actively participated in all activities, feeling involved and realized with them and we verified that the 

creation of this project allowed the users to occupy themselves and keep them informed and in 

constant learning. In sum, we may conclude that the main aim of our project - the promotion of 

active aging - was achieved. 

 
  

Key words: Active Aging, Lifelong Learning, Sociocultural Animation, Research Action - 

Participatory 
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Introdução  

O presente relatório refere-se ao estágio curricular desenvolvido no segundo ano do 

Mestrado em Educação, área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária, da Universidade do Minho. 

O projeto teve como finalidade a promoção do envelhecimento ativo. A área do 

envelhecimento foi escolhida porque é uma área atual e de constante intervenção, devido ao 

aumento da população envelhecida, não só em Portugal, mas um pouco por quase todos os países 

da Europa.  

O envelhecimento tem sido um dos maiores desafios do século XXI e, por isso, cada vez 

mais é importante proporcionar espaços de promoção do envelhecimento ativo, sensibilizar para 

a importância de ter uma vida mais ativa, participativa, fomentando uma educação ao longo da 

vida, de forma a potenciar um contínuo desenvolvimento holístico dos seres humanos e, neste 

caso, das pessoas adultas idosas. Assim, torna-se importante desenvolver intervenções educativas   

que promovam e trabalhem no sentido de um envelhecimento ativo. 

O trabalho de campo foi desenvolvido no Centro Social de uma Instituição de Solidariedade 

Social (IPSS) de uma freguesia do concelho de Braga. O público-alvo do projeto eram idosos 

institucionalizadas na valência de lar e centro de dia, com idades compreendidas entre os 381   e 

os100 anos de idade, no total de 19 utentes.  

O presente projeto foi intitulado de" Viver com Alegria: um projeto de animação com idosos 

institucionalizados”, uma vez que a maioria do nosso público-alvo se encontrava institucionalizada 

e com a necessidade constante de estímulos   que lhe permita manter-se ativo.    

O projeto visou envolver de forma participativa e ativa estes idosos, desenvolver e manter 

as competências de natureza cognitiva, física, psicológica e sociocultural, com recurso a técnicas 

de animação sociocultural, bem como estimular as relações comunitárias, criando um menor 

isolamento e solidão. Assim, em conjunto com toda a equipa técnica da instituição, procuramos 

suprimir algumas das necessidades observadas no público-alvo, tendo sempre como objetivo o 

bem-estar e o estímulo para um envelhecimento ativo.  

                                                 
1 Apesar de o público do projeto ser população idosa, tivemos uma utente com 38 anos. Frequenta a valência de 
centro de dia e tem uma Síndrome designada Mioclónico que se apresentada como epilepsia Mioclónica progressiva 
e que lhe confere 85% de incapacidade.    
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No que respeita à estrutura do relatório, este contempla, para além desta introdução, onde 

apresentámos sumariamente o tema, contexto, atualidade e pertinência do estágio, quatro 

capítulos, as considerações finais, a bibliografia, três apêndices e vinte e um anexos. 

O Capítulo 1– Enquadramento contextual de estágio- consiste na descrição do procedimento 

utilizado para integração institucional e desenvolvimento do processo de estágio, contemplando 

ainda a caracterização da instituição e do público-alvo, a relevância do estágio para o âmbito da 

nossa área de intervenção e, por fim, o diagnóstico de necessidades e interesses dos utentes com 

quem trabalhámos.  

No que respeita ao Capítulo 2 – Enquadramento teórico do tema/área de estágio - este 

expõe o enquadramento teórico da problemática do estágio, começando por apresentar 

experiências e/ou investigações, trabalhos e intervenções realizadas no âmbito da educação de 

adultos e da intervenção comunitária e em contextos de promoção do envelhecimento ativo, 

expondo seguidamente correntes teóricas/autores sobre a realidade do envelhecimento e do 

envelhecimento ativo e sobre a animação na terceira idade. Por fim, fazemos uma breve 

identificação dos contributos teóricos mobilizados tendo em conta a nossa problemática de 

intervenção/investigação.  

No seguinte ponto, o Capítulo 3 – Enquadramento metodológico do estágio –, são 

abordadas as questões metodológicas. Para tal, apresentámos o enquadramento metodológico do 

estágio, no qual são descritos a finalidade do projeto e os seus objetivos, o paradigma e os métodos 

utilizados na investigação realizada e a questão da avaliação que foi utilizado no projeto. Por último, 

identificámos os recursos mobilizados e as limitações do processo de estágio.  

Quanto ao Capítulo 4 - Apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação 

–, são descritas, num primeiro ponto, as atividades desenvolvidas no estágio e, evidenciados os 

resultados obtidos, de seguida apresentámos a calendarização das fases de 

investigação/intervenção e, por fim, é feita a discussão dos resultados obtidos através da avaliação 

contínua e final.  

Num último ponto – Considerações finais - fazemos uma análise critica dos resultados 

obtidos e as implicações dos mesmos, bem como o impacto do estágio a nível pessoal, 

institucional e de conhecimento na área de especialização. 

Para terminar apresentámos a bibliografia consultada e a webgrafia visitada e, de seguida, 

apresentámos os anexos utilizados e os apêndices elaborados.   

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Enquadramento contextual do estágio 

 

1.1 Procedimento para a integração institucional 

1.2 Caraterização da instituição e âmbito de realização do estágio 

1.3. Caracterização do público-alvo 

1.4 Relevância do estágio no âmbito no Mestrado em Educação - área de especialização em 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 

1.5 Diagnóstico de necessidades/interesses 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 

 

1.1.  Procedimento para integração na instituição 
 

De modo a conhecer a possibilidade de realizar estágio curricular no Centro Social da 

Paróquia de Ferreiros, realizamos o primeiro contacto com a instituição através de uma conversa 

informal com o Presidente da mesma que, por sua vez, nos deu um feedback positivo.  

O processo de receção na instituição e ao contacto físico com a mesma foi bastante positivo. 

Houve uma primeira reunião com o Presidente da instituição, a Assistente Social e a Diretora 

Técnica da valência de Apoio Domiciliário. Nesta reunião foi possível conhecer o funcionamento 

da instituição, perceber quais as necessidades e expectativas que tinham em relação ao estágio 

que íamos realizar. Posteriormente, conhecemos as instalações do centro bem como os utentes.  

Após a seleção desta instituição para concretização do estágio, foram formalizados os 

protocolos entre a Universidade do Minho (Instituto de Educação) e a instituição em questão, sendo 

posteriormente iniciado o processo de estágio. 

Durante o mês de outubro e novembro de 2017 realizámos o diagnóstico de necessidades 

através da observação direta no dia a dia dos utentes do lar de idosos, estabelecemos conversas 

informais com os utentes para melhor os conhecer e ainda realizámos análise documental dos 

processos de cada utente. Foi um longo período de adaptação, mas foi também muito importante 

para conhecer cada utente, conhecer a sua história de vida, entrar na dinâmica da instituição e 

estabelecer laços de ligação com os utentes.  

Finalizando, realizámos ainda uma entrevista semiestruturada a cada utente, para 

completar o processo de integração e conhecimento da instituição para poder iniciar o projeto de 

intervenção. A partir deste levantamento traçamos o plano de intervenção/investigação a seguir 

tendo por base as expectativas, interesses e necessidades de cada utente e da instituição.  

 

1.2. Caracterização da instituição  
 

a) Enquadramento histórico, estatuto jurídico e organização da instituição 

O Centro Social da Paróquia de Ferreiros (CSPF) é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), registada na Secção de Associações dos Fiéis e Institutos Eclesiásticos 

da Arquidiocese de Braga, a 17 de abril de 1989. Tem sede, atualmente, na Rua Centro Social e 

Paroquial de Ferreiros, nº1, em Ferreiros, Braga. 

Depois de estar registado, o Centro Social começou a funcionar apenas a 31 de janeiro 

de 1996, na residencial paroquial, com a ajuda de três funcionários que deram os primeiros 



5 

 

passos no apoio social a idosos em regime domiciliário. No ano de 1997 surge o Centro de Apoio 

a Dependentes (CAD), a funcionar num edifício junto à igreja de Ferreiros, com as valências de 

apoio domiciliário, centro de dia e lar temporário de apoio a dependentes. 

Posteriormente, com o intuito de integrar também o trabalho com as crianças na ação do 

centro, construiu-se um edifício novo, que é a atual sede do CSPF, que passou a integrar a valência 

de apoio à infância (Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividade de Tempos Livres) e ainda 

a valência de lar de idosos.  

Atualmente, o CSPF dispõe das seguintes valências: Creche, Jardim de Infância, Centro 

de Atividade de Tempos Livres (CATL), Apoio Domiciliário, Lar de Idosos e Centro de Dia. O 

organigrama da página seguinte esclarece mais cabalmente a organização do CSF. 

 

 b) Missão, Visão e Valores da instituição  

A instituição tem como missão contribuir para a promoção integral da pessoa, cooperando 

com os serviços públicos competentes ou com outras instituições particulares, dentro de espírito 

de solidariedade humana, cristã e social.  

A visão do Centro é entender a pessoa no seu todo, procurar atividades, tomar iniciativas 

e criar espaços físicos que visem a promoção e defesa do valor da pessoa, em todas as suas 

dimensões.  

O Centro assenta nos valores de solidariedade e humanismo, ou seja, pretende ir ao 

encontro de pessoas concretas que vivam situações de necessidade de qualquer ordem, 

prestando-lhes ajuda, do mesmo modo que gostaríamos que fizessem connosco em situações 

semelhantes, contribuindo desta forma para uma sociedade mais justa. Assenta também nos 

valores da competência e profissionalismo, trabalhando no melhor uso dos recursos, promovendo 

e compartilhando responsabilidades em equipa, assegurando os objetivos da instituição e 

prosseguindo uma atitude de aprendizagem e inovação. Assenta por fim, nos valores da humildade 

e compromisso social reconhecendo que estes são parte do rosto solidário da nossa sociedade, 

comprometendo-nos a trabalhar com diversos parceiros para promover a justiça social.  
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Figura 1: Organigrama do CS
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c) Recursos Físicos, Materiais e Humanos do CSPF  

Quanto aos recursos físicos da instituição, esta tem dois edifícios em dois locais distintos: 

o edifício sede da instituição (Rua do Centro Social e Paroquial de Ferreiros, nº1, 4705-335) e o 

edifício junto à Igreja de Ferreiros, que é constituído por dois andares.   

A sede da instituição é composta por um único edifício. No piso superior funcionam a 

valência de Lar de Idosos e as valências da Creche, Jardim de Infância e CATL. Neste mesmo piso 

existe a cozinha, que serve as duas valências e ainda um parque infantil e um espaço de jardim. 

No rés-do-chão do edifício encontram-se a lavandaria e o armazém.   

No que respeita aos recursos materiais do CSPF, este dispõe de um autocarro, que serve 

de transporte para as crianças, três carrinhas de transporte e uma carrinha de seis lugares. 

Nenhuma carrinha é adaptada para transporte de pessoas com cadeira de rodas. 

A cozinha está equipada com fogão, frigorífico, arca, máquina de lavar a louça e todos os 

utensílios necessários para a preparação e confeção das refeições. A lavandaria é composta por 

máquinas de lavar a roupa, tábua de passar a ferro, ferro e todos os meios necessários.  

Os quartos estão equipados com camas adaptadas, mesas, cadeiras, roupeiro, televisão, 

dispondo todos de casa de banho.  

 As salas de convívio têm uma mesa, cadeiras, cadeirões, bancos e televisão. As salas de 

refeições são compostas por mesas de cadeiras e numa delas há um balcão onde é feita a 

distribuição da comida, tendo também um frigorifico e um local para lavar louça, se necessário.  

Os serviços administrativos, as salas de reuniões e as salas dos técnicos estão equipadas 

com mesas, cadeiras, computador, fotocopiadora, telefone, armários e outro material de escritório. 

Existem, ainda, salas de arquivo e duas salas de enfermagem com material de escritório e material 

de enfermagem.  

A direção do CSPF é constituída pelo presidente, vice-presidente, dois secretários e um 

tesoureiro. O conselho fiscal é composto pelo presidente e por dois vogais.  

A instituição é composta por uma equipa 50 funcionários, distinguindo-se desde logo   a 

diretora de qualidade. 

Os serviços administrativos contam com dois funcionários. A lavandaria conta com uma 

funcionária que serve a valência de Lar de Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

A cozinha, que apoio toda a instituição, tem q4 funcionários. A instituição conta com 1 assistente 

social e 2 animadoras sociais.  
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Na valência da infância trabalham 18 funcionárias, entre a diretora pedagógica, as 

educadoras, as funcionárias dos serviços técnicos, a animadora social e ainda as ajudantes de 

ação educativa e auxiliares de serviços gerais. Na valência de lar de idosos e centro de dia 

trabalham 18 funcionárias, desde a diretora técnica, ajudantes de ação direta e auxiliares dos 

serviços gerais. Por fim, no serviço de apoio domiciliário há 5 funcionários, a diretora técnica, 

ajudantes de ação direta, ajudante familiar, auxiliares de serviços gerais. Os números não são 

estanques, porque há funcionárias que fazem serviço em mais do que uma área. 

A instituição conta ainda com apoio de 5 voluntários que colaboram nas atividades e 

dinâmica desta.  

 

d) Valências do CSPF 

No que diz respeito às valências da instituição, como já referido anteriormente, temos as 

seguintes: Creche, Jardim de Infância, CATL, Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar de Idosos.  

A Creche é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças até aos três anos de 

idade. Esta valência, segundo o seu regulamento (cfr., Anexo 1, capítulo II, norma V), tem como 

objetivos:    

✓ Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afetiva e física durante o afastamento parcial da família do seu meio familiar 

através de um atendimento individualizado; 

✓ Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em 

todo o processo evolutivo das crianças; 

✓ Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência 

assegurando o seu encaminhamento adequado; 

✓ Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar. 

 

O Pré-Escolar é uma valência socioeducativa para acolher crianças entre os 3 e os 5 anos 

de idade. Esta valência tem como objetivos:  

✓ Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afetiva e física durante o afastamento parcial da família do seu meio familiar 

através de um atendimento individualizado; 

✓ Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças; 
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✓ Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado;  

✓ Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar (cfr., Anexo 2, 

capitulo II, norma V). 

O Centro de Atividades de Tempos Livres é uma resposta social desenvolvida para 

proporcionar atividades de lazer a crianças a partir dos 6 anos até aos 10 anos de idade, nos 

períodos em que as crianças não estão em atividades escolares. Os objetivos do CATL são, 

segundo o respetivo regulamento (cfr., Anexo 3, capitulo II, norma V):  

✓ Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afetiva e física durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de um 

atendimento individualizado; 

✓ Colaborar estreitamento com a família numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças;  

✓ Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado; 

✓ Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que permite o apoio ao domicílio a 

pessoas idosos e contempla o apoio à alimentação de pelo menos uma refeição diária, o almoço, 

e assegura a higiene pessoal e habitacional. Esta valência tem como objetivo proporcionar uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar físico, psicológico e emocional. 

O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para preservar o bem-estar dos idosos, assegurando as refeições 

(pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar) e acompanhamento das mesmas, cuidados de higiene 

e conforto pessoal, lavagem e tratamento de roupa (de uso pessoal) e convívio/ocupação/lazer. 

Esta valência tem os seguintes objetivos estabelecidos no regulamento (cfr., Anexo 4, capítulo II, 

artigo 4º):  

✓ Satisfazer as necessidades básicas dos utentes;  

✓ Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento;  

✓ Prevenir o isolamento, através da promoção de relações interpessoais, interinstitucionais 

e interrelacionais; 
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✓ Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

✓ Proporcionar momentos de convívio e lazer através de atividades ocupacionais; 

✓ Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia; 

✓ Contribuir para a manutenção do idoso no seu meio habitacional; 

✓ Prestação de apoio psicossocial; 

✓ Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; 

✓ Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, 

a fim de evitar o isolamento.  

 

Na valência de Lar de Idosos são desenvolvidas atividades de apoio social a pessoas idosas, 

através do alojamento coletivo e permanente, cuidados de saúde, higiene e de alimentação, 

conforto e promoção de convívio e animação social dos tempos livres dos utentes. Os serviços 

prestados e as atividades desenvolvidas nesta valência são o alojamento, que contempla a 

alimentação (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia), cuidados de higiene e conforto 

pessoal, cuidados de enfermagem; lavagem e tratamento de roupas pessoais e de cama. Ainda 

atividades opcionais como cuidados médicos, ocupação/lazer, apoio nas deslocações, apoio e 

acompanhamento psicossocial e assistência religiosa de acordo com as práticas da Igreja Católica 

Apostólica Romana. Assim, esta valência tem como objetivos  

✓ Assegurar aos indivíduos serviços que permitem a satisfação de necessidades 

básicas e atividades da vida diária;  

✓ Assegurar uma qualidade de vida que compatibilize a vivência comum com o respeito 

pela individualidade e privacidade de cada idoso; 

✓ Proporcionar um ambiente calmo, confortável e humanizado; 

✓ Garantir serviços permanentes e adequados à pessoa idos, numa perspetiva 

biopsicossocial, tendo em vista a manutenção da sua autonomia e independência  

✓ Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento 

✓ Potenciar a integração social  

✓ Criar condições que permitam preservar e incentivar convivência social, através do 

relacionamento entre os idosos e destes com familiares e amigos, com o pessoal do lar e 

com a própria comunidade, de acordo com os seus interesses; 

✓ Proporcionar a participação dos familiares no apoio ao idoso; 
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✓ Assegurar o seu bem-estar integrando no meio familiar e social criando condições 

com vista à manutenção das relações com os familiares e com a comunidade, potenciando 

a integração do utente; 

✓ Propiciar ao utente uma habitação condigna que lhe garanta uma vida confortável e 

respeite a sua identidade (Anexo 5, capitulo 1, artigo 2º a 3º).   

O nosso estágio irá decorrer na valência de Lar de Idosos e Centro de Dia da instituição   

 

1.3. Caracterização do público-alvo 
 

O Centro de Dia e o Lar de Idosos, valências do nosso estágio, acolhem 35 utentes, sendo 

que apenas 4 frequentam o Centro de Dia. Atendendo ao pequeno número de utentes que 

frequentam o Centro de Dia e uma vez que estes se inserem nas atividades do Lar, não 

distinguiremos entre uns e outros na caraterização que se segue.  

Da totalidade dos utentes acima referidos, 17 estão acamados e destes 11 encontram-se 

completamente impossibilitados de participar no trabalho a desenvolver no nosso estágio, pois 

estão permanentemente acamados e sem qualquer reação a estímulos.  

No entanto, no decorrer do mês de dezembro faleceram dois utentes que integravam o 

plano inicial, tendo, entretanto, ingressado no lar mais utentes, dos quais 1 utente integrou desde 

logo as atividades do projeto.  

Para realizar a caraterização dos utentes, em primeiro lugar analisámos as fichas de 

identificação de cada um, nas quais se contempla a sua caraterização pessoal, familiar, 

sociodemográfica, económica, os problemas de saúde que apresentam, cuidados que necessitam. 

Também tivemos conversas informais com os utentes.   

 Destes utentes, 6 são do sexo masculino e 13 são do sexo feminino. 
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Gráfico 1: Género dos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à idade dos utentes, o mais novo tem 38 anos e o mais velho tem 94 anos.  

No intervalo da faixa etária dos 81-90 anos existem 10 utentes. Na faixa etária dos 71-80 e dos 

91-100 há três e, por fim, apenas 1 utente se encontra na faixa dos 30-40 anos.   

 

Gráfico 2: Idade dos utentes 
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No que respeita ao estado civil, 3 são solteiros, 2 são casados e 13 são viúvos.  

 

Gráfico 3: Estado Civil dos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às habilitações literárias, 13 utentes frequentaram a escola até ao 4ºano.  Apenas 

um utente frequentou a escola até ao 12ºano. Dos 2 utentes que frequentaram apenas o 1ºano 

de escolaridade, ambos sabem ler e escrever.  

 

Gráfico 4: Habilitações Literárias dos utentes 
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No que respeita às profissões que exerceram, 8 utentes eram domésticas, 2 eram 

agricultores, 2 utentes eram carpinteiros. Ainda 1 utente foi pastor, 1 era empregado de mesa e 

1 operário fabril.  De notar que 2 dos utentes nunca exerceram nenhuma profissão.  

 

Gráfico 5: Profissões dos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os utentes pertencem a diferentes freguesias, todas próximas umas das outras.  Da 

freguesia de Ferreiros eram residentes 10 utentes e os restantes das freguesias de Gondizalves, 

Aveleda, Adaúfe, S. Pedro Estes, Fraião, Real, Lamaçães e Merelim. Um dos utentes residia no 

centro da cidade de Braga.  

Gráfico 6: Freguesias de residência dos utentes 
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Quanto à forma de locomoção, 8 caminham sozinhos, sem qualquer ajuda, 5 precisam de 

andarilho, 3 usam bengala e 3 usam cadeiras de rodas.  

 

Gráfico 7: Mobilidade dos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos problemas de saúde, 3 utentes sofrem de Alzheimer e 4 de síndrome 

demencial. Há 5 utentes sofrem de hipertensão, 8 sofrem de problemas cardíacos e 4 de 

problemas reumáticos, ainda 3 utentes que sofrem de osteoporose, 3 apresentam problemas 

respiratórios, havendo, ainda, 3 utentes apresentando sequelas a nível físico e psicológico depois 

de sofrerem um acidente vascular cerebral (AVC).  

Há 1 utente que é invisual e 1 utente com doença mental. Existem ainda 2 utentes que 

sofrem de diabetes e 1 utente que tem Síndrome Mioclónico, que consiste num tipo de epilepsia 

generalizada, a qual, no caso deste utente, se apresenta como epilepsia Mioclónica progressiva 

com 85% de incapacidade.   
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Gráfico 8: Estado de saúde dos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita ao apoio e à retaguarda familiar dos utentes, 6 dos utentes têm apoio e visitas 

regulares dos filhos/as, 4 utentes têm o apoio dos netos/as, 3 apoio do marido ou esposa, 2 apoio 

dos irmãos/ãs, 1 utente apoio de sobrinhos/as e, por fim, há 2 utentes que não têm qualquer 

retaguarda familiar.  

 

Gráfico 9: Apoio Familiar dos utentes 
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1.4. Relevância do estágio no âmbito no Mestrado em Educação - área de especialização 
em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 
 

A educação está presente em todos os contextos, sendo que o ser humano desde o 

momento do seu nascimento até ao momento da sua morte está em constante processo de 

aprendizagem. No entanto, a educação de adultos, tal como é vista atualmente, é um fenómeno 

relativamente recente.  

 É no final da segunda Guerra Mundial que, com a Europa completamente destruída, surge 

a necessidade da sua reconstrução e restauração. O rápido avanço científico e técnico lança e 

expande o conceito e a educação de adultos, que surge nesta época como uma estratégia de 

desenvolvimento e de regulação social, incluindo todos os grupos e, nesta época, é pensada e 

desenvolvida a nível profissional, mas também cultural e social.  

Posteriormente, em 1949 realiza-se na Dinamarca, na cidade de Elseneur, a primeira 

Conferência Internacional de Educação de Adultos. Nesta conferência, a educação de adultos foi 

vista como uma estratégia de reconstrução dos países afetados pela guerra e como uma forma de 

restabelecer a paz entre os povos, ou seja, esta foi perspetivada para preparar os adultos para as 

exigências da sua profissão, pois é nesta época que surgem novas realidades profissionais 

associadas essencialmente à indústria.    

A segunda Conferência de Educação Adultos foi realizada em Montreal, em 1960. Passou 

a considerar-se que a educação de adultos era um “processo educativo como um todo integrado, 

abrangendo a totalidade da vida dos indivíduos, e que se realiza em todos os espaços em que esta 

decorre”, (Barbosa, 2004, p.95). A educação devia ser um meio e um instrumento para a 

construção da paz e da compreensão do mundo.  

Em Tóquio realizou-se a terceira Conferência, no ano de 1972. Nesta, a educação de 

adultos, como   refere Barbosa (2004, p, 98), passou a considerar-se como “um fim em si mesmo, 

mas como propiciadora do desenvolvimento integral dos indivíduos. Neste sentido, mais uma vez, 

é necessário salientar a importância do desenvolvimento do espírito crítico dos indivíduos de forma 

a assumirem as suas opções”.    

Mas entre a terceira e a quarta CONFINTEAS, a educação de adultos, enquanto um processo 

global e integral de educação permanente, ganhou forma com uma conferência organizada pela 

UNESCO em 1976, em Nairobi. O ser humano passou, então, a ser encarado como um “agente 

da sua própria educação através da interação permanente da sua reflexão e das suas acções” 

(UNESCO, 1977, p.10). Este pressuposto coloca no centro da educação a própria pessoa adulta, 
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sendo que os/as educadores/as devem valorizar uma visão de educação como um processo 

contínuo, holístico e comunitário.  

 Durante a quarta Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada em Paris, 

no ano de 1985, a ideia que a educação de adultos é um direito e que constitui um desafio à 

humanidade esteve muito presente.     

Em Hamburgo, no ano de 1997, realizou-se a quinta CONFINTEA, que passou a ver a 

educação de adultos como chave para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e das 

comunidades. Segundo Antunes (2001, p. 74), a educação surge nesta conferência como “um 

processo permanente e comunitário que engloba todas as formas e modalidades de um processo 

de educação-aprendizagem que salta os muros do mundo escolar e se alarga a toda a comunidade 

a comunidade permitindo a todos os indivíduos adquirir competências, conhecimentos e técnicas” 

(p.74). Nesta conferência elaborou-se   uma “Agenda para o Futuro da Educação de Adultos”, com 

medidas para apoiar o desenvolvimento da educação de adultos.  Neste sentido, a educação de 

adultos passou a ser perspetivada como um processo de aprendizagem ao longo da vida, em que 

os indivíduos e as comunidades assumem o controle da mesma para serem capazes de enfrentar 

os desafios e os obstáculos que vão enfrentando no seu dia-a-dia. 

Por fim, a última CONFINTEA realizou-se em 2009, no Brasil. Dela são de destacar os novos 

objetivos e caminhos que orientam a educação de adultos. É de salientar que nesta conferência a 

educação foi reconhecida como um “continuum de aprendizagem”, contemplando as diferentes 

formas de educação em contexto formal, não formal e informal. Neste sentido, foi considerado 

que a “educação de adultos é importante para o empoderamento pessoal, bem-estar económico, 

coesão da comunidade e desenvolvimento social” (UNESCO, 2010, p.43). Ou seja, todos os 

contextos são passiveis de desenvolver a educação de adultos, e esta deve comtemplar o ser 

humano em todas as suas dimensões e ao longo da sua vida.  

Se até aqui demos uma breve retrospetiva da evolução do conceito de educação de adultos 

desde meados do século passado, é tempo, agora, de fazermos notar que, hoje em dia, sobretudo 

nas sociedades desenvolvidas, se coloca um novo problema quanto aos adultos de idade mais 

avançada, a saber, o problema do seu envelhecimento. De facto, cada vez mais, as sociedades se 

deparam com o envelhecimento das populações, uma realidade que surge devido ao aumento da 

esperança média de vida provocando mudanças ao nível demográfico, social e educativo das 

sociedades.   
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O envelhecimento caracteriza-se como um processo natural, biológico e individual de todo 

o ser humano, visto que a partir do momento em que nascemos começamos a envelhecer. Este 

é um processo natural, universal e inerente a todos os indivíduos, por isso, e para promover um 

envelhecimento com qualidade e ativo, é fundamental que se estimulem os idosos, promovendo 

as suas capacidades e habilidades, numa lógica de educação permanente e ao longo da vida.  

Portanto, sendo o nosso projeto de intervenção no âmbito da terceira idade e tendo como 

finalidade a promoção do envelhecimento ativo, pretende-se que o grupo do projeto participe 

ativamente tendo sempre como base as suas necessidades e interesses para proporcionar uma 

boa ocupação dos seus tempos livres.  

Tendo em conta o que foi dito, relativamente à nossa área de especialização do mestrado 

Educação de Adultos e Intervenção Comunitária esta torna-se a área a privilegiar ao longo do nosso 

projeto, uma vez que assegura a participação dos atores locais, eles são os protagonistas dos 

projetos que pretendemos desenvolver. Como refere o autor Canário (2010, p.65), “a participação 

dos atores locais (ao nível da tomada de decisões, concretização das decisões e avaliação dos 

resultados) é que permite transformar o processo de desenvolvimento num trabalho que uma 

comunidade realiza sobre si própria, aprendendo a conhecer-se, a conhecer a realidade a 

transformá-la”. Por isso, é necessário um olhar pela positiva valorizando e respeitando o adulto 

como pessoa humana, com valor intrínseco próprio. O adulto é um ser portador de uma história 

de vida, já teve diferentes e diversas experiências e, por isso, no processo educativo deve ser tido 

em conta não só a história de vida, mas também os seus interesses e motivações. Este processo 

educativo deve ser útil e prático para o dia-a-dia do adulto, para a resolução de problemas e para 

a interação coletiva.  

A intervenção comunitária deve assentar e basear-se na ação dos atores locais e na 

valorização dos recursos existentes das comunidades, das coletividades sendo estes os mais 

importantes de todo o processo. 

Em síntese, podemos dizer que o presente projeto de intervenção/investigação, realizado 

no âmbito do Mestrado em Educação, área de especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, pretende potenciar uma nova forma de estimular a participação ativa e 

dinâmica promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos utentes 

institucionalizados. 
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1.5. Diagnóstico de Necessidades 
 

  Antes de planificar o projeto de intervenção é necessário conhecermos a realidade sobre 

a qual vamos intervir e, para isso, é necessário fazer um diagnóstico de necessidades. 

 O diagnóstico fornece-nos dados através dos quais somos capazes de caracterizar o nosso 

público-alvo e recolher informações úteis para delinearmos a estrutura do projeto que vamos 

desenvolver. Como refere Guerra (2000, p.140), o diagnóstico tem como objetivo “documentar 

em que estado está o sistema de ação face ao problema identificado; determinar a magnitude e a 

importância dos problemas e as suas causas potenciais; identificar questões-chave em torno das 

quais se pode formular a intervenção”.  

Portanto, o diagnóstico de necessidades é entendido como “o conhecimento científico de 

fenómenos sociais e a capacidade de definir intervenções que atinjam as causas dos fenómenos 

e não as suas manifestações aparentes” (id, p.129).   

Na avaliação diagnóstica podem ser utilizados diferentes métodos ou técnicas de 

investigação e, para tal, neste projeto utilizamos a análise documental, a observação participante, 

as conversas informais e a realização de uma entrevista semi-estruturada (cfr., Apêndice I).  

Com as visitas inicias à instituição e em conversas informais com a Diretora Técnica do Lar 

de Idosos, pudemos constatar que uma das grandes preocupações era reformular a animação 

existente no Lar, de forma a ser significativa e ir ao encontro dos interesses e necessidades dos 

idosos. Por outro lado, existe uma vontade de aproximar mais as famílias à instituição, pois uma 

das preocupações das técnicas é que estas participam pouco nas atividades propostas pelo Lar. 

E ainda apontam vontade e desejo de dar a conhecer e aproximar mais a comunidade à instituição, 

principalmente no que toca à valência de Lar de Idosos. 

Ainda das conversas informais com os utentes é de destacar que a grande maioria 

demonstra grande vontade de ocupar melhor o tempo livre de forma a estarem mais ativos e 

poderem passar melhor o tempo. Os utentes do nosso projeto têm também grande vontade de 

conversar, partilhar as suas histórias, os seus saberes, com outras pessoas, sentido necessidade 

de ter com mais frequência visitas, voluntários para poder conversar. Há ainda utentes que 

salientam a importância de dar um passeio, de não estar tanto tempo no lar.  

Da observação participante foi possível verificar que a instituição oferece aos utentes de 

segunda a quinta, sessões de fisioterapia. Todos os utentes gostam muito de fazer a fisioterapia, 

pois, além de ser bom para a saúde, é um momento onde podem conversar.  
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Observámos, também, que, uma vez por semana, durante uma hora, têm aula de educação 

física. Nesta realizam pequenos exercícios motores importantes para não perderem a mobilidade, 

nem movimentos importantes no seu dia a dia. Esta é uma atividade de que todos os utentes 

gostam muito, estão animados e sempre à espera de realizar.  

Ainda uma hora por semana, os utentes têm a visita de voluntárias do projeto Dádiva, um 

projeto social e voluntário da paróquia de Ferreiros que ajuda pessoas com dificuldades através 

de uma cantina social, loja social e distribuição de bens alimentares e ainda voluntariado no âmbito 

de visitas a idosos, ao lar, ajuda nas compras a pessoas da freguesia que necessitam entre outras. 

Assim, as voluntárias fazem uma visita aos utentes do lar e trazem sempre uma atividade para 

realizar: contos, músicas, jogos de memória, rezar, histórias, algum tema para debater, anedotas, 

adivinhas, entre outras. Esta visita é muito aguardada pelos utentes, pois gostam bastante de 

conversar com as voluntárias e de realizar as atividades que estas propõem. Das observações que 

realizamos foi visível uma grande empatia entre o grupo e as voluntárias, todos participam, estão 

alegres e comunicativos. 

Concluindo, os utentes têm estas atividades semanalmente na instituição e passam o 

restante tempo sem qualquer atividade na instituição normalmente, vêm televisão, os que podem 

sair vão dar um passeio. Durante o ano têm ainda algumas saídas e comemoram algumas 

festividades o S. Martinho, o Natal, a Páscoa, passeio a Fátima, ida á praia.    

A entrevista semiestruturada (cfr., Apêndice I) realizada aos utentes que vão integrar o nosso 

projeto permitiu recolher informações importantes sobre os interesses, preocupações e problemas 

sentidos por este público-alvo. 

 Em relação à pergunta “como se sente aqui no lar?” todos os utentes dizem gostar de estar 

no lar e que são bem tratados. Relativamente, à pergunta “considera importante ocupar o seu 

tempo livre?”, 10 dos inquiridos consideram que passam muito tempo sem qualquer atividade, 

sem nada para fazer e que era importante ter mais atividades para passar o tempo melhor e 

poderem estar mais ativos. Há 9 utentes que consideram que passam muito tempo sem qualquer 

atividade, mas não referem o porquê, nem se consideram importante ocupar o tempo livre.  

Quanto à pergunta “que atividades gostava de realizar?”, 10 utentes dizem que gostavam 

de realizar atividades físicas e motoras, 11 gostavam de rezar, 10 de conversas e debates sobre 

diferentes temas, 9 dizem gostar de contar contos, histórias, lengalengas e histórias, 8 de música 

e dança e 7 de jogos de mesa e jogos cognitivos. Ainda 2 utentes dizem gostar de pintura, 4 

gostavam de realizar passeios e 1 utente gostava de fazer jardinagem.  
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2.1. Apresentação de outras experiências e/ou investigações sobre o tema e a sua 
relevância/articulação para com o trabalho de intervenção/investigação desenvolvido 
 

Antes de iniciar a exploração de correntes teóricos importantes para sustentar o nosso 

projeto de intervenção, é pertinente conhecer outros trabalhos e intervenções realizadas no âmbito 

da Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e em contextos de promoção do 

envelhecimento ativo.  

Para tal, após uma consulta extensiva de relatórios de estágio, apresentámos de seguida 

cinco destes realizados no âmbito de cursos de mestrado em diferentes universidades, 

nomeadamente na Universidade do Minho, na Universidade do Porto e na Universidade do Algarve.  

Para iniciar, apresentámos um projeto inserido no âmbito do mestrado em Educação, área 

de especialização em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (outubro, 2014, 

Universidade do Minho), de Ana Catarina Oliveira, que teve como principal objetivo a promoção do 

envelhecimento ativo através da animação. O projeto intitulou-se como “Mais activo: contributo da 

animação para o envelhecimento activo”, e desenvolveu-se numa instituição Particular de 

Solidariedade Social, num Centro Comunitário do concelho de Guimarães na valência de centro 

de dia.  

Ao longo do projeto foram realizadas diferentes atividades que visaram prevenir o isolamento 

do idoso e estimular as capacidades motoras, cognitivas e emocionais dos participantes. Durante 

o projeto foi utilizada a investigação-ação participativa, pois esta permitiu integrar os interesses e 

necessidades do grupo participante e teve como principal objetivo a transformação da sua 

realidade. Assim, os métodos e técnicas de intervenção utilizados neste projeto foram ao encontro 

dos gostos e das necessidades do público-alvo, permitindo alcançar os objetivos estabelecidos e 

fazer com que o trabalho de intervenção se realize com sucesso.  

As atividades realizadas permitiram promover um envelhecimento com qualidade, 

potenciando a ocupação do tempo livre dos participantes. Estes, com o decorrer do projeto, 

sentiram-se mais ativos, porque se empenharam mais e estavam mais estimulados a nível físico 

e psicológico, pois, as atividades potenciaram uma aprendizagem ao longo da vida e promoveram 

o desenvolvimento holístico dos participantes uma vez que abarcaram todas as suas dimensões. 

O projeto realizou, assim, atividades como caminhadas, encontros com outras instituições, partilha 

de saberes, estimulação e promoção de memórias, ginástica, entre outras. Nestas atividades 

esteve muito presente a animação, concretamente a animação lúdica, a animação turística, a 

animação cognitiva e a animação motora/sensorial. 
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A fundamentação teórica do projeto de intervenção assentou em conceções sobre o 

envelhecimento, em Portugal e na Europa, sobre a educação de adultos e a intervenção 

comunitária e sobre a animação na terceira idade e os seus contributos no âmbito do 

envelhecimento ativo.  

Assim, todas as atividades desenvolvidas assentaram em princípios do envelhecimento ativo 

e no âmbito da Educação de Adultos e da Intervenção Comunitária contribuindo para o sucesso e 

promoção do envelhecimento saudável e ativo. Como refere a autora, durante o estágio, “os idosos 

sentiram-se mais felizes, mais activos, passando momentos diferentes e ainda da rotina 

quotidiana” (Oliveira, 2014, p.84).   

O segundo relatório que analisámos era referente também a um projeto desenvolvido no 

âmbito do mestrado em Educação, área de especialização em Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária (outubro, 2015, Universidade do Minho) e foi designado “Velhice institucionalizada e 

não institucionalizada: dois caminhos para o envelhecimento ativo”. O projeto desenvolveu-se no 

Centro Social das Taipas, concelho de Guimarães, nas valências de apoio domiciliário e centro de 

dia e foi desenvolvido por Eva Moreira da Silva.  

Este projeto tinha como principais objetivos promover a autonomia e participação, fomentar 

as relações interpessoais e intergeracionais, combater o isolamento, manter as capacidades 

físicas, cognitivas e intelectuais e valorizar os saberes dos participantes, potenciando a sua 

aprendizagem ao longo da vida.  

O paradigma de investigação adotado neste projeto foi a investigação-ação e a técnica mais 

utilizada foi a animação sociocultural. No que respeita ao enquadramento teórico do projeto, este 

teve em conta a problemática do envelhecimento em Portugal, como surgiu este conceito e como 

é entendido o envelhecimento ativo. Posteriormente, abordou a temática da família e das 

infraestruturas sociais para idosos e ainda a problemática da educação permanente e ao longo da 

vida e da intervenção comunitária. Por fim, abordou a temática da animação sociocultural dos 

idosos apontando que este projeto usou duas modalidades da animação a educativa e a social e 

a modalidade cultural e económica. 

Portanto, ao longo do projeto as atividades desenvolvidas favoreceram a participação, a 

autonomia, o convívio, a motivação, a imaginação, com vista à promoção de um envelhecimento 

ativo e com qualidade dos participantes do projeto. Das atividades realizadas, as que os utentes 

mais gostaram foram as atividades de estimulação cognitiva, atividade física e saídas ao exterior.  
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No decorrer das atividades a participação do público foi aumentando, os utentes passaram 

a ter um papel mais ativo, a comunicar mais, embora a autora tenha encontrado algumas 

limitações ao longo da implementação do projeto.  

No final, salienta que os objetivos traçados foram na sua maioria alcançados, pois como é 

referido pela autora, “podemos concluir que foram alcançados os objetivos do projeto que visavam 

as relações interpessoais, o combate ao isolamento, a manutenção de todas as dimensões do ser 

humano, a autonomia e a participação” (Silva, 2015, p.90).  

Um outro projeto (Moreira, 2016), intitulado “Envelhecer com estímulos” e realizado 

identicamente no âmbito do Mestrado em Educação, na área de especialização em Adultos e 

Intervenção Comunitária (outubro, 2016, Universidade do Minho), teve como objetivo central a 

promoção do envelhecimento ativo, bem como fomentar uma cidadania ativa e participativa com 

vista a desenvolver competências de natureza cognitiva, física, psicológica e sociocultural, com 

recurso à animação sociocultural. O projeto foi implementado numa Instituição Particular de 

Solidariedade Social, no concelho de Guimarães, e teve como público os adultos/seniores que 

frequentavam o centro de dia.  

A autora deste projeto salienta a necessidade constante de estímulos para 

promover/manter o aumento da qualidade de vida numa faixa etária mais avançada, portadora de 

patologias limitativas. O projeto desenvolveu-se tendo por base a Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, uma vez que promoveu várias atividades de animação sociocultural, com 

vista à promoção do envelhecimento ativo, à promoção da cidadania ativa e participativa e a 

desenvolver competências cognitivas, físicas, psicológicas e sociocultural.  

Para o desenvolvimento do projeto foi usada uma metodologia de investigação/intervenção 

assente na investigação-ação participativa e com recursos a técnicas de animação sociocultural. 

No enquadramento teórico, a autora convocou os conceitos de envelhecimento ativo e o 

fenómeno do envelhecimento populacional, abordou a problemática da educação de adultos e da 

intervenção comunitária e, por fim, a animação em adultos e idosos e os sentidos da animação.  

As atividades desenvolvidas, com o recurso a diferentes técnicas de animação sociocultural, 

enriqueceram o projeto, desenvolvendo nos participantes rotinas e hábitos de lazer, convívio, 

diversão. As oficinas promovidas permitiram promover e desenvolver nos participantes a partilha 

de saberes entre gerações, a inclusão social e digital, a cidadania ativa.  

Segundo os resultados obtidos, este projeto permitiu desenvolver uma maior satisfação com 

a vida, um menor isolamento, um maior sentimento de realização pessoal, um sentimento de 
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satisfação por aprender novas habilidades, aumentando assim a sua autoestima fazendo os 

participantes   sentir-se úteis e mais ativos, favorecendo o seu bem-estar e promovendo o seu 

envelhecimento ativo. Este projeto, além de promover o envelhecimento ativo dos participantes, 

estimulou os participantes para uma educação ao longo da vida, tendo como base a valorização 

de cada indivíduo em todas suas dimensões.   

Outro relatório que foi tido em conta  foi o de Fernanda Isabel Barbosa Rodrigo, resultante 

de um estágio curricular realizado no ano de 2013, no Centro Social de Recesinhos,uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) situada na freguesia São Martinho de Recesinhos, 

concelho de Penafiel, estágio este inserido no Mestrado em Ciências da Educação, na 

especialização Desenvolvimento Local e Formação de Adultos, da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto,.  

O projeto, que foi desenvolvido na valência de centro de dia e foi intitulado “Viver Mais: a 

animação sociocultural como estratégia de dinamização de um centro de dia”, tinha como objetivo 

a promoção de um envelhecimento com qualidade e bem-estar e as atividades desenvolvidas 

foram pensadas com recurso à animação socioeducativa.  

As atividades realizadas foram definidas segundo cinco áreas/dimensões socioculturais: 

“+Memória, +Lazer, Mexer+, Histórias cheias de vida e Receitas da Avó” (Rodrigo, 2013, p.53).  

Assim, as atividades realizadas tiveram em conta as caraterísticas dos idosos e o trabalho 

desenvolvido “traduziu-se em questões relevantes e de interesse para os idosos, promovendo o 

seu bem-estar e felicidade, maximizando as suas competências e aumentando as suas 

capacidades que, até à data, pareciam estar como que «adormecidas»”, (id., p. 54). Portanto, as 

atividades deste projeto procuraram potenciar e desenvolver todas as dimensões e capacidades 

dos participantes.  As atividades realizadas abarcaram temáticas pertinentes ao nível da saúde, 

da promoção do bem-estar físico, social e cognitivo dos utentes, e promoveram e evidenciaram os 

saberes e competências de cada participante, nomeadamente na realização do jornal trimestral 

disponível para a comunidade. 

Para fundamentar este projeto, a autora convocou temáticas tais com o processo de 

envelhecimento e a animação sociocultural e educativa em centros de dia, as instituições de apoio 

a idosos, a animação e intervenção socioeducativa na terceira idade e, por fim, a animação na 

terceira idade, um modo de ação nos centros de dia.   

Concluindo, o trabalho realizado potenciou o bem-estar e qualidade de vida das pessoas 

séniores, a sua confiança e autoestima, desenvolveu a sua realização pessoal promovendo o seu 



28 

 

papel ativo na sociedade. Segundo a autora, este projeto transformou o modo de perspetivar a 

terceira idade, o que foi possível através da realização de ações onde a animação socioeducativa 

assume como um instrumento principal (id., p.81) 

Por último, consultámos o relatório de um projeto intitulado “Envelhecimento Ativo no Idoso 

Institucionalizado”, que foi desenvolvido por Rita Camacho Silvestre Nobre, no âmbito do estágio 

profissional do curso de mestrado em Gerontologia Social (Universidade do Algarve, 2016), num 

lar de idosos de uma Associação de Solidariedade Social situada no concelho de Castro Verde  

Os objetivos específicos do projeto, segundo a autora, eram: “avaliar na fase inicial as 

necessidades dos utentes; avaliar na fase inicial e no final do projeto as capacidades funcionais 

dos utentes; superar as dificuldades e necessidades físicas, cognitivas sociais; promover o bem-

estar físico, emocional, pessoal e social; promover o envelhecimento ativo; promover a 

participação ativa nas atividades e promover a memória, a destreza motora, e ainda um melhor 

raciocínio” (Nobre, 2016, p.24). 

As atividades desenvolvidas foram divididas em temáticas tais como atividades lúdicas e 

recreativas, atividades de expressão plástica (consistiram na produção de recortes e colagens, 

pinturas, desenhos, cortes e costura, modelagens e decalques), atividades socioculturais 

(consistiram na recolha de património oral, adivinhas, provérbios, rimas e versos, tendo como 

objetivo o desenvolvimento pessoal e social), atividades de animação física e motora (consistiram 

em exercícios de aquecimento e relaxamento, ginástica habilitativa, jogo da boccia e caminhadas) 

e atividades de estimulação cognitiva/mental e sensorial (contaram com atividades ligadas a jogos 

de mesa -puzzles, cartas, dominó e bingo-, a jogos lúdicos -acertar no alvo, jogo das tampas, jogo 

da pesca, construir formas geométricas com plasticina, associação de imagens-, ao cálculo 

matemático, a exercícios de memória, a jogos de semelhanças e diferenças, a jogos de identificar 

as cores e a jogos de reconhecimento auditivo, táctil e visual)  (id., pp.52-60). 

Este projeto implementou atividades que visaram a promoção do envelhecimento ativo no 

idoso institucionalizado, partindo dos interesses, das motivações e dos conhecimentos prévios 

destes para os estimular nos domínios cognitivo e físico-motor. Segundo Nobre (2016, p. 61), uma 

das estratégias utilizadas neste projeto para motivar os idosos a participar nas atividades “foi a 

promoção do diálogo, tanto durante as atividades, como fora delas. Estes idosos institucionalizados 

têm muita necessidade de falar sobre si próprios e sobre aquilo que os rodeia”.  

Este projeto permitiu melhorar a capacidade funcional e cognitiva dos idosos 

institucionalizados. Os resultados obtidos nos testes aplicados pela autora confirmaram que é 
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possível preservar as capacidades funcionais e cognitivas e melhorá-las de forma significativa. A 

autora teve como fundamentação teórica as temáticas do envelhecimento demográfico, o processo 

de envelhecimento, o envelhecimento ativo e a qualidade de vida do idoso institucionalizado. A 

metodologia utilizada ao longo do projeto foi a investigação-ação.   

Todos os projetos analisados tiveram como objetivo geral promover o envelhecimento ativo 

em instituições que acolhem idosos desde centros de dia a lares permanentes. Em todos os 

projetos a animação foi a técnica mais usada para promover tanto o envelhecimento ativo como a 

educação ao longo da vida. 

 A análise destes projetos permitiu-nos conhecer atividades, autores e métodos de 

desenvolver projetos de intervenção com a população idosa. 

 

2.2. Exploração de correntes teóricas/autores que constituem referentes importantes na 
exploração da problemática do estágio  
 

2.2.1. Envelhecimento e Envelhecimento Ativo 
 
Cada vez mais as sociedades se deparam com o envelhecimento das populações, uma 

realidade que surge devido ao aumento da esperança média de vida, provocando mudanças ao 

nível demográfico, social e educativo.  

O envelhecimento demográfico traduz-se “nas alterações na distribuição etária de uma 

população expressando uma maior proporção de população em idades mais avançadas. Esta 

dinâmica é consequência dos processos de declínio da natalidade e de aumento da longevidade 

e é entendida internacionalmente como uma das mais importantes tendências demográficas do 

século XXI” (INE, 2015, p.1).  

Segundo dados do relatório “World Population Ageing 2013”, divulgado pela Divisão de 

População das Nações Unidas, a proporção mundial de pessoas com 60 e mais anos de idade 

aumentou de 9,2% em 1990 para 11,7% em 2013 e pode vir a atingir 21,1% em 2050. O número 

de pessoas com 60 e mais anos de idade é esperado que aumente para mais do dobro, de 841 

milhões de pessoas em 2013 para mais de 2 mil milhões em 2050, e o número de pessoas com 

80 e mais anos de idade poderá triplicar, atingindo os 392 milhões em 2050 (INEAS, 2015, p.2). 

A população idosa é composta na sua maioria por mulheres, pois estas tendem a viver mais 

do que os homens.  
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Assim, Portugal, como outros países a nível europeu, registou um elevado envelhecimento 

demográfico ao longo das últimas décadas, apresentando-se como o o quinto país com valor mais 

elevado de envelhecimento, o terceiro valor mais baixo do índice de renovação da população em 

idade ativa e o terceiro maior aumento da idade mediana entre 2003 e 2013 num conjunto de 28 

Estados Membros.  

De seguida, apresentámos o gráfico 10, obtido por um estudo do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) de 2017, onde se verifica que a população com 65 ou mais anos de idade 

residente em Portugal poderá passar de 2,1 para 2,8 milhões de pessoas, entre 2015 e 2080.  

 

Gráfico 10: População residente com 65 ou mais anos, Portugal, 1991-2080 (estimativas e 

projeções) Fonte: INE, 2017: http://agenciawimara.pt/wp-content/uploads/2017/03/29ProjPop2015-

2080_PT.pdf 

 

Ainda segundo o mesmo estudo do INE, de 2017, em Portugal o índice de envelhecimento 

poderá mais do que duplicar entre 2015 e 2080, passando de 147 para 317 idosos por cada 100 

jovens, como podemos verificar no gráfico que se segue:  

 

http://agenciawimara.pt/wp-content/uploads/2017/03/29ProjPop2015-2080_PT.pdf
http://agenciawimara.pt/wp-content/uploads/2017/03/29ProjPop2015-2080_PT.pdf
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Gráfico 11 - Índice de envelhecimento, Portugal, 1991-2080 (estimativas e projeções). Fonte: INE, 

2017, http://agenciawimara.pt/wp-content/uploads/2017/03/29ProjPop2015-2080_PT.pdf 

 

Assim, podemos verificar que os processos de envelhecimento têm vindo a ser uma 

problemática que têm colocado grandes desafios à maioria dos países desenvolvidos, dado que   

o crescimento da população idosa tem vindo a ser cada vez mais evidente. Como afirma a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), (2005, p.8), “em 2025, existirá um total de 

aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 haverá dois bilhões”.  

O envelhecimento caracteriza-se, assim, como um processo natural, biológico e individual 

de todo o ser humano, visto que a partir do momento em que nascemos começamos a envelhecer. 

Este é um processo natural, universal e inerente a todos os indivíduos.  

No entanto, a definição de envelhecimento é ainda um pouco difusa, pois não há um 

consenso na sua definição. Até aos anos 70, o envelhecimento era entendido como um declínio 

biológico associado à passagem dos anos, contudo, com o passar dos tempos, foram incluídos na 

sua definição aspetos psicológicos e sociais. De seguida, apresentamos algumas definições deste 

conceito para melhor o entendermos.  

Segundo Osório (2005, p.262), o envelhecimento “efetiva-se de modo progressivo ao longo 

de muitos anos, sendo resultado de uma variedade de factores e variáveis de todo o tipo que, 

justamente, tornam difícil o estabelecimento de uma teoria única”. Para Schroots e Birren (1980, 

in Paúl, 1997, p.11), o envelhecimento tem três componentes: "a) o processo de envelhecimento 

biológico que resulta da vulnerabilidade crescente e de uma maior probabilidade de morrer, a que 

se chama senescência, b) um envelhecimento social, relativo aos papéis sociais, apropriado às 

http://agenciawimara.pt/wp-content/uploads/2017/03/29ProjPop2015-2080_PT.pdf
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expectativas da sociedade para este nível etário e c) o envelhecimento psicológico definido pela 

autorregulação do indivíduo no campo de forças, pelo tomar decisões e opções, adaptando-se ao 

processo de senescência e envelhecimento".     

  Robert (1994, p.31) definiu o envelhecimento como “a perda progressiva e irreversível da 

capacidade de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente, pois não só se 

aplica aos movimentos da vida de todos os dias, mas também à capacidade mental para efetuar 

as tarefas quotidianas”.  

Para Fonseca (2004, p.9), o envelhecimento é “um processo que comporta ganhos e 

perdas, para cuja adaptação concorrem variáveis de natureza intrínseca e extrínseca ao individuo, 

sem enfatizar a predominância de qualquer variável sobre as restantes”.  

O envelhecimento é um processo “condicionado por fatores biológicos, sociais, económicos, 

culturais, ambientais e históricos, podendo ser definido como um processo progressivo de 

mudança biopsicossocial da pessoa durante todo o ciclo de vida” (WHO, 1999, citado por Costa, 

A., Ribeiro, A., Varela, A., Alves, E., Regateiro, F., Elias, I. & Ferreira, P., 2017, p. 8)  

Alguns autores, ainda, concebem o envelhecimento dividindo-o em normal, ou primário, e 

patológico, ou secundário. O primeiro tipo, normal ou primário, diz respeito a mudanças universais, 

progressivas e irreversíveis que vão ocorrendo ao longo do tempo aos seres humanos. O 

envelhecimento patológico é desenvolvido devido a doenças ou estilos de vida inadequados 

(Simões, 2006, pp. 32-33).  

O processo do envelhecimento é um tema complexo e não pode ser analisado apenas tendo 

em conta o fator idade, embora esta seja importante não se reduz apenas a esta. Podemos, então, 

afirmar que o envelhecimento é um processo que ocorre durante uma fase da vida de todos os 

indivíduos, a velhice. A velhice é uma etapa da vida e está relacionada com um processo complexo, 

biológico, psicossocial e cultural. 

O aspeto biológico diz respeito ao fator idade, “referente cronológico, mas, apesar disso, os 

seus limites não são muitos precisos, porque o próprio processo do envelhecimento é gradual, e 

é muito difícil de estabelecer”; o aspeto psicossocial  tem a ver com a função social deste setor 

da população, “um grupo considerável de pessoas não só chega etapa da reforma ou do abandona 

laboral, ,mas durante muitos anos se encontra nesta situação”; por fim, o aspeto cultural relaciona-

se com  a “valoração social da velhice como etapa do ciclo vital, gera uma série de concepções 

sobre o que são as pessoas seniores” (Osorio, 2005, pp.263-264) 
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Assim, o processo de envelhecer é considerado por Simões (2006, p.24), como um 

processo “pessoal (depende da nossa biologia e em particular da nossa dotação genética), um 

fenómeno contextual (dependente, como vimos, do género que nos coube em sorte, do nível de 

instrução que possuímos, da região geográfica onde vivemos”. Para o autor, estes dois fatores 

influenciam a forma como cada ser humano envelhece e este fenómeno não acontece da mesma 

maneira em todos os eles.   

Contudo, a sociedade ainda vê a pessoa idosa de forma negativa e, por isso, é importante 

prepará-la, e prepara o próprio idoso, para uma imagem positiva desta fase da vida e da pessoa 

idosa, de forma a potenciar e a fortalecer o seu desenvolvimento holístico, pois, como podemos 

constatar, o envelhecimento não se destaca por perda das capacidades dos indivíduos, mas pela 

perda dos papeis sociais. Para tal, e para promover um envelhecimento com qualidade, saudável 

e ativo, é fundamental que se estimulem os nossos idosos, promovendo as suas capacidades e 

habilidades, numa lógica de educação permanente e ao longo da vida.  

Para ir ao encontro desta nova visão surgiu  a ideia de envelhecimento ativo que, foi adotado 

pela  OMS no final dos anos 90. Segunda esta organização (2005, p.13), o envelhecimento ativo 

é “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 […], permite que as 

pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso de 

vida, e que essas pessoas participem na sociedade de acordo com as suas necessidades”.  

Como nos referem Ribeiro & Paúl (2011, p.2) “cada momento, de todas as esferas de vida, 

contribui para a adaptação mais o menos favorável aos desafios do envelhecimento, num balanço 

de ganhos e perdas que se equilibram diferentemente em cada percurso individual”. Por isso, o 

modelo de envelhecimento ativo proposto pela OMS depende de alguns fatores determinantes, 

tais como de ordem pessoal (biológica, genética e fatores psicológicos), comportamental (estilos 

de vida saudável e participação ativa no cuidado da própria saúde), económica (rendimentos, 

proteção social, oportunidades de trabalho digno), do meio físico (acessibilidade a serviços de 

transporte, moradias e vizinhança seguras e apropriadas, água limpa, ar puro, e alimentos 

seguros), sociais (apoio social educação e alfabetização, prevenção de violência e abuso) e por 

fim, serviços sociais e de saúde (promoção de saúde e prevenção de doenças) que as pessoas 

beneficiam  

A conceção de envelhecimento ativo proposta aponta ainda para o desenvolvimento de 

políticas e programas que promovam a saúde mental, física, as relações sociais no sentido de 
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manter e preservar a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a expectativa de uma 

vida saudável.  

A Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) apresenta alguns 

princípios orientadores para a promoção do envelhecimento ativo e Portugal comtempla no seu 

plano alguns linhas orientadoras.  A principal missão é “promover a saúde e o bem-estar, a 

participação, a não discriminação, a inclusão, a segurança e a investigação no sentido de 

aumentar a capacidade funcional, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas à medida que 

envelhecem” (ENEAS, 2017, p.18).  

Os objetivos gerais para a promoção do envelhecimento ativo assentam em “sensibilizar 

para a importância do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações e promover a 

mudança de atitudes em relação ao envelhecimento e às pessoas idosas; promover a cooperação 

e a intersetorialidade na concretização da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e 

Saudável e ainda contribuir para o desenvolvimento de políticas que melhorem a qualidade de vida 

das pessoas idosas” (idem, p.19).  

Para assegurar o envelhecimento ativo podemos aliar o conceito de educação permanente, 

integrando a visão de educação como um processo contínuo, holístico e comunitária. É 

fundamental evidenciar e potencializar os indivíduos idosos a participar e a continuar a ser 

protagonistas das suas vidas. Como afirma Fonseca (2005, p. 285)  

 

“trata-se de uma capacidade global de adaptação às perdas que ocorrem habitualmente na 

velhice, não pela adopção indiferente de critérios normativos externos, mas sim através da 

procura individual de resultados e objetivos significativos para o próprio, mesmo quando já 

notório um declínio de possibilidades e oportunidades. O envelhecimento bem-sucedido 

pode ser atingido mediante a escolha de determinados estilos de vida, que satisfaçam o 

objetivo de manutenção da integridade física e mental até aos últimos momentos de 

existência”. 

 

O envelhecimento ativo, enquanto processo de envelhecimento bem-sucedido, estabelece 

que envelhecer com sucesso é “uma qualidade daqueles que se confrontam e se adaptam bem 

às mudanças que naturalmente acompanham o aumento progressivo de anos, promovendo 

estratégias positivas de recontextualização de formas de estar na vida mais adequadas às 
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capacidades, recursos e motivações caraterísticos de uma idade mais avançada de modo a manter 

o seu bem-estar” (Antunes, 2015, p.189).  

 

2.2.2. A animação na terceira idade  

 O conceito de animação tem múltiplas conceções; por isso, este conceito é polissémico e 

abarca diferentes dimensões. A palavra animação vem do latim animatione e significa ato ou efeito 

de animar, vida, vivacidade, alegria, entusiasmo, movimento (Silva, 2002, p.206).  

A animação foi-se afirmando e ganhando terreno ao longo dos anos, através de diferentes 

âmbitos, contextos e projetos que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Como refere Garcia, citado por Lopes (2006, p.135) a animação está “ligada à intervenção 

nos campos sociais, político, educativo e cultural. […] nasce nos anos sessenta, como resposta a 

problemas derivados da identidade cultural, integração, participação, comunicação, socialização, 

relação, educação”.  

O próprio Lopes (id., p. 36), por sua vez, esclarece-nos que a animação surge  

 

“motivada pela necessidade histórica e social […] a uma prática compreendida com o 

desenvolvimento rumo à autonomia das pessoas e à auto-organização; pela necessidade de 

o tempo livre não ser ocupado, mas sim animado; de se privilegiar a comunicação 

interpessoal; de se promover a criatividade e expressividade humanas e não a robotização; 

de se favorecer a partilha de saberes em vez de se proclamar um saber unívoco; de se 

estimular o actor/pessoa em vez de espectador; bem como de se valorizar as práticas e as 

experiências, expressas nas dimensões da educação não formal e informal”.   

 

  Segundo Martins (2013, p.221), o desenvolvimento da animação deve-se a fatores 

contextuais – político-ideológico, cultural e educativo - que explicam a sua evolução. No tocante ao 

contexto político-ideológico, a animação teve por função “resolver, com alguma eficácia, os 

problemas derivados do crescimento económico e da integração social. […] origina uma expansão 

da intervenção do Estado na organização e na atenção social”. Quanto ao contexto cultural, a 

animação trouxe “um novo ambiente de novos valores e ideias que devem ser comtemplados nos 

programas culturais”. No concernente ao contexto educativo, pois, segundo Martins (id., p.222) 

“a animação insere-se no âmbito da educação não formal, numa rutura com o conceito tradicional 

de pedagogia, com os objetivos e actividades, que eram próprias do contexto escolar”.    



36 

 

A animação tornou-se, assim, “exclusivamente uma perspetiva lúdica que abrange todas as 

dimensões do indivíduo e a relação com a vida quotidiana. Os seus objetivos incluem a promoção 

de estilos de vida activos, actividades de tempo livre e de ócio, integração social, fortalecimento 

dos vínculos psicossociais, desenvolvimento harmonioso do desenvolvimento biológico, 

psicológico, social e cultural e, ainda na manutenção da qualidade de vida” (id., p.222). Para o 

autor a animação sociocultural é vista como uma atividade social ligada “à promoção humana e 

à tomada de consciência pessoal e comunitária dos indivíduos, constituindo na elaboração de 

intervenções que permitem criar projetos concretos de ações dinamizadoras nos grupos 

intervenientes” (Martins, 2013, p.230).  

Para Trilla (2004, p.26) a animação é entendida como “o conjunto de ações realizadas por 

indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou num sector da mesma) e dentro de um 

território concreto, com o objetivo principal de promover nos seus membros uma atitude de 

participação activa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural”. Assim, 

podemos afirmar que o objetivo principal da animação, nesta perspetiva, é promover no público 

com que se trabalha uma atitude de participação ativa em todo o processo de desenvolvimento 

social e cultural. Ou seja, “é estimular nos indivíduos e na comunidade uma atitude aberta e 

decidida para se incorporarem nas dinâmicas e processos socias e culturais que os afetam” (idem, 

p.29).  

Ander-Egg (2000, p. 100), por seu turno, entende a animação sociocultural como um 

“conjunto de técnicas sociais que, baseadas numa pedagogia participativa, tem como finalidade 

promover práticas e atividades voluntárias que, com a participação ativa de todos, se desenvolvem 

no seio de um determinado grupo ou comunidade e se manifestam nos diferentes âmbitos de 

atividades socioculturais que procuram o desenvolvimento da qualidade de vida”.  

 Tendo por horizonte a terceira idade, precisamente a faixa etária do nosso público-alvo, 

Jacob (2007, p.31) pensa que a animação representa “um conjunto de passos com vista a facilitar 

o acesso a uma vida mais activa e mais criativa, à melhoria nas relações e na comunicação com 

os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade de que se faz parte, 

desenvolvendo a autonomia pessoal”.  

A animação de idosos é uma forma de atuar para o desenvolvimento holístico dos idosos 

promovendo uma estimulação permanente da vida mental, física e afetiva. Ela tem  como objetivos 

“suscitar o interesse direcionado a outras pessoas com a finalidade de viver em harmonia 

aceitando e respeitando os valores, as crenças o meio e a vivência de cada um; fazer renascer 
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gostos e desejos dando a cada um a ocasião de se redescobrir, de se situar no seio da instituição 

e de participar na vida de grupo, favorecer as relações, promover as trocas e criar assim uma nova 

arte de viver baseada na relação/interação; permitir às pessoas idosas que se reintegrem na 

sociedade como membros activos, favorecendo os contactos e as trocas com  o exterior da 

instituição; preservar as máximo a autonomia dos residentes assim como manter as relações 

dentro de uma dimensão lúdica da animação” (id., p. 32).  

Lopes (2006, p.330) destaca que a animação na terceira idade divergiu para diferentes 

ramos especializados tais como a animação estimulativa, ao domicílio, na instituição como lares 

e centros de dia e a animação turística para a terceira idade. 

 A animação estimulativa visa “que os idosos preservem a sua capacidade de interação, 

acedam à participação na vida comunitária e à possibilidade de realização pessoal. […] conferir 

dignidade à pessoa, devolver-lhe a capacidade e sentido relacional e meios para que possa 

participar, decidir, optar” (id., p.331).   

A animação ao domicílio visa “estabelecimento de diálogo e da procura em manter reforçar 

laços sociais com o meio que o rodeia” (id.). A animação sociocultural em instituições destina-se 

a promover atividades e ações de cariz cultural, recreativo, social e educativo. 

 Por fim, a animação turística promove “acções sociais, culturais e educativas dinâmicas, 

geradoras de laços fortes que confiram sentido às relações humanas” (id., p335).  

A animação em instituições de idosas tem um papel importante pois, como afirma Jacob 

(2007, p.36) as instituições devem “responder às necessidades mais proeminentes do idoso, mas 

estas não são só a alimentação, a higiene, os cuidados médicos e de enfermagem e a guarda é, 

igualmente importante a participação, a ocupação e a vida social dos utentes”. Ou seja, no lar, no 

centro de dia, deve ser implementado “um processo global de animação sociocultural gerador de 

convivência, participação e desfrute do ócio e da cultura” (Osório, 2004, p.258).  

Portanto, as atividades a desenvolver no âmbito da animação sociocultural são inúmeras: 

podem realizar-se atividades de caráter lúdico, intelectual (leituras, escrever diários), psicológico 

(dinâmicas de grupo), físico (psicomotricidade, passear, nadar), social (convívios, encontros com 

outras instituições), destreza manual (encadernação, cerâmica, marcenaria) e outro tipo de 

atividades (corais, teatro, cinema, jardinagem). O principal objetivo é promover uma vida digna e 

com qualidade das pessoas idosas, potenciando o seu desenvolvimento holístico.    

Segundo Jacob (2007, p.54) a animação com idosos pode ser dividida em animação física 

e motora com exercícios de motricidade, coordenação e mobilidade para manter e melhorar a 
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independência do idoso. Estas visam “aumentar a força muscular e a resistência muscular, 

aumentar a flexibilidade, aumentar o fluxo sanguíneo, diminuir lesões, melhorar a coordenação e 

ainda promover o convívio”.  

A animação cognitiva ou mental através de atividades intelectuais e sensoriais para manter 

o cérebro ativo, permite “aumentar a actividade cerebral, retardar os efeitos da perda de memória 

e da acuidade e velocidade perceptiva e prevenir o surgimento de doenças degenerativas” (idem, 

p.72). 

A animação através da expressão plástica manual e da expressão artística visa promover 

no idoso “a possibilidade de se exprimir através das artes plásticas e dos trabalhos manuais. […] 

pretende-se que o idoso possa dar largas à sua imaginação e criatividade através das várias formas 

de expressão” (id., p.88). As atividades de animação através da expressão e da comunicação   

promovem “[…] a comunicação eles transmitem os seus sentimentos e emoções através da voz, 

do comportamento, da postura e do movimento” (id., p.91). 

A animação promotora do desenvolvimento pessoal e social visa estimular o 

“autoconhecimento, a interação entre a pessoa e o grupo e a dinâmica de grupo” (id., p. 96) e a 

animação lúdica   tem como principal objetivo “divertir as pessoas e o grupo, ocupar o tempo, 

promover o convívio e divulgar os conhecimentos, artes e saberes” (id., p.101).    

Para desenvolver estas atividades, Jacob refere que é importante e uma mais valia utilizar 

o jogo como recurso e apoio, pois considera que ao jogo está associado um “factor de socialização 

e de desenvolvimento intelectual, social e motor” (id., p.47). O jogo tem ainda uma função cultural, 

estética, psicológica e social.   

Assim, a animação na terceira idade surge como forma de fomentar uma maior autonomia, 

maior participação nos idosos, bem como um meio de intensificar o seu desenvolvimento social e 

psicológico e de potenciar a aquisição de novos conhecimentos, numa lógica de envelhecimento 

ativo. 

 

2.3. Identificação dos contributos teóricos mobilizados para a problemática de 
intervenção/investigação 
 

Como vimos no capítulo 2, o conceito de educação deixou de ser associado apenas à escola 

e passou a considerar-se ao longo de toda a vida dos indivíduos e, por isso, também é importante 

no âmbito da terceira idade. Pudemos também constatar anteriormente que as sociedades 

enfrentam uma nova realidade, o aumento da população idosa, e, por isso, a educação das 
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pessoas idosas emergiu nos últimos anos. Tal como afirma Martins (2013, p.120) “a educação e 

a animação gerontológica apresentam-se como alavancas ideais para proporcionar satisfação e 

qualidade de vida diária nessas idades de velhice”. 

Para tal, é necessário criar contextos de educação e proporcionar intervenções adequadas 

às necessidades do público mais velho. Assim, a educação no âmbito da terceira idade, segundo 

Antunes (2015, p.194), “deve ser assim entendida e pensada para garantir o bem-estar, qualidade 

de vida, satisfação e autorrealização pessoal das pessoas idosas”.   

 A saúde nos idosos é um dos primeiros pilares que apoio o modelo de envelhecimento ativo 

e, por isso, a educação para a saúde deve ser promovida junto das pessoas desta faixa etária, não 

se excluindo, naturalmente, a sua promoção ao longo de toda a vida do indivíduo. Como refere 

Simões (2006, p.49) “o físico e o psíquico mantêm entre si uma estreita relação, de tal modo que 

o exercício físico produz o relaxamento mental, que ajuda a ultrapassar a ansiedade, depressão e 

o stress e a performance física conduzem à perceção de autocontrolo e da auto-eficácia e à auto-

estima”.  

Assim, o exercício físico e as atividades físicas são importantes para promover o bem-estar 

mental e físico e por isso, a sua prática é indispensável na velhice. O exercício beneficia os 

indivíduos a níveis fisiológicos, psicológicos e sociais. Como nos diz Araújo (2011, p.14), o 

exercício regular ajuda a contribuir para o envelhecimento ativo uma vez que permite “manutenção 

e aumento da resistência, força muscular, flexibilidade e equilíbrio, melhoria das capacidades 

cognitivas, perceptivas e de coordenação e manutenção ou melhoria das capacidades 

comunicativas consigo mesmo e com os outros”. Dado que, na instituição onde desenvolvemos o 

projeto, existe um professor de educação física que dá uma aula, todas as semanas, aos utentes, 

a nossa intervenção não comtemplou atividades muito voltadas para a prática da atividade física. 

Contudo, algumas das atividades que levamos a cabo tiveram em conta a dimensão da 

estimulação e promoção da saúde e do bem-estar do nosso público alvo.  

No que respeita ao potencial cognitivo da pessoa idosa, como refere   Simões (2006, pp.53-

73), a atenção, a aprendizagem, a memória e a inteligência podem sofrer declínios com a idade, 

num grau de intensidade que depende de indivíduo para indivíduo.  Para Fonseca (2004, p.98), 

no processo do envelhecimento “parece haver de facto uma diminuição da capacidade de 

resposta, mais em termos de velocidade do que propriamente em termos de conteúdo: os idosos 

continuam capazes, demoram é mais tempo a resolver tarefas”, ou seja, as perdas que ocorrem 

ao longo do processo de envelhecimento devem-se ao desuso da mente e por isso, é necessário 
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continuar a exercitar a mesma. Por isso, é importante contemplar no trabalho com idosos a 

estimulação ao nível cognitivo. Para tal ao nível da promoção do envelhecimento ativo e da 

educação no âmbito cognitivo devemos ter um ambiente cognitivo estimulante que mantenha o 

idoso intelectualmente ativo.  

Azevedo & Teles (2011, p. 81) entendem que podemos realizar com as pessoas mais velhas 

“treino sozinho, sendo intencional na forma como dirige o quotidiano ou planeamento sessões 

específicas para dedicar à estimulação cognitiva, por fazer um treino em grupo, nas atividades de 

lazer e sociais, planeando sessões específicas com alguns colegas ou ainda juntando-se grupos 

formais de estimulação cognitiva”. As autoras referem, ainda, que é importante participar em 

atividades sociais organizadas na comunidade. Desta forma o idoso pode conhecer novas pessoas, 

discutir assuntos, assim treinando “a resolução de problemas e a imprimir flexibilidade ao seu 

pensamento, ao mesmo tempo que abre espaço para a realização de actividades de ócio e de 

lazer (passeios, jogos de mesa, visitas culturais)” (Azevedo & Teles, 2011, p.81).  

 Atendendo ao sobredito, o nosso projeto contemplou oficinas de estimulação cognitiva e 

mnemónica, atividades de leitura, discussões sobre temas, atividade através de jogos, visitas 

culturais e até visitas a outras instituições. No nosso projeto contemplaram-se ainda atividades 

que se inserem no âmbito da animação através da expressão e da comunicação, visando que o 

idoso se expressasse através da comunicação oral e corporal, nomeadamente pela música. 

A música influencia e pode ser usada de forma terapêutica ao nível psicológico, físico e 

cognitivo, uma vez que contém “diversas aplicações como a composição, a improvisação a 

interpretação, e expressão, o relaxe, a concentração e a escuta” (Lopes, 2007, p.81). O nosso 

projeto incluiu, então, atividades de cariz musical, tais como canto, utilização de instrumentos, 

dança, as quais pretenderam promover e estimular a comunicação, a atenção a expressão 

emocional e as relações sociais entre o grupo.  

No âmbito das atividades de animação promotoras do desenvolvimento pessoal e social, o 

nosso projeto incluiu atividades de desenvolvimento espiritual e religioso, uma das vertentes deste 

grande grupo de atividades. Uma vez que o grupo é bastante religioso e todos os utentes seguem 

a religião católica, incluímos atividades de animação religiosa: orações (sobretudo a recitação 

diária do terço) e leitura de pequenos textos, ou excertos de textos, sobre alguns santos em cada 

dia litúrgico.  
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Por fim, a animação lúdica e comunitária acompanhou todas as atividades do nosso projeto. 

As atividades desenvolvidas no âmbito destas duas categorias de animação foram essencialmente 

as visitas a espaços culturais, passeios e saídas, presenciar concertos, atuações musicais.  

Pudemos constatar que o recurso a metodologias de animação sociocultural é uma mais 

valia quando se trabalha e desenvolve projetos com idosos, uma vez que permite fazer desta idade   

um tempo positivo e continuar a promover uma educação ao longo da vida. Como afirma Antunes 

(2015, p.196), “a intervenção educativa com idosos, quer no âmbito da educação para a saúde, 

quer no âmbito das actividades artísticas, lúdicas e culturais, promove as condições e 

conhecimentos favorecedores da manutenção das capacidades físicas e cognitivas e dos 

relacionamentos interpessoais, potenciando a integração social e a capacidade de adaptação, 

resultando em níveis significativamente mais elevados de bem-estar e desenvolvimento humano”.  

Assim, a educação aliada à animação sociocultural permite criar projetos e ações educativas 

de forma a satisfazer as necessidades e interesses do público idoso, potenciando o seu 

desenvolvimento holístico e, consequentemente, um envelhecer de forma ativa.    
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Capítulo 3: Enquadramento Metodológico do Estágio  
 

3.1. Finalidade e objetivos 

3.2. Paradigma e métodos da investigação realizada 

3.3. Técnicas de intervenção  

3.4. Avaliação 

3.5. Recursos mobilizados e limites do processo 
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3.1.  Objetivos da intervenção/problemas de investigação  
 

Depois de realizado o diagnóstico de necessidades e identificadas as necessidades do nosso 

público, importa definir e apresentar a finalidade do projeto bem como os objetivos gerais e 

específicos que vão guiar a nossa intervenção.  

Segundo Guerra (2000, p.163), as finalidades de um projeto “indicam a razão de ser de 

um projeto e a contribuição que ele pode trazer aos problemas e às situações que se torna 

necessário transformar”. Assim, a grande finalidade do nosso projeto é a promoção do 

envelhecimento ativo. 

Deste modo, pretendemos realizar atividades no sentido de promover o fortalecimento todas 

as capacidades os utentes, tendo em conta a promoção da sua autonomia, participação e bem-

estar do seu dia a dia. 

Os objetivos gerais são entendidos como “grandes orientações para as acções e são 

coerentes com as finalidades do projeto, descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir” (id., 

p.164).  

Por outro lado, os objetivos específicos são entendidos como “objetivos que exprimem os 

resultados que se espera atingir e que detalham os objetivos gerais, funcionando como a sua 

operacionalização” (id., p.164). Ou seja, os objetivos gerais indicam as direções que o projeto vai 

seguir, enquanto os objetivos específicos descrevem as situações a concretizar para alcançar os 

objetivos gerias propostos. 

Definimos, de seguida, os objetivos gerais e os objetivos específicos correspondentes do 

nosso projeto de intervenção.  

1.Desenvolver a interação grupal e estimular o convívio e a boa-disposição; 

✓ Reforçar o relacionamento entre idosos;  

✓ Promover o encontro com outras instituições; 

 

2. Estimular a saúde e bem-estar dos idosos; 

✓ Promover a ocupação adequada do tempo livre com atividades de cariz cultural e 

recreativo;  

✓ Estimular as capacidades mentais através de jogos e dinâmicas de estimulação 

cognitiva; 
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3. Promover o diálogo e partilha de saberes entre os idosos; 

✓ Realizar dinâmicas de interação, reflexão, discussão entre os idosos;  

✓ Criar momentos de partilha de opiniões acerca de determinados temas; 

 

4. Contribuir para a estimulação da criatividade e imaginação dos idosos; 

✓ Dinamizar momentos de convívio através da música e dança;  

✓ Realizar trabalhos de expressão livre de forma a despoletar a imaginação e 

criatividade; 

 

5. Incrementar atividades para melhorar a qualidade de vida dos utentes; 

✓ Realizar saídas ao exterior e visitas a espaços culturais; 

✓ Recordar as aprendizagens e as experiências que os idosos tiveram ao longo da 

vida, incentivando-os a valorizar os seus conhecimentos; 

 

3.2. Paradigma e métodos da investigação realizada 
 

O paradigma pode ser entendido como “um conjunto de creencias y actitudes, una visión 

del mundo compartida por un grupo de científicos que implica metodologías determinadas” (Pérez, 

1994, p. 17), ou seja, o uso de um determinado paradigma vai guiar e condicionar o uso de 

determinadas metodologias, as quais, por sua vez, se devem adequar à realidade social objeto de 

estudo/intervenção.  

No que toca aos paradigmas de investigação/intervenção em Ciências Sociais, utilizámos 

três grandes paradigmas de investigação e intervenção: o paradigma quantitativo, o paradigma 

qualitativo (ou interpretativo) e o paradigma socio-crítico. Devemos dizer desde já que todos eles 

nos nortearam, como passamos a referir nos parágrafos que se seguem. 

O paradigma socio-crítico, como faz notar Aguilar (2011, p. 343), carateriza-se por “el 

enfoque crítico, se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener datos y comprender la 

realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar transformaciones sociales, en los 

contextos en los que se interviene”. Adotámos   este paradigma socio-crítico, uma vez que o nosso 

projeto foi, também, um projeto de intervenção, isto é, não nos limitámos a recolher dados acerca 
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da realidade em estudo, mas quisemos compreendê-la e intervir nela, tendo em vista conseguir 

operar transformações sociais na mesma.  

Mas este paradigma carateriza-se, também, pelo seu caráter emancipatório, pois “la 

concepción crítica, recoge como una de sus características fundamentales, que la intervención o 

estudio sobre la práctica local, se lleve a cabo, a través de procesos de autorreflexión, que generen 

cambios y transformaciones de los actores protagonistas, a nivel social y educativo” (Aguilar, 2011, 

p.344). Logo, relaciona-se com o paradigma de investigação qualitativa, que permite uma análise 

interpretativa dos dados recolhidos através da utilização de diferentes técnicas, pelo que não 

podemos deixar de dizer que a intervenção também assentou numa investigação qualitativa.  

Este paradigma de investigação parte dos problemas existentes na realidade e permite 

compreender os fenómenos e situações que se estudam. Por outro lado, permite compreender 

diferentes fenómenos a partir da perspetiva dos sujeitos investigados –o que sentem, o que 

pensam e as suas as experiências.  

Caraterizando tal paradigma qualitativo, Bogdan & Biklen (1994,), assim escrevem:   

 

 “na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; a investigação é descritiva. Os dados recolhidos são 

forma de palavras ou imagens e não números; os investigadores qualitativos interessam-se 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os investigadores 

qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva e por fim, o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa”, (pp. 47-50) 

 

Já para Serrano (2004, pp.104-106) a investigação qualitativa apresenta alguns sinais que 

a caracterizam tais como: a complexidade - “a investigação apresenta-se como uma forma de 

ensinar a ver, a captar a realidade subjacente. Deste modo a utilidade da investigação seria 

orientada para ensinar a ver mais além do evidente”; a participação - “pretende reduzir-se a 

distância existente entre os investigadores especializados e os profissionais, mediante a 

participação de todos os implicados no processo. Esta estratégia garante, diretamente, a 

modificação da conduta dos participantes, ao transformá-los em agentes da mudança que diz 

respeito a eles mesmos e ao meio que os rodeia”;  o compromisso com a realidade - “o 

investigador comprometido costuma mostrar a sua atitude perante a realidade e tentar denunciar 

possíveis desajustes ou desfasamentos no decurso da mesma”; a utilidade -“reside em saber 
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captar a unidade na complexidade, pois, de outro modo, só se acumulariam saberes pontuais que 

não dariam uma visão global”; por fim, a investigação qualitativa assenta na caraterística de ser 

criadora de conhecimento --“a investigação, neste campo, não renuncia à criação de 

conhecimentos orientados, evidentemente, para sistematizar, organizar e qualificar o assunto que 

nos interessa. […] não se pode paralisar a prática à espera de que exista um corpus de 

conhecimento capaz de a regular, tal como não se pode paralisar a vida. A prática responde a 

necessidades e é, uma resposta intuitiva às necessidades”.  

Além das perspetivas socio-crítica e qualitativa, em alguns momentos recorremos a uma 

abordagem quantitativa, principalmente na caraterização do público alvo, diagnóstico de 

necessidades e avaliação contínua e final. O modelo de investigação quantitativa é aquele que “se 

baseia numa filosofia positivista, cuja intenção é dar a explicação dos fenómenos com o desejo de 

formular leis gerais. Respeita as regras metodológicas normalmente usadas e reconhecidas pela 

comunidade científica; a quantificação; a procura e a obtenção de informações consideradas 

fiáveis e válidas e o pensamento dedutivo e a generalização dos resultados” (Serrano, 204, p.103).   

 No que respeita à metodologia pode ser interpretada como “el modo en que enfocamos 

los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar 

la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra 

metodología” (Taylor & Bodgan, 1986, p. 15).  

 Tendo em conta o(s) paradigma(s) adotados, a metodologia que melhor se enquadrava no 

nosso trabalho era a investigação-ação participativa, ou investigação participativa. É que esta 

metodologia de investigação permite colocar no centro do projeto que desenvolvemos os indivíduos 

a quem se dirige, procura envolver as pessoas, levando-as a participar ativamente num processo 

que pode conduzir a transformações sociais e, por isso, é a mais adequada ao nosso projeto. 

Teorizando, podemos começar por esclarecer que a abordagem da investigação 

participativa derivou de duas principais tradições que segundo Dias & Gama (2014, p.151):   

 

“a investigação-ação de Kurt Lewin (anos 1940-1950), que enfatizava o envolvimento das 

pessoas afetadas pela problemática na resolução prática do problema através de um 

processo cíclico de procura de fatos, ação e avaliação; e a investigação-ação participativa 

baseada nos trabalhos de Paulo Freire nos anos 1970 sobre educação popular com 

populações vulneráveis, em que, numa perspectiva emancipatória, se desafiava o domínio 

político do conhecimento pelas elites, o papel das comunidades enquanto mero objeto de 
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pesquisa, os papéis dos investigadores na academia e a sua responsabilidade na mudança 

sociopolítica na sociedade”. 

 

 Deste modo, seguindo Serrano (2004, p.112), a investigação participativa pode ser definida 

como “um processo sistemático que uma determinada comunidade leva a cabo para atingir um 

conhecimento profundo dos seus problemas e soluciona-los tentando incluir toda a comunidade 

no processo”. A investigação participativa implica, pois, um conjunto de ações realizadas 

coletivamente, por um grupo de pessoas ou pela comunidade, que deseja transformar a sua 

própria realidade. Sendo assim, este processo “parte de uma motivação coletiva para a mudança, 

originada pelo desejo de conhecer mais profundamente a realidade social e procurar os modos 

apropriados para a transformar” (id., p.113). 

Note-se, por fim, que, no respeitante ao desenvolvimento de projetos, segundo Erasmine 

(1983) a investigação-ação participativa parte do princípio de que:    

 

"[cada] projeto tem as suas raízes ou origens num determinado grupo de pessoas ou numa 

comunidade, cuja situação se pretende melhorar num determinado aspeto. O investigador 

discute com essas pessoas, os participantes, quais devem ser os objetivos da ação de 

desenvolvimento, quais os passos a dar para atingir esses objectivos, a forma como se 

poderá avaliar até que ponto os objectivos foram alcançados, quais as alterações que 

devem ser introduzidas nos planos com base nos resultados da avaliação, qual deve ser o 

papel a desempenhar por cada um dos participantes, e outros pormenores do 

trabalho”  (p.36). 

  

3.2.1 Métodos e Técnicas de investigação 

Para a conceção do nosso projeto recorremos a um conjunto de métodos e técnicas de 

investigação, que foi essencial para conhecer a instituição onde desenvolvemos o projeto, bem 

como o público-alvo com quem o desenvolvemos e ainda para fazer a avaliação do mesmo.  

Um método é entendido como “gama de aproximaciones empleadas en la investigación 

educativa para reunir los datos que van a emplearse como base para la inferência y la 

interpretación, para la explicación y predicción” (Cohen & Manion, 1990, p.71). Assim, um método 

científico é conjunto de procedimentos concretos de abordagem do real para a recolha de 
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informações. Para escolher os métodos utilizados recorremos a Cohen & Manion (1990), que nos 

apresentam métodos de investigação em educação.  

O primeiro método apresentado na obra referida é a investigação histórica, definida como 

“la situación, evalución y síntesis de la evidencia sistemática y objetiva com el fin de estabelecer 

los hechos y extraer las conclusiones acerca de acontecimentos pasados. […] Al buscar datos 

desde las experiencias personales y observaciones de otros, a partir de documentos y grabaciones” 

(p.76). Este tipo de investigação pode ter em conta o indivíduo, o grupo, um movimento, uma ideia 

ou uma instituição.  

Outro método   adequado para realizar este tipo de investigação é a análise de conteúdo, 

que tem como objetivo, segundo os autores “estomar un documento oral no cuantitativo y 

transformarlo en datos cuantitativos” (ibidem, p.91).  

O terceiro método é a investigação descritiva, que, de acordo com Best, citado por Cohen 

& Manion (1990, p.101), “se preocupa de las condiciones o relaciones que existen; de las 

prácticas que prevalecen; de las creencias, puntos de vista o actitudes que se mantienen; de los 

procesos en marcha; de los efectos que se sienten o de las tendedencias que se deserrollan”. A 

investigação descritiva pode ser de três tipos de estudos longitudinais, transversais e estudos de 

tendências ou previsões.   

Outro método de investigação apresentado é a pesquisa bibliográfica e documental, que 

consiste numa recolha de dados visando o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não escritas. 

Na pesquisa bibliográfica e documental reúnem-se “los datos en un momento particular com la 

intención de: a) describir la natureleza de las condiciones existentes; b) identificar normas o 

patrones contra los que se puedan comparar las condiciones existentes; c) determinar las 

relaciones que existen entre acontecimentos específicos” (Cohen & Manion, 1990, p.131).    

O método de estudo de caso que é assim entendido por Cohen & Manion (1990, p.164):   

 

 “ao contratio del experimentador que maneja variables para determinar su significación 

causal o del encuestador que hace preguntas normalizadas a grandes y representativas 

muestras de indivíduos, el investigador de estúdio de casos observa las características de 

una unidade individual, un ninõ, una pandillla, una classe, una escuela o una comunidad. 

El propósito de tal observación es probar profundamente y analizar intensamente el 

fenómeno diverso que constituye el ciclo vital de la unidad, com visión para establecer 

generalizaciones acerca de la más amplia problación a la pertenece tal unidad”.  
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Dentro de estudos de casos são utilizadas diferentes técnicas para recolher dados e para 

os analisar, tanto ao nível qualitativo como quantitativo. Contudo, os atores afirmam que “sea qual 

fuere el problema o la metodologia, en el fondo de cada estudio de caso yace un método de 

observación” (id., p.164).  

Assim, os autores apresentam dois tipos de observação -- a participante e a não participante.  

Na primeira, a observação participante, “el observador se compromete en las mismas actividades 

que empieza a observar. A menudo su encobrimento es tan completo que, por lo que respecta a 

los otros participantes, simplemente es uno más del grupo” (id., p.164). A observação não 

participante, por outro lado, é vista como aquela em que “un observador permanece separado de 

las actividades del grupo que está investigando y evita ser membro del grupo” (id., p.165). A 

observação participante estuda uma comunidade durante um longo período, participando na vida 

coletiva desta. Esta técnica permite o envolvimento direto do investigador no campo de análise, 

possibilitando captar comportamentos que ocorrem nesse meio.  

Outro método que os autores referem é a investigação correlacional, ou por correlação, por 

eles vista como “un método para el entendimento más completas del comportamiento humano 

es empezar a separar las simples relaciones entre aquellos factores y elementos que se juzga 

tienen algo que decir en los fenómenos en cuestión” (id., p.197).    

A investigação ex post facto, ou investigação a partir de factos passados, refere-se “aquelles 

estudios que investigan las posibles relaciones de causa a efecto al observar una condición o 

estado de la cuestión y buscando atrás en el tiempo los factores causales verosímiles. En efecto, 

el investigador se pregunta qué parecen estar asociados com ciertos hechos, o condiciones o 

aspectos del comportamiento” (id., p.223).  

As técnicas experimentais ou quase experimentais são apresentadas pelos autores como 

aquelas em que “el investigador deliberadamente controla y manipula las condiciones que 

determinam los hechos en los que está interessado. Simplemente, un experimento consiste en 

hacer un cambio en el valor de una variable llamada la variable independiente y observar el efecto 

de esse cambio en outra variable dependiente” (id., p.243).  

Quanto aos relatórios, são considerados “registros personales de los hechos que 

experimentamos en nuestra vida diária, nuestras conversaciones com los vecinos, nuestras cartas 

a los amigos, nuestra anotaciones en los diários. Los informes sirven para explicar nuestras 

acciones pasadas, presentes y futuras” (id., p.301).  
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A triangulação é outro método apresentado por Cohen & Manion (1990, p.331). Para eles 

pode definir-se como “el uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de algún 

aspecto del comportamiento humano. Es una técnica de investigación a la que mucho se suscriben 

en principio, pero que sólo uns minoría la usan en la práctica”. Este método tem diferentes 

vertentes para Cohen & Manion (1990, p.335):    

 

“triangulación en el tiempo, trat de tomar en consideración los factores de cambio y proceso 

mediante la utilización de disenõs longitudinales y transversales; triangulación en el espácio 

trata de superar las estrechasb miras de los estudios realizados en el mismo país de la 

misma subcultura haciendo uso de técnicas culturales cruzadas; niveles combinados de 

triangulación usa más de un nivel de analisis de los três niveles principales […] el nivel 

individual, el nivel interactivo y el nivel de colectividades; triangulación de teorías utiliza las 

teorias alternativa o competitiva com preferência, para manejar un solo punto de vista; 

triangulación metodológica usa el mismo método en diferentes ocasiones, o métodos 

diferentes sobre el mismo objecto de estudio”.  

 

Um outro método referido é o psicodrama: “parte de la discusíon sobre el psicodrama se 

produce dentro del contexto de un debate prolongado y continuo sobre el uso de la simulacíon en 

la psicología social experimental. […] el siguiente informe del psicodrama como una herramienta 

de investigación comprende ciertos comentários detallados sobre la controvérsia simulación frente 

honradez” (id., p.353)  

Ainda importa referir as entrevistas que são utilizadas no âmbito da investigação em ciências 

socias e que são definidas como uma técnica de “diálogo iniciado por el entrevistador com el 

propósito específico de obtener información relevante para la investigación y enfocado por él sobre 

el contenido especificado por los objetivos de investigación de descripción, de predicción o de 

explicación sistemáticas” (id., p.378). Cohen & Manion (1990) acrescentam, ainda, que a 

entrevista tem quatro modalidades:    

 

“la entrevista estructurada es aquella en la que el contenido y los procedimentos se 

organizan por antecipado; la entrevista no estructurada es una situación abierta, tiniendo una 

mayor flexibilidade y liberdad; la entrevista no directiva la dirección o control mínimos exhibidos 

por el entrevistador y la liberdad que el informante tiene para expresar sus sentimentos subjetivos; 
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la entrevista dirigida el entrevistador puede, cuando sea conveniente, representar un papel más 

activo, puede introducir indicaciones orales más explícitas al pratón de estímulos o aun 

representarlos” (pp.379-381).  

Por último, o inquérito por questionário é também referido pelos autores, sendo visto como 

“se requiere al informante que registre de alguna forma sus respuestas a las perguntas 

presentadas” (id., p.378).  Quivy e Campenhoudt (1992, p. 188), por seu turno, acrescentam que 

o inquérito por questionário se caracteriza  por “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 de interesse dos 

investigadores”. Para os mesmos autores, o principal objetivo dos inquéritos por questionário é o 

“conhecimento de uma população enquanto tal: as suas condições e modos de vida, os seus 

comportamentos, os seus valores ou as suas opiniões e a análise de um fenómeno social que se 

julga poder aprender melhor a partir de informações relativas aos indivíduos da população em 

questão” (id., 189).  

Dos métodos apresentados utilizámos essencialmente as entrevistas semiestruturadas, na 

fase de diagnóstico. A observação participante e a análise de conteúdo acompanharam todo o 

projeto de investigação e intervenção. A pesquisa bibliográfica e de documentos foi também um 

método utilizado ao longo de todo o projeto. O inquérito por questionário foi utilizado na fase de 

avaliação final.  

As conversas informais não são muitas vezes valorizadas e aceites como um método, devido 

à espontaneidade e não sistematização que as caracteriza. No entanto, foram utilizadas ao longo 

do nosso projeto, uma vez que estas conversas ocorreram no contexto em análise e foram uma 

fonte rica em informação por se realizarem com uma certa espontaneidade. O público-alvo 

envolvido no nosso projeto é um público que gosta de conversar, contar as suas histórias de vida, 

factos marcantes e, por isso, consideramos que as conversas informais deram um grande 

contributo para o projeto. Por outro lado, as informações que recolhemos ao longo do processo 

de investigação e intervenção, foram registadas regularmente, como notas de campo, num diário 

de bordo e não só foram tidas em conta ao longo da nossa intervenção, como. posteriormente, 

foram analisadas e utilizadas para completar avaliação final do projeto.  
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3.3. Métodos e Técnicas de intervenção  

  Como já foi referido no ponto 3.2 do capítulo anterior, utilizámos a animação sociocultural 

como método de intervenção para levar a cabo as atividades desenvolvidas ao longo do projeto.  

Existindo diferentes atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito da animação e uma 

panóplia de técnicas correspondentes, para que a sua escolha, operacionalização e apresentação 

neste relatório não caíssem na dispersão, optámos pela taxonomia proposta por Ander-Egg para 

as atividades de animação:  atividades de “formación, difusión cultural, artísticas no profesionales, 

lúdicas e sociales” (2000, p.337).  

No nosso estágio desenvolvemos atividades de todos os âmbitos acima apresentados, para 

o desenvolvimento das quais recorremos a um vasto conjunto de técnicas, globalmente 

classificáveis, segundo o mesmo autor, como   “técnicas sociales, pedagógicas y artísticas, y todos 

los aspectos a tener en cuenta en la organización y realización de las actividades socioculturales” 

(id., p.324).  

Estas técnicas, métodos e procedimentos devem estar orientados, segundo Ander-Egg 

(2000), para: 

 

 “lograr efectos sinérgicos, tanto por los procedimentos utilizados como por la articulación 

com lo que la gente expressa com lo deseable; promover y alentar la participación de la 

gente; cear y/o fortalecer el tejido social a través de las asoaciones y las redes sociales; 

alentar el protagonismo y autonomia personal y comunitária de cada participante y, en la 

medida do posible, del conjunto de la población; y recordar sempre, que el modo de llevar 

a cabo las actividades es más importante que las actividades mismas, de cara al logro del 

crecimiento personal, grupal y colectivo” (id., p.325).  

 

 Portanto, o autor refere-nos que existem técnicas “grupales, de información-comunicación, 

de procedimientos para la realizacíon de activadaes artísticas e de procedimientos para la 

realización de actividades lúdicas” (id., p.325). Ao longo da nossa intervenção utilzámos técnicas 

de grupo, de informação e comunicação e as de procedimentos para realizar as atividades lúdicas. 

As primeiras técnicas a referir são as técnicas de grupos, que se dividem em quatro partes. 

As técnicas de iniciação que “tienen por finalidad generar condiciones que introduzcan al grupo y 

sus miembros en la iniciación de la vida grupal mediante el conocimiento mutuo, la desinhibición 

y otras formas que crean las condiciones para que el grupo exista como tal” (id., p.325). De 
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seguida, as técnicas de conhecimento que “propician la cohesión del grupo en sus diferentes 

etapas de desarrollo, refuerzan y mantienen sus fuerzas integradoras” (id., p.325). Ainda as 

técnicas de produção grupal, que facilitam “el cumplimiento de las tareas del grupo y organizan 

las formas de discusión, toma de acuerdos y responsabilidades de los miembros del grupo” (id., 

p.326). Por fim, as técnicas de mediação, que visam “conocer la forma, dirección e intensidad de 

las interacciones del grupo y la posición de sus miembros” (id., p.326).  

No que diz respeito às técnicas de comunicação e informação, destacámos as técnicas de 

comunicação oral, que são 

 

 “la charla, discurso o conferencia, las formas típicas de las mismas” , as técnicas de 

exposição que se trata de “un procedimiento visual utilizado para transmitir mensajes a un 

grupo de personas, exhibiendo produtos culturales, o bien un hecho problema o situación” 

e por fim, as técnicas de comunicação social onde “la información se da en forma gráfica 

a través del texto escrito. son formas del linguaje visual que incluyen palavras, formas, 

espacio y color” (id., p.326).  

 

Por fim, quanto às técnicas de procedimentos para realizar atividades lúdicas, destacam-

se, desde logo, as técnicas formativas, que “buscan el desarrollo de la persona” (id., p.329) e que 

pretendem contribuir que as pessoas adquiram conhecimentos para “modificar las condiciones 

concretas de existência; colaborar en la formácion de la conciencia social; estimular la acción 

solidaria y la participación activa” (id., p.344).  Destacam-se, também, as técnicas participativas 

que “posibilitan la iniciativa y la actividad personal y grupal” (id., p.329). Destacam-se, finalmente, 

as técnicas festivas, que “por su modo de relización procuren la alegría y la felicidad de quienes 

las llevan a cabo” (id., p.329).  

A técnica do jogo é também referida por Ander-Egg como sendo parte das técnicas de 

intervenção lúdica. Os jogos podem ser “corporales, desportivos y paradeportivos, dramáticos, 

plásticos, musicales o paramusicales, verbales, iniciación a la ciência o protecnológicos, azar” (id., 

pp. 378-379) 

Na nossa intervenção utilizámos jogos corporais “todo tipo de juego que permita descubrir 

las possibilidades y expresión de todo lo relativo al cuerpo”, jogos plásticos “construcción de 

grandes rompecabezas colectivos, pintura miral, colectiva, construcción de máscaras […]” (id., 

p.378). Ainda recorremos a jogos musicais “conocimiento y construcción de instrumientos, 
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sonorización de espacios urbanos […]” e jogos verbales “oratória libre, debates y colóquios 

abiertos, tertulias espontâneas, juegos de palavras: adivinanzas, memoria, verbal de significados” 

(id., p.379).  

  

3..4. Avaliação  

Avaliar significa “examinar o grau de adequação entre um conjunto de informações e um 

conjunto de critérios adequados ao objetivo fixado, com vista a uma tomada de decisão” (Ketele, 

Chastrette, Cros, Mettelin & Thomas, 1998, p.124). Através da avaliação obtemos informações 

úteis sobre a eficiência da nossa intervenção e a sua importância. Ao avaliarmos podemos corrigir 

e melhorar a nossa prática e ainda tomar decisões necessárias para que o projeto a desenvolver 

seja de sucesso.   

 Assim, todos os projetos devem integrar um plano de avaliação, que permite compreender 

a dinâmica e eficácia dos seus resultados, como, aliás, o afirma Guerra (2000, p.175), para quem 

a avaliação “é uma componente do processo de planeamento. Todos os projetos contêm 

necessariamente um «plano de avaliação» que se estrutura em função do desenho do projeto e é 

acompanhado de mecanismos de autocontrolo que permitem de forma rigorosa, ir conhecendo 

os resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso estas sejam indesejáveis”. 

Ainda de acordo com Guerra (2000) a avaliação carateriza-se como: 

   

 “um conjunto de procedimentos para julgar os métodos de um programa e fornecer uma 

informação sobre os seus fins, as suas expectativas, os seus resultados previstos e 

imprevistos, os seus impactos e os seus custos. Ela é o processo pelo qual se delimita, se 

obtém e se fornece informações úteis, permitindo ajuizar sobre as decisões futuras e é um 

aviso sobre a eficácia de uma intervenção ou de um plano que está a ser implementado”. 

(p.186), 

 

A avaliação tem, assim, segundo a mesma autora, quatro funções principais. A avaliação 

como medida, que “não é uma simples medida de resultados finais; é um processo contínuo 

articulado com a acção e os resultados finais são uma parte da avaliação”. A avaliação como 

utensílio de apoio à tomada de decisão, que é aquela que tem como função “ajuizar acerca da 

manutenção ou do corte de programa de financiamento”. A avaliação como processo de formação, 

que deve ser entendida como “um processo de aprendizagem, tratando-se de um instrumento de 
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reflexão e de racionalização face a contextos e resultados da acção (e uma forma de investigação 

colectiva permanente). Por fim, a avaliação como aprofundamento da democracia participativa, 

que visa “constituir-se como um momento de reflexão (e de acção) dos diferentes parceiros sobre 

as causalidades dos problemas e os efeitos das acções, bem como sobre as decisões sobre a 

melhor forma de agir” (id., pp.186-187).  

No entanto, não podemos esquecer que o projeto tem diferentes momentos e o seu focus 

é diferente em função do momento em que se acciona e, por isso, o tipo de avaliação deve ser 

diferente consoante o momento do projeto.  Assim, existem três fases de avaliação que dizem 

respeito às três fases do nosso projeto de intervenção, a saber, fase diagnóstica, fase de   execução 

e fase final.  

A avaliação diagnóstica é realizada no início e tem como objetivo conhecer o público-alvo 

do projeto, quais os seus interesses, necessidades e expetativas, bem como conhecer a instituição 

em que se está a desenvolver o projeto. Esta avaliação diagnóstica permite “estimar a amplitude 

e gravidade dos problemas que necessitam de uma intervenção e elaborar programas em função 

desses problemas” (id., p.196). Para realizar esta avaliação, recorremos à análise documental, à 

observação participante, às conversas informais e à entrevista semi-estruturada.  

A avaliação da execução destina-se a acompanhar e controlar a intervenção desenvolvida, 

permite perceber se a intervenção que está a ser realizada está a ter um impacto positivo ou 

negativo junto do público-alvo do projeto. É uma avaliação que permite saber se os objetivos gerias 

e específicos estão a ser cumpridos e, caso não estejam a melhorar e a adaptar o que está a ser 

feito para os atingir. Para realizar esta avaliação utilizámos alguns indicadores de observação em 

cada sessão, tirando notas de como esta ia correndo e, no final das atividades, conversas informais 

com alguns utentes.  

A avaliação final permite avaliar a forma como o projeto promoveu as mudanças desejadas, 

por um lado, e, por outro lado, conhecer a sua eficácia e os resultados alcançados. A avaliação 

final foi realizada quer através de um inquérito por questionário, quer através de uma reflexão   

com a acompanhante. 

  

3.5. Recursos mobilizados e limites do processo  
 

Desde o início do processo de intervenção foi necessário assegurar diferentes recursos para 

a dinamização das atividades que iriamos realizar. Num primeiro momento, procedeu-se à 



57 

 

verificação dos recursos físicos, humanos e materiais existentes na instituição, para assim ser 

possível assegurar as condições necessárias para a realização das atividades.   

Os recursos físicos dizem respeito aos locais onde o projeto se desenvolveu. A maioria das 

atividades foram desenvolvidas na sala de estar/convívio da instituição.  Mas ao longo do estágio 

visitámos o museu Pio XII em Braga e o Centro Social da Polvoreira. Por isso, temos que assinalar 

que também utilizámos estes recursos físicos.  

Quanto aos recursos materiais, foram vários, desde papel, lápis e marcadores, diferentes 

jogos (bingo, dominó, baralho de cartas), caixas de ovos, tinta, bolas de esferovite, livros, 

cartolinas, pincéis, tesoura. Utilizámos o computador, colunas, microfones, instrumentos musicais 

(tambor, pandeireta, maracas, reco-reco, ferrinhos, caixa chinesa, castanholas), televisão e, ainda, 

a carrinha da instituição.  

Por fim, quanto aos recursos humanos, estiveram envolvidas no trabalho efetuado a 

estagiária e os utentes do lar, a gerontóloga da instituição e a assistente social. O projeto também 

foi apoiado pelo psicólogo do centro, o professor de educação física e a enfermeira. Não podemos 

esquecer, por fim, os voluntários e as auxiliares da instituição que se revelaram indispensáveis, 

quer no apoio que deram às saídas realizadas, quer, em geral, pelo mesmo apoio dado nas 

atividades realizadas ao longo do projeto. 

De uma forma indireta, mas sempre presente, também há que dizer que a direção da 

instituição apoiou todo o processo de implementação do projeto. Ainda de forma indireta, é de 

destacar o apoio dos familiares, pois, durante o processo de estágio, foram também importantes 

para o trabalho desenvolvido com os utentes. 

Quanto ás limitações encontradas ao longo do nosso projeto de investigação/intervenção, 

o maior desafio do processo de intervenção ao longo do nosso projeto foi sem dúvida motivar o 

nosso público-alvo a integrar as atividades e a tomar consciência do facto de ser importante 

continuar a aprender ao longo da vida e a estar ocupados durante o seu dia pois, nem todos 

tinham esta consciência.  

Ao longo do processo de intervenção a instituição esteve num processo de transição de 

instalações, no seguimento do qual a valência de lar de idosos passou a ter novas instalações 

físicas; consequentemente, o número de utentes que a instituição acolheu passou a ser maior. 

Com isto, ao longo da nossa intervenção o público-alvo sofreu ligeiras alterações, tendo sido 

necessário conhecer, acolher e integrar os novos utentes que iam chegando. Por outro lado, a 

mudança e adaptação, dos utentes foi uma limitação a superar, na medida em que, estando estes 
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habituados a um local, estranharam a sua deslocação para um espaço diferente, não tendo sido 

fácil a adaptação, por isso, foi muito importante acompanhar individualmente, incentivar, dialogar 

e ajudar todos os utentes neste processo.   

Outro desafio foi lidar com as demências de alguns dos utentes que a instituição acolhe. Se 

bem que, no grupo com quem trabalhámos, apenas oito dos utentes apresentavam algum tipo de 

demência, a nossa intervenção teve muitas vezes de ser interrompida para auxiliar e ajudar estes 

utentes. Alguns deles tinham episódios mais agressivos, havendo até utentes que quiseram fugir. 

Mesmo tendo conseguido superar, pontualmente, muitas destas situações concretas, não se pode 

deixar de reconhecer que tudo isto perturbou o trabalho que estava a ser desenvolvido,  

Uma outra limitação foi o facto de a instituição não ter uma carrinha adaptada ao transporte 

de cadeiras de rodas, pelo que, em todas as saídas que realizamos só pudemos levar os utentes 

que ainda caminham autonomamente.  
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4.1 Descrição das atividades desenvolvidas no estágio e evidenciação dos resultados 
obtidos 
 

A) Oficinas das Datas Festivas  

As atividades desenvolvidas no âmbito desta oficina tiveram como principal objetivo 

desenvolver a interação grupal e estimular o convívio e a boa-disposição, promover a ocupação 

adequada do tempo livre e promover o diálogo e a partilha de saberes entre os idosos.  

 

Atividade 1: Dia Mundial da Rádio 

Esta atividade foi realizada no dia 12 de fevereiro para comemorar o dia da rádio. 

Começamos por contar a história da rádio, como esta surgiu e a sua evolução ao longo dos tempos 

até aos dias de hoje. Ao longo da conversa fomos perguntando aos utentes se se lembravam da 

evolução da rádio; quando foi que tiveram pela primeira vez rádio; se ainda hoje em dia ouvem 

rádio; quais as estações que conhecem e ainda se consideram que a rádio é importante para o 

seu dia-a-dia e porquê.  

Depois de cada um falar sobre estas perguntas fizemos um vídeo com a participação de 

todos e em que os utentes responderam às perguntas colocadas. Este vídeo está disponível no 

Facebook da instituição2.    

Para esta atividade utilizámos uma moldura a imitar um rádio, papel com as informações 

sobre a evolução da rádio, um microfone e câmara fotográfica.  

Ao longo da atividade todos os utentes se mostraram empenhados, muito participativos e 

alegres.  

 

Atividade 2: Dia do Amor (cfr. Anexo 6) 

No dia 14 de fevereiro celebra-se o dia de São Valentim e este ano foi também o dia da 

quarta feira de cinzas (início da Quaresma para os cristãos).  

Para tal, realizámos uma pequena oração com recurso a uma gravação de voz disponível 

numa plataforma de orações. No final, fizemos uma reflexão conjunta do que ouvimos bem como 

do que significa a Quaresma para o povo cristão. Em conjunto, assumimos um pequeno 

compromisso sugerido pelos utentes que consistia em dar, neste tempo de Quaresma, uma maior 

                                                 
2 Cfr. https://www.facebook.com/centrosocialdeferreiros/., acedido em 29 de dezembro de 2017 

 

https://www.facebook.com/centrosocialdeferreiros/
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ajuda uns aos os outros, estar atento e escutar os outros, pois agora todos os que ali estavam 

eram também parte das suas famílias.  

De seguida, contámos a história da comemoração do dia de São Valentim, como surgiu e 

porquê. No final, cada um partilhou as suas ideias sobre que tipos de amor existem, quais os mais 

importantes para cada um e concluímos que este não é só dia dos namorados, mas sim o dia do 

amor, o amor pelos nossos pais, irmãos, filhos/as, sobrinhos, netos, avós, amigos, namorados, 

maridos.  

De seguida, cada utente disse uma palavra-chave que exprimisse aquilo que pretendia 

desejar a alguém; estas palavras foram colocadas em corações de papel que foram oferecidos. 

Surgiram palavras como amor, felicidade, carinho, fé, esperança, coragem, sorte, saúde, caridade, 

sucesso entre outras.  

Durante o dia,  alguns idosos visitaram os utentes que se encontram nos quartos, 

acamados,  e entregaram um coração de papel e conversaram um pouco com eles; ofereceram 

ainda este coração a auxiliares, crianças, técnicos, familiares e presidente da instituição, de forma 

a desejar um bom dia do amor e a levar palavras de carinho a estas pessoas.  

O material utilizado nesta atividade foram cartolinas, tesouras, marcadores, máquina 

fotográfica, televisão, papel com a história do dia de São Valentim.  

Esta atividade teve um significado especial pois, além de um debate, houve também a 

partilha da história do dia de São Valentim. Os utentes partilharam as suas histórias de amor, o 

amor que tinham pelos filhos, pelos netos contando como é ser esposa/marido, mãe/pai, 

avó/avô. Durante a tarde, nas visitas realizadas a outros utentes e com a entrega dos corações a 

quem os utentes foram encontrando, foi também muito emotiva e muito alegre. Todos os utentes 

se sentiram muito bem com o carinho partilhado e recebido, estavam todos muito alegres e com 

grandes sorrisos. Como referiu a utente S “foi bom partilhar o amor com as pessoas, é bom dar 

e receber abraços e beijinhos, foi um dia em cheio menina.” 

 

Atividade 3: Dia da Mulher 

Nesta atividade, celebrada no dia 8 de março, lemos a história de como nasceu o dia da 

mulher e porque nasceu. Com recurso à Carta Universal dos Direitos Humanos fizemos o paralelo 

de como era a sociedade com e sem direitos universais. 

Durante o debate/conversa perguntamos  às utentes como se sentiam ao longo dos tempos  

enquanto mulheres, se sentiam que tinham os mesmo direitos que os homens enquanto mulheres 
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casadas, irmãs e mães; ouvimos ainda os utentes do sexo masculino em relação a estas 

perguntas.  

Depois deste debate referimos algumas curiosidades de países onde as mulheres ainda não 

têm os mesmos direitos que os homens.  

Ao longo da atividade todos estiveram atentos e participativos. Apenas uma utente sabia e 

conhecia a história de como nasceu a celebração do dia mulher; todos os outros se mostraram 

espantados e incrédulos com esta história e de como as mulheres não tinham direitos.  

Durante o debate todas referiram que, embora as mulheres tivessem de se dedicar mais à 

família, à casa, que não pudessem ter algumas profissões que os homens tinham, não sentiam 

que não tinham direitos e, depois de comparam com alguns países onde  as mulheres não tinham 

liberdade, ainda mais achavam que, em Portugal, as mulheres, apesar de haver alguma 

discriminação, eram livres. Todos os utentes gostaram desta atividade, estavam participativos e 

atentos e ainda se sentiram tristes por saber que em muitos países as mulheres não podem ser 

livres, nem ter a sua independência.  

Para a atividade utilizámos apenas uma fotocópia da Carta universal dos Direitos Humanos. 

 

Atividade 4: Dia Mundial da Atividade Física 

Esta atividade teve como objetivo celebrar o dia Mundial da Atividade Física, que se celebra 

a 16 de abril. Este dia visa promover a prática de atividade física junto da população, assim como 

mostrar os benefícios do exercício físico. A prática regular de atividade física apresenta inúmeras 

vantagens e, por isso, a Organização Mundial de Saúde instituiu a data para a prevenção do 

sedentarismo.  

Uma vez que  os utentes da nossa instituição praticam atividade física na instituição e de 

forma a assinalarmos esta prática e a alertar os familiares dos utentes para a importância da 

prática de atividade física, convidámos o professor de educação física da instituição a realizar uma 

aula aberta para familiares, utentes, funcionários, de forma a consciencializar e também dar a 

conhecer o que é feito com os idosos nas aulas de educação física. 

Todos os utentes participaram nesta atividade com muita alegria e entusiasmo. A aula teve 

alguma adesão de funcionários da instituição, mas, por outro lado, teve pouca adesão por parte 

das famílias. A aula foi realizada de manhã e durante a semana de trabalho, o que pode ter sido 

um fator para a não participação, pois muitos familiares encontravam-se a trabalhar. 
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De forma geral, a aula correu bem e foi muito divertido, foi uma aula diferente e os utentes 

gostaram muito de ter ajuda e realizar os exercícios com outras pessoas.  

Ainda neste dia iniciamos os ensaios de alguns passos com a música que os idosos 

escolheram e que viria a ser apresentada no dia da festa de aniversário da instituição.  

Nesta atividade, o material utilizado foi apenas balões, cadeiras e televisão. 

 

Atividade 5: Dia das Telecomunicações  

A atividade do dia das Telecomunicações realizou-se no dia 17 de maio. Este dia é 

assinalado com o objetivo de celebrar a evolução da tecnologia da informação e chamar a atenção 

para as mudanças que ocorrem na sociedade a este nível.  

Para iniciar estar atividade começamos por levantar algumas perguntas: o que são as 

telecomunicações; que meios de comunicação conheciam; quais os meios de comunicação que 

utilizavam antigamente; como apareceram estes meios de comunicação durante a sua vida.  A 

partir das experiências partilhadas pelos utentes construímos um friso cronológico de como foram 

surgindo os meios de comunicação que conheciam. 

Com recurso a imagens que imprimimos (cfr. Anexo 7), também fomos recordando os 

meios de comunicação até aos dias de hoje. Levámos ainda um telefone, antigo que os fez 

recordar a época em que eram mais novos.  

A partilha de experiências foi muito boa. Referiram que no seu tempo apenas sabiam 

notícias dos maridos e outros familiares que estavam longe através de carta e que isto demorava 

muito tempo e que a televisão quando apareceu, havia uma numa casa de pessoas com mais 

dinheiro e todos de juntavam nela para a verem (a TV). O telefone a mesma coisa: só havia na rua 

onde moravam dois ou três, quando precisavam iam ao vizinho telefonar. Agora, com a internet, 

computador e até os telemóveis todos nos conseguem ver, conseguimos falar logo com as pessoas 

que estão longe, ou quando precisámos de alguma coisa.   

E assim, durante esta sessão falámos da evolução das telecomunicações e das vantagens 

e desvantagens desta. Todos participaram ativamente nas partilhas e todos referiram que 

gostaram bastante de recordar estas experiências. A utente M refere “gostei muito de falar e de 

recordar estas histórias. Agora é tudo mais fácil. Até a minha sobrinha que está na Inglaterra vê-

me todos os dias aqui na instituição pela Internet, veja bem como é bom”.  

Para realizar esta atividade utilizámos um telefone antigo e algumas imagens imprimidas 

de meios de comunicação.  
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B) Oficina da Música  

Esta oficina teve como objetivos contribuir para a estimulação da criatividade e imaginação 

dos idosos, através da dinamização de momentos de convívio, da música, da dança e da realização 

de trabalhos de expressão livre, de forma a despoletar a imaginação e criatividade do nosso 

público-alvo. 

  

Atividade 6: Os instrumentos  

Nesta atividade recorremos a diferentes instrumentos musicais: tambor, pandeireta, 

ferrinhos, maracas, caixa, reco-reco. Iniciamos a atividade fazendo o reconhecimento de cada 

instrumento, bem como explicando para que serve e como se toca, para que cada utente se 

familiarizasse com os instrumentos e pudesse escolher qual o que gostava de tocar. De seguida, 

marcámos ritmos, de forma a treinar alguns compassos musicais que, mais tarde, serviriam para 

acompanhar as músicas que cantámos. Esta pequena tarefa permitiu desenvolver a concentração, 

o espírito de equipa, a destreza e o trabalho em grupo. Foi uma tarefa ainda demorada, pois, por 

um lado, nem todos os utentes trabalham ao mesmo ritmo, e, por outro lado, alguns utentes 

rejeitaram, ao início, fazer estar tarefa, porque, como nunca tinham estado em contato com os 

instrumentos, achavam que não eram capazes, situações todas estas que foram superadas. 

Depois de iniciarmos a atividade e quando começaram a ver entusiasmo nos restantes 

utentes e a sair bem os ritmos todos aderiram à atividade. No final, com algumas músicas 

tradicionais que os utentes conheciam e com o recurso aos instrumentos, cantámos várias 

músicas; sempre que acabava uma os utentes já sugeriam a próxima. Foi uma atividade muito 

participativa e animada, no decorrer da qual foram participando e cantando cada vez mais, até ao 

ponto em que, no final, já não queriam terminar.  

 

Atividade 7: Dia Mundial da Voz  

Em parceria com a gerontóloga da instituição realizamos um workshop da voz. Foi um 

pequeno momento de partilha de conselhos e de treino de técnicas para os idosos manterem e 

preservarem a voz. 

De seguida, com recurso a instrumentos musicais, cantámos músicas populares 

tradicionais e outras que os utentes iam pedindo para cantar. Com esta atividade treinámos a 

coordenação e concentração de cada idoso com o uso dos instrumentos para acompanhar as 

músicas.  
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 Inicialmente, os utentes estranharam um pouco celebrar-se o dia mundial da Voz e haver 

exercícios para mantermos esta saudável; era, para eles, um assunto desconhecido. O uso dos 

instrumentos musicais foi muito bem aceite pelos utentes, demorámos algum tempo a coordenar 

todos ao ritmo das músicas, mas com algum treino e persistência de todos foi possível e saíram 

músicas muito bem acompanhadas pelos instrumentos.  

No final, todos gostaram e estavam muito bem-dispostos e pediram para voltar a ter 

atividades com o uso aos instrumentos e com música.  

Durante a atividade utilizámos instrumentos musicais tais como o tambor, pandeireta, 

ferrinhos, maracas, caixa e o reco-reco.  

 

Atividade 8: Visita do Grupo Coral  

Uma das atividades realizadas foi a visita à instituição do Grupo Coral, um coro que anima 

as eucaristias na freguesia de Sequeira.   

A nosso convite passaram pela instituição para animar e conversar com os utentes durante 

uma tarde. Cantaram seis músicas bem conhecidas dos utentes: “Chapéu Preto”, “O mar enrola 

na areia”, “Ó Ferreiro”, “Postal dos Correios”, “Cinderela” e “Se essa rua”. Durante este momento 

musical todos os utentes cantaram e alguns dançaram, tendo muitos deles referido que esta 

música os fazia lembrar a sua juventude, as festas e os bailes que frequentavam e momentos 

felizes que tiveram na sua vida.  

Como a atividade foi realizada ao sábado, não estavam todos os utentes do nosso projeto, 

já que alguns deles tinham ido passar o dia com familiares. Os utentes que estavam referiram que 

gostaram bastante e que foi um momento muito bem passado. Também alguns familiares 

presentes agradeceram o momento, referindo ser bom ter visitas do exterior e ajudar a aproximar 

a instituição de outros grupos e de outras instituições.   

 

Atividade 9: Visita da Fadista  

    Para comemorar o dia de S. António recebemos na instituição a visita de uma fadista 

para um momento musical.  

No final do almoço, recebemos a fadista na instituição, esta conversou com todos os 

utentes, apresentou-se, conheceu-os e, no final, cantou alguns fados.  
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 Os utentes presentes cantaram ao ritmo da fadista, muitos emocionaram-se, pois eram 

músicas dos seus tempos de juventude. No final, todos deram os parabéns pela iniciativa e 

disseram que queriam mais vezes estes momentos musicais.  

Nesta atividade foi utilizado computador, colunas e microfone.  

 

C) Oficina das Memórias  

A oficina das Memórias tinha como objetivo geral promover o diálogo e partilha de saberes 

entre os idosos. Para tal, realizamos dinâmicas de interação, reflexão e debate entre os idosos e 

críamos momentos de partilha de opiniões acerca de diferentes temáticas.  

 

Atividade 10: Lenda da Serra da Estrela e Lendas de Braga (cfr. Anexo 8) 

A leitura de histórias estimula o cérebro dos utentes e, por isso, uma das atividades 

desenvolvidas ao longo do nosso projeto foi a leitura de histórias e lendas.  

A leitura da lenda da Serra da Estrela, uma fábula de La Fontaine, foi uma das atividades. 

Começámos por ler a história e todos os utentes ouviram com atenção, pois nenhum deles 

conhecia a lenda. No final da leitura cada utente deu a sua opinião acerca da lenda, aquilo que 

mais gostou, qual a ideia principal e qual a mensagem que esta queria passar.  

Alguns utentes referiram que esta lenda nos dá a grande lição de que temos de ser 

persistentes, lutar pelos nossos sonhos e objetivos, uma vez que só assim alcançamos o que 

queremos. Foi um momento de partilha de experiências, de histórias de vida e de aprendizagem 

mútua, durante o qual alguns utentes lembraram alguns obstáculos e acontecimentos que foram 

vivendo ao longo da vida e aquilo que tiveram de lutar, de procurar não desistir, para alcançarem 

o que desejavam.  

De seguida, recordámos também algumas lendas da cidade de Braga, questionámos quem 

conhecia estas lendas e quais eram as famosas lendas da cidade. Relembrámos, assim, as lendas 

da cidade “O pudim do Abade de Priscos”, “A história dos galos casamenteiros” e ainda “São 

Longuinhos de Braga”. Por ordem, os utentes que conheciam partilharam as lendas e fomos 

conversando sobre a cidade de Braga.  

No final, fizemos um pequeno acrónimo alusivo a esta atividade. 

Os utentes disseram que gostaram bastante desta atividade, pois puderam partilhar não só 

os seus saberes como as suas experiências. A utente X referiu “Estes momentos são bons para 

recordar, pôr a cabeça a trabalhar, o tempo passa muito melhor”.   
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Para esta atividade utilizámos o livro que contava a lenda e ainda papel e caneta.  

 

Atividade 11: Dia Nacional dos Centros Históricos  

No dia 28 de março comemora-se o dia dos Centros Históricos e, por isso, uma vez que a 

cidade de Braga tem um centro histórico muito, muito antigo e rico, em grupo assinalamos este 

dia recordando estes monumentos. 

Recordámos a Sé de Braga, o Jardim de Santa Bárbara, o arco da Porta Nova e a Torre de 

Menagem. Mostrámos fotografias destes, de como eram antigamente e de como estão hoje em 

dia. Ainda lemos algumas informações sobre estes monumentos, tais como o ano de construção 

e para que serviam antigamente. Com esta atividade fizemos uma visita guiada ao centro da cidade 

de Braga sem sair da instituição.  

No final, os utentes lembraram também todas a igrejas do centro da cidade de Braga, pois 

estas também são parte do património do centro história da cidade.  

Esta partilha deixou alguma saudade aos utentes pois, lembraram os tempos em que 

podiam ir sempre à missa ao centro da cidade, lembraram a igreja onde se casaram, qual a igreja 

mais bonita e ainda as festas religiosas que e, cada paróquia e cada igreja comemoram.  

Foi uma atividade em que todos foram muito participativos e animados ao relembrar a 

cidade.  

Para a atividade utilizámos apenas imagens imprimidas dos monumentos referidos 

anteriormente. 

 

Atividade 12: O 25 de abril de 1974 

Começamos a atividade referente ao dia 25 de abril de 1974 lançando algumas perguntas 

aos utentes: onde estavam no dia 25 de abril de 74; e que mudou desde a revolução: o que 

melhorou.  

Quase todos os utentes se lembravam onde estavam: uns estavam em casa, outros a 

trabalhar, um dos utentes estava em Lisboa. Referiram que nesse dia todos saíram dos empregos, 

as crianças foram mandadas embora da escola. Os utentes referiram que na cidade de Braga 

sentiram medo por acontecer uma revolução, mas não tanto como nas cidades do Porto e Lisboa. 

Todos acompanharam a revolução pela televisão e pelo rádio.  
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Das partilhas que cada um dos utentes fez, consideravam que muita coisa tinha mudado 

depois da revolução, havia muitas coisas más, principalmente a falta de liberdade, e que isso foi 

a conquista mais importante deste dia.  

Depois da partilha visualizámos um documentário que retratava o dia a dia da sociedade 

portuguesa antes do 25 de abril de 1974.  

Todos os utentes se mostraram participativos e salientaram ainda que foi bom ver o 

documentário voltar a lembrar aquele tempo. 

O material utilizado foi apenas a televisão. 

 

Atividade 13: A história do dia das Cruzes em Barcelos (cfr. Anexo 9) 

O dia 3 de maio é o feriado da festa das Cruzes, na cidade de Barcelos, e como os utentes 

se lembraram deste dia surgiu a ideia de falarmos sobre esta festa. Uma das utentes do grupo 

conhecia a história de como surgiu o dia das Cruzes na cidade e começou a atividade por contar 

esta história.  

De seguida, falamos da cidade de Barcelos, o que se lembravam da cidade, os monumentos 

que conheciam e como a festa das Cruzes foi mudando ao longo dos tempos.  

No final, duas utentes contaram ainda outra lenda caraterística desta cidade “A lenda do 

Galo de Barcelos” que quase todos sabiam.  

Esta atividade foi muito participativa por parte de todos os utentes, foi um momento de 

partilha e valorização dos saberes de cada um, bem como um momento de estimulação cognitiva 

das memórias.  

 

Atividade 14: Quadras dos Santos Populares  

Para recordar e decorar os manjericos que os utentes pintaram numa outra atividade e para 

colocar quadras nos manjericos que a instituição venderia no arraial popular, recolhemos algumas 

quadras dos santos populares junto dos utentes.  

Muitos dos utentes conheciam e recordaram quadras dos três santos populares São João, 

Santo António e São Pedro (cfr Anexo 10).   

Inicialmente, alguns utentes não estavam a participar, diziam que não se recordavam de 

nenhuma quadra, contudo, depois de uma utente começar e com a nossa estimulação e ajuda, a 

atividade começou a fluir e no final todos acabaram por dizer uma quadra popular.  

Para a atividade utilizámos papel e caneta. 



69 

 

D) Oficina da cultura e conhecimento  

Os objetivos estabelecidos para esta oficina foram promover o diálogo e partilha de saberes 

entre os idosos. Para tal, realizámos dinâmicas de interação, reflexão e debate entre os idosos e 

criámos atividades de partilha de opiniões acerca de diferentes temas. 

 

Atividade 15: A história da Ilha dos sentimentos (cfr. Anexo 11) 

Começamos por ler a história da Ilha dos Sentimentos e, no final, pedimos a cada utente 

para dar a sua opinião e refletir acerca da história.  

Todos os utentes referiram que a história retratava os sentimentos que todos vamos vivendo 

no dia a dia, a vaidade, a riqueza, a tristeza, a esperança e o amor. Os utentes referiram que todos 

os sentimentos retratados já foram vivenciados e sentidos nas suas vidas, mas que o mais 

importante e os melhores sentimentos são o da esperança e do amor e que são estes que devem 

estar sempre presentes nas nossas vidas.  

No final, da partilha lemos ainda uma mensagem do Papa Francisco sobre a esperança e 

o amor e, de seguida, construímos um coração numa cartolina em forma de conclusão da história 

trabalhada. No coração foram colocadas palavras, expressões, que os utentes referiram com a 

leitura e análise da história.  

Para esta atividade utilizámos a história imprimida em folha A4, uma cartolina, marcadores, 

fita cola e rolhas de garrafa plásticas. 

Os utentes estiveram bastante atentos à história e participaram dando a sua opinião e 

experiência de vida. 

 

Atividade 16: História do Soldado João 

A atividade iniciou com a leitura da história do Soldado João, da autoria de Luísa Ducla 

Soares. No final da leitura refletimos sobre a história: o que cada um percebeu da história; qual a 

sua mensagem; quais as caraterísticas do soldado João; que atitudes ou ações podemos retirar 

para o nosso dia a dia na instituição.  

O debate correu bem e todos os utentes se mostraram participativos e deram a sua opinião 

acerca da história. Todos gostaram bastante da história e da mensagem que passava.  

Depois de refletir e abordar a história em conjunto fizemos algumas quadras que retratam 

a respetiva mensagem (cfr. Anexo 12 e Anexo 13).  



70 

 

Da avaliação da atividade resultou que todos gostaram bastante da história, pediram para 

voltar a trazer histórias e conversar e partilhar sobre elas. Um utente referiu mesmo que “as 

histórias permitem que eu pense sobre algumas atitudes e coisas que fiz ou faço e tem sempre 

um ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia”.  

O material utilizado na atividade foi apenas o livro com a história e papel e caneta.  

 

Atividade 17: História da Árvore Generosa (cfr. Anexo 14)  

 A atividade começou com a leitura da história da “Árvore Generosa, de Shel Silvertein. Após 

a leitura os utentes partilharam as ideias principais da história e a mensagem que esta passava. 

Todos referiram que a árvore era muito generosa e o menino muito egoísta e que esta história 

retratava bem as relações dos seres humanos. Alguns utentes afirmaram que muitas vezes só nos 

preocupamos com o nosso bem-estar e nem nos apercebemos que devemos ser solidários com 

os outros, ser bondosos, amigos, atentos uns com os outros.  

Recordámos ainda, pessoas generosas que os utentes conheciam lembraram o Papa 

Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Marcelo Rebelo de Sousa, Dª Emília (voluntária na 

instituição), os voluntários da Dádiva que vão visitar a instituição, os bombeiros.  

Todos gostaram de ouvir a história e partilhar a sua mensagem e muitos referiram que 

“estas atividades fazem-nos pensar, fazem-nos pôr a cabeça a pensar e a trabalhar, é bom” (utente 

N). 

Para a atividade usámos o computador onde tínhamos o ficheiro com a história. 

 

Atividade 18: Lenda das Amendoeiras em Flor (cfr. Anexo 15) 

Começamos esta atividade questionando os utentes sobre o que se costuma plantar no mês 

de maio. Depois desta introdução, passamos para a leitura da lenda das amendoeiras em flor, 

sendo que nenhum utente conhecia esta lenda. Esta lenda conta como surgiram as amendoeiras 

em Portugal e fala da história de uma rapariga que foi morar para o Algarve e de como ela sentia 

saudades de casa.  

 Depois de ler a lenda, organizou-se um debate a partir dela, em que muitos recordaram 

tempos que viveram fora do país, fora das suas cidades. O utente Z referiu que “foi bom recordar 

os tempos que vivi sozinho em Lisboa, longe da minha casa, tinha de trabalhar, mas era dura 

estar longe dos irmãos, dos pais”.  

Utilizámos como material o livro que contava a lenda da atividade. 
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Atividade 19: Fábula da Galinha dos Ovos de Ouro (cfr. Anexo 16)  

A leitura de fábulas acompanhou o nosso projeto e, por isso, uma das atividades 

desenvolvidas foi a leitura de outra fábula de La Fontaine - “A Galinha dos Ovos de Ouro”.  A leitura 

desta fábula tem como objetivo levar os utentes a, no final, adivinhar a lição moral que dela se 

podia tirar. Todos os utentes adivinharam que era “quem tudo quer tudo perde”.  

Após a leitura falamos e refletimos sobre esta máxima e como este acompanha a vida de 

todos nós. Relembraram como muitas vezes, em momentos da vida, pensamos apenas em nós, 

somos egoístas e, no final, acabámos por nada conseguir com algumas ações ou atitudes. Por 

isso, devemos lutar pelo que queremos sem ser gananciosos, sem passar por cima de ninguém e 

não querer ter tudo. Os utentes referiram que é preciso respeitar o outro, dar valor a quem nos 

rodeia seja amigos/as, família, colegas de trabalho. 

 Todos participaram no debate e reflexão sobre esta fábula e deram a sua opinião. Para a 

atividade utilizámos o livro da fábula. 

 

E) Oficina da motricidade fina e estimulação cognitiva   

 A oficina apresentada de seguida teve como objetivo geral estimular a saúde e bem-estar 

dos idosos. Para tal, as atividades desenvolvidas visaram promover a atenção e concentração e 

ainda estimular as capacidades mentais através de jogos e de dinâmicas de estimulação cognitiva.    

As atividades realizadas nesta oficina acompanharam todo o período de intervenção: foram 

realizadas todas as semanas, desde o início da intervenção até ao final.  

 

Atividade 20: Bingo  

Esta atividade foi realizada todas as semanas de janeiro a junho, em sessões de 40 minutos. 

Para realizar a atividade foram necessários cartões com números escritos aleatoriamente com 15 

casas, desde o número 1 ao 90 e uma caixa com os números e canetas. A cada utente era 

atribuído um cartão, uma caneta para marcar as casas que tivessem o número que era retirado, 

ao acaso, de uma caixa. Quem completasse primeiro o cartão teria de dizer "Bingo" e ganhava o 

jogo. 

Esta atividade tinha como objetivo estimular as capacidades cognitivas e intelectuais, 

promover o convívio e estimular a motricidade fina. Os utentes pediram para realizar esta atividade 

todas as semanas e sempre que estivéssemos na instituição, pois, além de gostarem muito do 

jogo, era um momento de convívio em que todos se divertiam muito.  
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Atividade 21: Jogo das Cartas 

Em grupo, jogávamos às cartas durante cerca de 30 minutos: à sueca, jogo de quatro 

pessoas em equipas de dois, às orelhas jogo com vários participantes, mas em que cada um joga 

individualmente e ainda à bisca do sete ou nove, jogo de dois elementos que jogam um contra o 

outro.    

Numa das sessões de cartas, aprendemos a jogar Rami, um jogo ensinado por uma utente 

que gostava bastante deste jogo e que queria ensinar a jogar. Nesta sessão, foi um pouco difícil 

para alguns utentes aprender este jogo, pois era muito diferente do que costumavam jogar; 

contudo, estiveram atentos e participaram nesta iniciativa.  

Esta era uma atividade em que quase todos gostavam de participar e que principalmente, 

conviviam. Estes jogos promoviam ainda a estimulação cognitiva, a motricidade fina e ainda a 

concentração e atenção. 

 

Atividade 22: Jogo “Quem Sabe, Sabe” 

O jogo “Quem Sabe, Sabe” é uma ferramenta a utilizar com públicos seniores e pretende a 

estimulação da memória, atenção, concentração, compreensão verbal e coordenação 

psicomotora, abstração lógica, tomada de decisão individual e em grupo e, valorização da 

sabedoria popular. A aplicação pode ser feita em grupo ou individualmente; na nossa intervenção 

utilizamos este recurso a nível de grupo. O jogo é composto por 90 cartões com perguntas dividas 

em temáticas tais como provérbios, curiosidades, geografia de Portugal, adivinhas, canções 

populares e gastronomia regional. O jogo tem um dado e cada face do dado corresponde a uma 

categoria. 

Cada utente lançava o dado e a face que saía correspondia a uma categoria sobre a qual 

colocávamos uma pergunta existente num cartão que fazia parte do jogo. Sempre que um 

elemento não sabia a pergunta, esta era colocada novamente e os restantes utentes tentavam 

responder.  

Este jogo foi realizado duas vezes durante a nossa intervenção, uma vez no mês de março 

e outra no mês de abril.  

O jogo fez recordar cidades, pratos gastronómicos bem conhecidos pelos utentes, canções 

populares e foi com grande entusiasmo, alegria e participação ativa que os utentes jogaram. Os 

utentes, no final da sessão, pediram para voltar a trazer o jogo, para trazer mais adivinhas e 

curiosidades. O utente S, mesmo depois do jogo terminar continuava a dizer adivinhas que 
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conhecia para os restantes utentes adivinharem, a utente M dizia versos de músicas para cantarem 

todos e ainda alguns provérbios populares.  

Esta atividade foi sempre muito animada e participada por todos. Ao mesmo tempo, a 

estimulação cognitiva, verbal, a estimulação da memória, a atenção, a concentração estavam a 

ser desenvolvidas e estimuladas.  

Para realizar esta atividade apenas utilizámos como recurso o próprio jogo (cfr. Anexo 17).  

 

Atividade 23: Decoração de manjericos  

Esta atividade teve como objetivo trabalhar a motricidade fina.  

Para comemorar o mês dos santos populares, junho, e para preparar a decoração do arraial 

da instituição, decorámos imagens de manjericos e imagens de sardinhas. Com recursos a tintas, 

pincéis, lápis de cor, marcadores, papel crepe e fita cola, cada utente decorou um manjerico e 

uma sardinha. Os manjericos foram ainda completados com as quadras recolhidas durante a 

atividade 14 do nosso projeto. No final, afixamos os trabalhos nos placares da sala de convívio da 

instituição (cfr. Anexo 18).  

No início da atividade alguns utentes mostraram-se reticentes, não queriam pintar, pegar 

nos pincéis, afirmaram não ter jeito, nunca terem pintado antes e, por isso, não sabiam. Com 

alguma persistência e depois de verem alguns utentes a decorar, pegaram nas imagens e tiveram 

a iniciativa de tentar fazer a sua parte. No final ficaram orgulhosos dos trabalhos e contentes por 

terem realizado e experimentado uma atividade para qual achavam não ter qualquer vocação ou 

aptidão. Nesta atividade participou ainda um utente da instituição que não tinha qualquer interação 

nem participava nas atividades do projeto, mas que, contudo, nesta atividade, pintou um manjerico 

com o pincel, pois era uma das tarefas que tinha a ver com o seu passado, com a sua profissão.       

 

Atividade 24: Jogos de estimulação coletivos    

As atividades aqui incluídas foram realizadas todas as semanas, em grupo, de forma a 

promover a estimulação cognitiva coletiva e promover momentos de convívio entre os utentes.  

Realizámos a atividade de lembrar palavras, que consistia em lançar uma letra do alfabeto 

e pedir a cada utente que dissesse um nome próprio, um animal, um objeto, um fruto, uma árvore 

de fruto.  
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Outra atividade foi dizer antónimos e sinónimos de palavras: previamente preparámos 

uma lista de palavras e em grande grupo lançávamos uma palavra de cada vez e pedíamos a cada 

utente que nos dissesse o antónimo ou o sinónimo da palavra.  

Uma outra atividade foi completar provérbios relativos ao mês em que nos encontrávamos, 

bem como completar adivinhas de diferentes temas, sendo que muitas vezes eram os utentes que 

diziam e recordavam adivinhas que conheciam.  

Os recursos utilizados foram apenas uma lista previamente preparada, papel e caneta.  

 

Atividade 25: Treino cognitivo individual 

As atividades apresentadas em seguida foram realizadas todas as semanas, de forma 

individual e entre 10 a 15 minutos, com cada utente, para realizar pequenos treinos cognitivos 

adequados às necessidades destes. O objetivo desta atividade era realizar com o utente um 

conjunto de jogos e dinâmicas para fazer treinos e estimulação cognitiva, de memória e de 

atenção. 

Com o uso de vários recursos e materiais realizámos com os utentes sopa de letras, de 

forma a encontrar palavras numa dada folha de papel. As sopas de letras eram relativas a 

temáticas tais como cidades, objetos, frutas, peças de roupa. Ao terminar cada sopa de letras 

questionávamos os utentes sobre os temas destas de forma a criar frases com algumas palavras, 

a descrever as cidades apresentadas, para que servia cada objeto e a sua utilidade.  

Realizámos puzzles com recurso a materiais preparados previamente. Cada puzzle era 

baralhado e o utente era desafiado a encontrar as partes correspondentes a cada objeto do puzzle.  

Outra atividade consistiu em realizarmos o loto de palavras, um jogo composto por 

diferentes cartões com imagem e outros com as palavras correspondentes às imagens. O objetivo 

do jogo era colocar á frente de cada imagem a palavra correspondente. Assim se ativou a memória, 

a atenção, a concentração, a estimulação verbal e a leitura.  

Além do loto das palavras utilizámos cartões em papel com diferentes conjuntos de 

sílabas, para os utentes formarem palavras dissílabas com estes cartões. Tal como no loto das 

palavras, o objetivo desta atividade era estimular a memória, a atenção, a concentração, a 

estimulação verbal e a leitura, desenvolver e trabalhar o treino cognitivo de cada utente.  

Outra atividade realizada utilizou um conjunto de jogos em Power Point previamente 

preparados, com o recurso a computador. Estes jogos foram preparados pelos autores do livro  
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Anim'arte - Jogos e Técnicas de Animação para Idosos”  que disponibilizam este documento numa 

página do Facebook 3. 

Um dos jogos era o das Sequências; é um jogo lógico que permite trabalhar a atenção e 

o raciocínio. Para cada sequência apresentada, o utente tem que selecionar a cor que se sucede 

no local onde se encontra o ponto de interrogação.  

Outro jogo era o das Profissões Intrusas, um jogo interativo que permite desenvolver a 

estimulação cognitiva. Para cada profissão é apresentado um conjunto de quatro utensílios. Para 

passar de nível, cada utente tem que selecionar qual o utensilio que não está associado à profissão 

destacada.  

No jogo COLO(RINDO), um jogo de estimulação cognitiva pela associação de cores, foi 

apresentado aos utentes um conjunto de três objetos, para que cada idoso identificasse cada um 

destes objetos e, de seguida, indicasse a cor correspondente à cor solicitada no cabeçalho.  

Por fim, o MATH’s, um jogo de estimulação cognitiva com recurso à matemática, 

composto por um exercício de contagem de objetos. Mais uma vez, estas atividades visaram 

trabalhar a estimulação cognitiva, memória, atenção e aprendizagem.  

A atividade que se segue diz respeito ao treino cognitivo com recurso a um jogo de 

associação consultado e disponível online 4. Para esta atividade usámos um tabuleiro de letras do 

alfabeto devidamente compartimentadas e as letras do alfabeto em madeira. Foi solicitado ao 

idoso que colocasse as diversas letras no respetivo lugar. Esta dinâmica tem como objetivo a 

estimulação cognitiva, dirigindo-se particularmente à memória, atenção, concentração e 

linguagem.  

Outro jogo realizado foi um jogo com recurso a bolas de ping-pong. Para tal, os utentes 

tiveram de fazer corresponder, no interior de uma caixa de uma dúzia ovos, as bolas de ping-pong, 

de acordo com as indicações apresentadas nas folhas fornecidas por nós. Este jogo estimula a 

rapidez psicomotora, visualização espacial, atenção, concentração e a aprendizagem. Além das 

bolas de ping-pong, utilizámos as peças do jogo do quatro em linha, disponível na instituição, tendo 

sido pedido a cada utente que associasse as fichas vermelhas, brancas e cor-de-laranja à imagem 

dada, a qual representava o jogo quatro em linha desenhado numa folha de papel.   

Durante a realização destes jogos e dinâmicas, cuja documentação pode ser consultada 

nos anexos do presente relatório (cfr. Anexo 19), foi notória a evolução da participação, da rapidez 

                                                 
3 Cfr. https://www.facebook.com/animarteidosos/ acedido a 20 de janeiro de 2018. 
4 Cfr. https://rmscrispim.wixsite.com/ricardocrispim,  acedido a 3 de fevereiro de2018 

https://www.facebook.com/animarteidosos/
https://www.facebook.com/animarteidosos/
https://rmscrispim.wixsite.com/ricardocrispim
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e do aumento da atenção e motivação dos utentes. Inicialmente, para alguns utentes (8) eram 

dinâmicas que nunca tinham realizado e, por isso, achavam que não eram capazes e que nem 

valia a pena tentar. Contudo, depois de tentarem, alguns perceberam que não eram dinâmicas 

nem jogos tão difíceis assim e acabaram por concluir que, com eles, estavam a estimular a sua 

memória, a atenção e a concentração, o que era importante. Como nos afirmou a utente M “estes 

jogos são bons para puxar pela cabeça, assim ela pensa e não fica esquecida das coisas, nem de 

como se dizem as coisas”. Assim, a realização destas dinâmicas foi sendo cada vez mais 

participada e os utentes estavam cada vez mais motivados e pediam para fazer estas pequenas 

atividades.  

 

F) Passeios e Visitas  

As atividades de passeios e visitas tiveram como objetivo a promoção e o encontro com 

outras instituições e grupos, bem como desenvolver a interação grupal e estimular o convívio e a 

boa-disposição através do reforço do relacionamento entre idosos.  

 

Atividade 25: Visita ao Centro Social e Paroquial  

 No dia 20 de abril realizámos uma visita ao Centro Social e Paroquial de uma freguesia da 

cidade de Guimarães. Esta atividade foi também programada juntamente com a gerontóloga. 

Também contámos, no dia da sua realização, com o apoio de 2 auxiliares da instituição e ainda 9 

voluntários da instituição que nos acompanharam na visita.  

Iniciamos a viagem até à freguesia da cidade de Guimarães, pela manhã. Fomos recebidos 

pela valência de lar e centro de dia da instituição com um pequeno lanche. Fizemos uma visita às 

instalações da instituição e fomos almoçar. No final do almoço rezamos o terço, atividade habitual 

nesta instituição visitada. 

De seguida, uma das nossas voluntárias fez algumas dinâmicas com todos os utentes da 

nossa instituição e da instituição que estávamos a visitar, lançou alguns provérbios, adivinhas e 

cantou algumas músicas. Depois, foi a vez da equipa de animação do centro da Polvoreira nos 

envolver em alguns jogos que tinham preparado para todos realizarmos. No final, dançamos e 

cantámos algumas músicas.  

No regresso, todos estavam muito satisfeitos e contentes e referiram que foi um momento 

muito bom, de partilha, de animação e de convívio importante. Gostaram de visitar esta instituição, 
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conhecer novas pessoas, saber o que se faz, como se trabalha e como são outras instituições. 

Todos fizeram um balanço muito positivo desta atividade.  

 

Atividade 26: Visita ao Museu Pio XII 

Para comemorar o dia internacional dos museus, no dia 18 de maio fizemos uma visita ao 

Museu Pio XII, na cidade de Braga. Esta atividade foi organizada juntamente com a gerontóloga 

da instituição e tivemos ainda o apoio dos voluntários que visitam todas as semanas os utentes 

da valência de lar.    

No museu Pio XII visitámos a exposição intitulada “Um Museu, uma História”, na qual se 

conta a história da humanidade, desde o paleolítico ao neolítico, desde a idade de bronze à idade 

de ferro; também desde os romanos aos suevos e visigóticos; ainda desde a Idade Média aos 

nossos dias. Ao longo de toda a visita observámos muitos objetos em cerâmica, em vidro, em 

bronze e ferro, estátuas e pinturas, objetos têxteis e objetos de ourivesaria.  

Visitámos ainda a Galeria Henrique Medina, que nos deu a conhecer a obra deste pintor, a 

qual abrange naturezas mortas, ambientes íntimos e familiares, paisagens e, ainda, retratos.  

Depois de visitar estas duas exposições fizemos uma pausa para o lanche, dentro do museu, 

numa sala de apoio com vista para o jardim. De seguida, retomamos a visita com a subida à Torre 

Medieval contígua ao museu, que é dedicada a Nossa Senhora da Torre.  A torre tem cinco pisos 

e quarenta metros de altura, pelo que, quando chegamos ao topo, pudemos usufruir de uma das 

mais belas panorâmicas sobre a cidade de Braga. 

Como a visita foi guiada, os utentes ouviram com muita atenção as explicações do guia e 

participaram ativamente nas perguntas colocadas.  No final, agradeceram muito terem feito aquela 

visita, pois, nunca tinham estado naquele museu, muitos nunca tinham visitado nenhum. Alguns 

utentes referiram que gostaram imenso da visita, viram coisas que nuca viram antes, quadros 

lindos. A utente M referiu “menina isto é tudo muito, muito bonito nunca vi coisa mais bonita”, a 

utente F disse-nos “foi um momento muito bem passado, ver estes quadros, os santos, tudo tão 

bem pintado, e bem feito. Adorei esta visita!”.  

No final, embora a visita tenha sido cansativa, todos voltaram para a instituição muito 

alegres, contentes e cheios de histórias para contar.  
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G) Outras atividades  

As atividades apresentadas nesta secção são atividades não previstas no plano de 

atividades, ou que não merecem uma referência autónoma, mas que, ao longo da nossa 

intervenção, efetivamente se realizaram, umas porque foram propostas pela instituição, outras 

porque surgiram e foram pertinentes incluir no projeto.  

 

Ceia de Natal/Reis  

A ceia de Natal/Reis, realizou-se no dia 5 de janeiro. Houve um jantar na instituição com 

funcionários, presidência e familiares dos utentes da valência de lar. Foi uma atividade organizada 

pela assistente social da instituição e a diretora técnica do serviço de apoio domiciliário.  

Para a abertura da ceia e em conjunto com os voluntários da instituição, cantámos (a 

estagiária e o seu público-alvo) algumas músicas de Natal e de Reis, por nós previamente 

ensaiadas.  

  

Mala Sénior (cfr. Anexo 20) 

No dia 9 de abril recebemos na instituição a visita do criador da Mala Sénior. Esta mala é 

um equipamento de jogos didáticos para idosos, com peças plásticas e de madeira em formas 

geométricas com diferentes cores, projetado para as necessidades do público sénior e tendo como 

objetivo contribuir para uma resposta integrada às suas necessidades de ocupação e estimulação.  

Assim, esta atividade consistiu em fazer uma demostração deste equipamento junto dos 

utentes. A atividade iniciou-se com um pequeno momento música; através de ritmos e uma música 

os idosos foram desafiados a criar um ritmo musical com alguns instrumentos e acompanhar uma 

música. De seguida, por grupos, experimentaram os materiais da Mala Sénior.  

Esta atividade foi organizada em parceria com a gerontóloga, uma vez que, foi uma sugestão 

sua integrar a atividade no nosso projeto e nas atividades da instituição.  

Todos os utentes se mostraram participativos e gostaram de experimentar os materiais 

apresentados.  

 

Aniversário da instituição  

A instituição celebrou, no dia 17 de abril, 29 anos de existência e, por isso, comemorou-se 

este dia com uma festa na qual participaram todas as valências.  
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Durante a manhã tivemos a atuação do cantor Zé Amaro, á tarde as crianças fizeram uma 

atuação com algumas músicas e, de seguida, os utentes da valência de lar apresentaram a 

coreografia da música “Põe a mão na cabecinha”, do cantor Vítor Rodrigues, ensaiada alguns dias 

antes. No final, cantámos os parabéns e seguiu-se um momento de convívio com familiares, 

utentes, crianças, funcionários, voluntários e estagiários. 

No final, todos os utentes estavam muito alegres e entusiasmados e referiram que foi um 

dia muito bom, uma grande festa e que gostaram de ter tanta gente com quem conversar, dançar, 

cantar.  

  

Sessão de Snoelezen (cfr. Anexo 21) 

No dia 27 de abril recebemos na instituição uma gerontóloga que atualmente realiza 

sessões de Snoezelen, com variados públicos e um deles o público sénior. As sessões de 

Snoezelen são uma estimulação multissensorial através de luz, cores, cheiros, toque, que ativa e 

estimula os sentidos primários de cada pessoa, bem como tem um efeito relaxante.  

Durante a manhã alguns utentes puderam usufruir individualmente desta sessão.  

 

Rezar o Terço  

O grupo que participou no projeto é um grupo bastante católico e, apesar de todas as 

semanas terem momentos de oração com os voluntários que vão à instituição, realizámos no mês 

de maio uma tarde para rezar o terço. Como o mês de maio é mês de Maria na Igreja Católica, 

em conjunto com a gerontóloga preparamos um momento de oração do terço na capela da 

instituição. Fizemos leituras e cantámos alguns cânticos com a ajuda dos utentes.  

No final da oração todos os utentes agradeceram e alguns referiram que devíamos rezar o 

terço todos os dias, pois não só ajudava a passar o tempo, como, sobretudo, proporcionava um 

momento de reflexão e de silêncio. 

 

Arraial dos Santos Populares  

Uma outra atividade organizada pela instituição foi o arraial popular. Este realizou-se no dia 

15 de junho, com jantar para familiares, funcionários e voluntários da valência de lar de idosos.  

Esta atividade teve como objetivo juntar familiares e todos os que estão na valência de lar 

assim proporcionando convívio entre todos.  
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Neste dia, todos receberam os seus familiares e foi notória uma grande alegria por parte 

dos utentes. 

 

4.2.  Calendarização das atividades 
 

  No cronograma que se segue é apresentada a distribuição, ao longo do estágio, das 

atividades referidas no ponto anterior, incluindo não apenas a sua realização, mas também o 

desenho e preparação das mesmas. 

Figura 2: Cronograma das atividades realizadas 
 

4.3. Discussão dos resultados obtidos através da avaliação final 
 

No momento de avaliação final, utilizamos o inquérito por questionário aos utentes sendo 

que 3 dos utentes que participaram nas atividades do nosso projeto não conseguiram responder, 

devido à sua incapacidade cognitiva (1 caso) e porque no momento da avaliação final se 

encontravam doentes (2 casos). Contudo, a avaliação final foi realizada com 16 respostas de 

utentes do nosso projeto.  

Assim, quanto ao público-alvo obtivemos as seguintes respostas: 

 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

A) Oficina das 
Datas 

Festivas 

         

B) Oficina da 
Música 

         

C) Oficina das 
Memórias 

         

D)  Oficina da 
cultura e 

conhecimento 
 

    
 

     

E)  Oficina da 
motricidade 

fina e 
estimulação 

cognitiva  

         

F) Passeios e 
Visitas 

 

         

G) Outras 
atividades 
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• “De uma forma geral, gostou de participar nas atividades desenvolvidas ao longo 

do projeto?” E porquê? 

  A esta questão todos os entrevistados responderam "Gostei muito”.   Todos referiram que 

as atividades realizadas “ajudaram a estar mais distraídos, a passar melhor o tempo”; “com as 

atividades pude conversar sobre vários temas e assuntos, pudemos conviver, falar mais uns com 

os outros”; “com estas atividades aprendemos coisas novas, outras recordei, é bom estar sempre 

a aprender”. Alguns utentes (8), referiram que as atividades “ajudaram a não estar sozinho e sem 

fazer nada”.  

 

• Considera que as atividades desenvolvidas forma ao encontro dos seus interesses? 

Nesta pergunta, todos (16) os utentes responderam “Muito”, assim confirmando que as 

atividades foram ao encontro dos seus interesses.  

 

• As atividades desenvolvidas foram importantes para que se sentisse mais ativo e 

melhorasse o seu dia-a-dia? Porquê? 

Quanto a esta pergunta, 16 utentes responderam “Sim”. E acrescentaram que as atividades 

realizadas “foram muito boas, estiveram mais ativos, mais ocupados, a puxar pela cabeça”; 8    

utentes referiram que se sentiram “muito felizes, recordaram tempos antigos, as suas histórias e 

que isso foi muito bom”.  

Ainda apontaram que “com estas atividades também aprendi coisas novas, mas também 

ensinei alguma coisa daquilo que sabia. Aprendemos muito uns com os outros”; “todas as 

atividades eram diferentes, fazia-me aprender, pensar, conversar”, “fizemos saídas o que foi muito 

bom, não estar sempre aqui no lar”; “conhecemos pessoas novas, ouvimos boa música, os dias 

passavam melhor e mais divertidos”.  

 

• Das atividades realizadas considera que estas contribuíram para proporcionar 

momentos de convívio entre os utentes? 

Todos os utentes (16) afirmaram “Sim”, concordando que as atividades promoveram o 

convívio entre todos os utentes.  

 

• Das atividades desenvolvidas, quais foram aquelas que mais gostou de participar? 
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Da tabela que apresentámos com as atividades desenvolvidas ao longo do projeto todos os 

utentes que responderam (16), assinalaram todas as atividades como importantes e afirmaram 

que tinham gostado de todas, pelo que não conseguiam escolher uma só atividade.  

 

• Como descreveria a estagiária quanto à sua disponibilidade e postura durante o 

projeto? 

Os utentes referiram o seguinte: “gostei bastante de a ter cá, é muito atenciosa, meiga, 

preocupada, trabalhadora”; “foi uma pessoa excecional, um máximo sempre que aqui estava”; 

“foi muito importante e bom ter aqui a menina e fazer as suas atividades, passei melhor o tempo, 

era uma alegria quando vinha”; “foi uma maneira muito boa de passar os nossos dias, nunca 

havia tristeza e a cabeça assim, trabalhava”; “fizeste coisas muito boas, cantavas connosco, 

brincavas, trazias muitos jogos, divertiste-nos e ajudaste-nos muito. obrigada” 

 

• Em que medida este projeto foi importante para si e para a instituição? 

A esta pergunta, os utentes responderam assim: “sim foi muito importante ter estas 

atividades, devia ser todos os dias. nós aqui passamos melhor o tempo assim”; “podemos estar 

com a cabeça ativa”; “aqui estamos muito tempo sem fazer nada, e assim podemos continuar a 

passear, a pensar, a pôr a cabeça a trabalhar, se não acaba por se esquecer de tudo”; “gostei 

muito de tudo, fiz coisas diferentes, há coisas que nunca tinha feito nem visto”; “gostei muito de 

fazer as atividades que me trouxe, quem dera que continuasse a cá vir.";  “gostei, de estar 

entretido, foi bom não estarmos sempre parados”.  

 

Depois de analisar os inquéritos por questionário acima referidos e com o apoio de técnicas 

como a observação e as conversas informais ao longo do projeto, bem como no final deste, 

podemos concluir que foram alcançados os objetivos do projeto.  

No início das atividades do projeto nem todos os utentes queriam participar e, muitas vezes, 

não realizavam a atividade até ao final, mas, com o passar do tempo, foi evidente o aumento de 

participação. Foi ainda notória a forma como o público-alvo foi tendo cada vez mais voz nas 

atividades, desde dar a sua opinião sobre os temas, comunicar o que estava bem e o que estava 

mal, sugerir novos temas, até alguns deles quererem, muitas vezes, ser os porta-vozes e liderarem 

algumas atividades, pois eram temas ou atividades das quais tinham conhecimentos prévios.  
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Sem dúvida que os conhecimentos já adquiridos e a experiência de todos os utentes foi 

uma mais valia e ajudou no sucesso das atividades realizadas.   

Embora se mostrassem reticentes aos treinos cognitivos que fazíamos, de forma individual,  

e achassem que não conseguiam participar,  e se cansassem com alguma facilidade no decorrer 

das atividades, foi manifesta a evolução verificada, até ao ponto em que  alguns dos utentes nos 

pediam atividades de desenvolvimento cognitivo, tanto individual como em grupo.  

Após a análise de todo o processo avaliativo, é possível constatar que o projeto foi ao 

encontro das necessidades, interesses e expectativas do nosso público-alvo. Os idosos, que não 

realizavam quase nenhuma atividade no seu dia a dia na instituição, adquiriram a consciência do 

quão importante e satisfatório era estarem ativos.    

A nossa intervenção, tal como refere a literatura acerca da Educação de Adultos e da 

Intervenção Comunitária, despoletou entre os utentes o bem-estar, o prazer, a alegria, permitindo 

ainda a valorização da sua autoestima e dos seus conhecimentos.  

A criação deste projeto na valência de lar de idosos e centro de dia permitiu que os utentes 

se ocupassem e mantivessem informados e em constante aprendizagem, assim tendo iniciado na 

instituição a prática de atividades dedicadas aos interesses dos utentes e a ocupação do seu tempo 

livre.  

Em suma, podemos afirmar que a grande finalidade do nosso projeto - a promoção do 

envelhecimento ativo - foi alcançada.  
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Considerações finais  

Depois de concluir o nosso projeto, constatámos que a finalidade foi atingida. Desde o 

primeiro contato, os idosos foram muito atenciosos e demostraram interesse em participar no 

projeto. Foi evidente que muitos dos utentes que participaram tinham consciência de que era 

importante terem atividades e passar o seu tempo livre de uma forma mais produtiva, dinâmica e 

que lhes permitisse manterem-se mais ativos, a nível físico, cognitivo e psicológico. Os utentes 

demostraram vontade de ter atividades diariamente e tinham a consciência de que seria uma mais 

valia para si. Contudo, não se pode negar que alguns utentes não tinham esta ideia tão presente 

e que foi necessário motivar e estimular a sua participação nas atividades do projeto.    

A questão das demências e dos seus diferentes estádios nos utentes do nosso projeto foi 

também um grande desafio. Havia dias em que os utentes estavam mais instáveis, agitados, pelo 

que o trabalho teve de ser ajustado. Foi necessário desenvolver estratégias para acalmar, distrair 

e   implementar as atividades.  

Uma vez que a instituição foi sofrendo algumas alterações a nível da entrada de utentes, o 

que foi permitido pelas alterações e obras de ampliação entretanto realizadas, ao longo do nosso 

estágio foi importante integrar também os novos utentes na instituição, bem como nas dinâmicas 

que íamos desenvolvendo.  

O nosso estágio, com a duração de 9 meses, foi um processo muito enriquecedor a 

diferentes níveis. Todo este processo de integração numa instituição, de aplicação de um projeto 

de investigação/intervenção foi um momento de grande aprendizagem tanto a nível pessoal como 

a nível profissional enquanto futura técnico/a superior em Educação.  

A nível pessoal, foi possível consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do primeiro ano 

de mestrado, bem como durante a licenciatura, os quais, com a prática aplicada no terreno 

ganharam um verdadeiro sentido. Foi possível aplicar técnicas e conhecimentos baseados em 

autores que investigam e conhecem a área; foi ainda um período de procurar e conhecer novas 

técnicas, novos autores de forma a melhorar a nossa intervenção junto do público com quem 

desenvolvemos o nosso projeto.  

Um grande desafio foi o trabalho em equipa, tanto o que desenvolvemos com o público do 

nosso projeto, como com a equipa da instituição e também com o nosso orientador. Esta partilha, 

debate e reflexão constantes foram muito importante para crescer e desenvolver competências 

profissionais e pessoais e aprender com a experiência de vida e profissional de cada um. Com 
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estas interações e partilhas pudemos melhorar ao longo do desenvolvimento do projeto, a prática 

e ser cada dia melhor na construção da minha identidade pessoal e profissional.    

O trabalho desenvolvido com os utentes foi uma experiência muito muito enriquecedora e 

boa. Foi um desafio constante motivar e potenciar a participação de todos, sobretudo nos 

momentos e dias menos bons, em que era necessário dar um pouco mais de atenção a cada um. 

Estes momentos permitiram colmatar algum tempo de solidão, ou isolamento, de saudade de 

familiares e motivavam e faziam com que o dia e disposição para fazer alguma atividade fosse 

muito maior.  

Em relação à nossa presença na instituição e ao desenvolvimento do nosso projeto nesta, 

podemos dizer quer o impacto foi positivo, em conformidade com os resultados obtidos. Tanto a 

nível da população alvo, como a nível institucional, o projeto foi muito bem aceite e foi uma ajuda 

e mais valia, pois, a nível educativo e a nível sociocultural, a instituição ainda não desenvolvia 

atividades que fossem preparadas a pensar e a ter em conta as verdadeiras necessidades dos 

utentes que lá estavam;  por isso, o nosso projeto iniciou uma nova perspetiva e visão de como 

pensar e programar atividades e ocupação dos tempos livres dos utentes. Acreditámos que a 

nossa forma de pensar e ver a educação foi uma marca importante deixada na instituição e, por 

isso, foi importante e enriquecedor poder partilhar e incentivar à prática de uma educação ao longo 

da vida, que promova o desenvolvimento holístico dos utentes da instituição.  

A nível do conhecimento na área de especialização –Educação de Adultos e Intervenção 

Comunitária – o estágio permitiu-nos o contato direto com um público-alvo, a aplicação de 

conhecimentos prévios acerca da nossa área e a utilização prática de técnicas aprendidas.  Mas 

o estágio foi, também a oportunidade para contatar com outras formas de trabalhar: a partilha de 

experiências com a gerontóloga da instituição foi uma mais valia, pois pudemos melhorar a prática 

ao longo do projeto, aprender mais e melhorar alguns conhecimentos, uma vez que esta já tinha 

experiência profissional no âmbito do envelhecimento ativo.    

Para concluir, esta foi uma experiência muito enriquecedora e que gostamos bastante de 

desenvolver, pois permitiu-nos aprender e crescer a nível pessoal, profissional e a enriquecer o 

nosso conhecimento sobre a área de especialização, nomeadamente no tocante ao 

envelhecimento ativo.  
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Anexo 1: Regulamento interno CSF Creche  
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Anexo 2: Regulamento interno CSF Pré-Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Anexo 3: Regulamento interno CSF CATL 
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Anexo 4: Regulamento Interno CSF Centro de Dia  
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Anexo 5: Regulamento Interno CSF Lar de Idosos  
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Anexo 6: Atividade do Dia do Amor  
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Anexo 7: Atividade do Dia das Telecomunicações 
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Anexo 8: Livro referente à Lenda da Serra da Estrela  
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Anexo 9: Livro referente à Lenda do Galo de Barcelos  
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Anexo 10: Quadras dos Santos Populares realizadas pelos utentes  

 

A treze temos Santo António 

A vinte e quatro S. João 

A vinte e nove S. Pedro 

E recebemo-los com uma grande emoção. 

 

S. Pedro com as chaves do céu 

Com o cordeiro S. João 

E S. António 

Com o menino na mão. 

 

No dia de S. João 

Vamos todos cantar 

Brincar com um balão 

Até ele rebentar.  

 

A noite de S. João 

É uma noite de folia 

Vejo o fogo de artifício 

Sempre com muita alegria. 

 

No Santo António 

E no S. João 

Como as sardinhas 

E deixo o pão. 

 

 

Ó meu rico Santo António 

És um santo popular. 

Na tua festa não falta 

Sardinha para assar. 

 

 

Braga, és meu amor, 

Quero contigo dançar 

Cantar cheia de fulgor 

A tradição popular. 

 

Em junho todos bailam 

Assim é a tradição 

As ruas estão enfeitadas 

Lá de cima até ao chão.  

 

S. João e S, Pedro  

Foram jogar á sueca.  

S. Pedro ganhou tudo 

E S. João chamou-lhe careca.  

 

S, João para ver as moças  

Fez uma ponte de prata.  

As moças não passam lá 

S. João todo se mata.  

 

Dos três santos populares  

S. Pedro é o mais telhudo.  
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Faz milagres aos milhões 

Tem a chave da virtude.  

 

S. António já se acabou.  

O S. Pedro está a acabar.  

S. João dá cá um balão 

Para eu brincar.  

 

S. João adormeceu  

Nas escadinhas do coro.  

As freiras encontraram-no  

E picaram o S. João todo.  

 

Racha lenha,  

Racha lenha, 

Eu estou morta  

Que S. João venha.  

Não precisa de altar 

O nosso Santo Antoninho 

No coração pode ficar 

Fazer dele o seu cantinho. 

Oh, manjerico bem cheiroso 

Pelo regar e por ao luar 

Dá-lhe um rapaz bem jeitoso 

Para com ela se casar. 

Grande Santo António,  

tu que és um protetor,  

protege sempre a minha vida  

e a do meu amor. 

 

Que o Santo António  

abençoe para sempre 

o nosso casamento
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Anexo 11: História Ilha dos Sentimentos  
 

Era uma vez uma ilha, onde moravam os seguintes sentimentos: a alegria, a tristeza, a 

vaidade, a sabedoria, a riqueza, a bondade e outros. 

Um dia, avisaram para todos moradores dessa ilha, que ela ia ser inundada. 

A Bondade cuidou logo para que todos os sentimentos se salvassem; então falou: 

- Fujam todos, a ilha vai ser inundada. 

Todos correram e pagaram seu barquinho, a Sabedoria, a Alegria e outros amigos, logo se 

prepararam e diligentemente se puseram a ir em direção um morro bem alto. Só a bondade não 

se apressou, pois queria ficar e se certificar que todos estavam bem. 

Quando já estava quase tudo inundado, correu para pedir ajuda. 

Estava passando a Riqueza e ela disse: 

- Riqueza, leve-me com você!  

Ela respondeu 

- Não posso, meu barco está cheio de ouro e prata, você não ia caber. 

Passou a Vaidade e ela pediu 

- Oh! Vaidade, leve-me com você! 

- Não posso você vai sujar meu barco. 

Logo atrás vinha a Tristeza 

- Tristeza, posso ir com você? 

- Ah! Bondade, estou tão triste que prefiro ir sozinha! 

Passou a Indiferença, mas fez que não estava escutando o chamado da Bondade. 

Desconsolada, a Bondade começou a chorar e pacientemente resolveu esperar ajuda. 

Então passou um barquinho, onde estava um velhinho que lhe falou: 

- Sobe, Bondade, que eu te levo! 

A Bondade ficou tão radiante de felicidade que até esqueceu-se de perguntar o nome do 

velhinho. 

Chegando ao morro onde estavam os sentimentos, ela perguntou a Sabedoria: 

- Sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe aqui? 

Ela respondeu: - O Amor! 

Autor desconhecido 
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Anexo 12: Livro referente à história “O Soldado João” 
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Anexo 13: Quadras elaboradas pelos utentes sobre a história “O Soldado João” 
 
O soldado João  
foi chamado para a Guerra.  
Marchou de espingarda ao ombro 
Disse adeus à sua terra.  
 
Marchava muito feliz 
Cantava durante o caminho.  
Bem lhe ralhava o sargento  
Para ele ir certinho.  
 
Quando ele chegou à guerra 
Não quis fazer pontaria, 
Cumprimentava toda gente 
Ouviu grande gritaria.  
 
Para espanto de todos  
Acabou em bem a guerra.  
Foram todos para casa 
E o João voltou à terra.  
 

Elaborado: Utentes do projeto “Viver com alegria um projeto de 

animação com idosos institucionalizados” 
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Anexo 14: Livro da história “Árvore Generosa” 
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Anexo 15: Livro referente à Lenda das Amendoeiras em flor  
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Anexo 16: Livro da fábula da “Galinha dos Ovos de Ouro” 
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Anexo 17: Imagem do jogo “Quem sabe, sabe!” 
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Anexo 18: Imagem dos manjericos decorados pelos utentes do projeto  
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Anexo 19: Fotografias das atividades de treino cognitivo 
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Anexo 20: Fotografias atividade Mala Sénior  
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Anexo 21: Atividade sessão de Snoelezen 
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Anexo 22: Declaração de autorização da utilização do nome da instituição  
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Apêndice 1: Guião de entrevista aos utentes do lar de idosos 
 

Questões: 
Há quanto tempo está no Lar? Como se sente aqui? 
 
Participa em alguma (s) atividade (s) promovidas pelo Lar? Em quais participa?  
 
Considera importante ocupar o seu tempo livre?  
 
Que atividades gostaria de realizar? 
 
Se pudesse mudar algo no Lar de Idosos o que mudança faria?  
 
Das seguintes atividades quais aquelas que gostava de realizar:  
 

Jogos de Mesa  

Atividades Físicas e Motoras  

Passeios  

Oficinas de Trabalhos Manuais   

Música e Dança  

Contar contos, Provérbios, Lengalengas, Histórias   

Pintura  

Rezar  

Jardinagem  

Cantar  

Costura/Renda/Crochet  

Conversas/Debates   

Jogos Cognitivos  
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Apêndice 2: Questionário de avaliação final do projeto 
 

O presente questionário tem como objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes do lar de 

idosos em relação às atividades realizadas no âmbito do projeto “Viver com Alegria: um projeto de 

animação com idosos institucionalizados”, bem como perceber se as atividades desenvolvidas 

foram ao encontra das suas expectativas e ainda o desempenho da estagiária responsável. O 

questionário é anónimo e os dados serão tratados com confidencialidade. 

 

Questões:  

1. De uma forma geral, gostou de participar nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto?  

Gostei Muito            Gostei            Gostei Pouco              Não Gostei          Sem opinião 

Porquê? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Considera que as atividades desenvolvidas forma ao encontro dos seus interesses?  

Muito                     Pouco                      Nada  

 

3. As atividades desenvolvidas foram importantes para que se sentisse mais ativo e melhorasse 

o seu dia-a-dia?  

Sim                Mais o menos             Não             Sem opinião  

Porquê? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Das atividades realizadas considera que estas contribuíram para proporcionar momentos de 

convívio entre os utentes?  

Sim                      Mais o menos                     Não                Sem opinião  
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5. Das atividades desenvolvidas, quais foram aquelas que mais gostou de participar? 
 

 

Oficinas das Datas Festivas 

Dia Mundial da Rádio 

Dia da Mulher 

Dia Mundial da Atividade Física 

Dia das Telecomunicações 

Dia do Amor  

 

 

Oficina da Motricidade Fina e Estimulação 

Cognitiva 

 

Loto de palavras, sopa de letras, puzzles, contas 

com dinheiro  

Lembrar Palavras, Palavras Sinónimas e 

Antónimas 

Bingo  

Jogo de Cartas  

Profissões intrusas, jogo de sequências  

Jogo Quem sabe Sabe 

Decoração de manjericos   

Oficina da Música Dia Mundial da Voz 

Os instrumentos  

Visita do Grupo Coral Espírito Jovem 

Visita da Fadista Juliana Dias  

Oficina das Memórias Lenda da Serra da Estrela e Lendas de Braga 

Dia Nacional do Centro Histórico 

O 25 de abril de 1974 

A história das Cruzes em Barcelos  

Quadras Santos Populares  

Passeios e Visitas Visita ao Centro Social e Paroquial da Polvoreira 

O Museu Pio XII 

Oficina da cultura e conhecimento História Ilha dos Sentimentos 

História Soldado João 

História Árvore Generosa  

Lenda das Amendoeiras em Flor 

Fábula da “Galinha dos Ovos de Ouro” 
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Outras atividades 

 

Ceia de Reis 

Mala Sénior 

Aula aberta de educação física 

Aniversário da Instituição 

Sessão de Snoezelen 

Saída ao Braga Parque 

Rezar o Terço 

Arraial dos Santos Populares 

 

6. Como descreveria a estagiária quanto à sua disponibilidade e postura durante o projeto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Em que medida, este projeto foi importante para si e para a instituição? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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