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Introdução 
 

Vivemos numa fase de modificações demográficas que indicam, ano para ano, 

um acelerado processo de envelhecimento populacional, tanto em número de anos 

vividos como em percentagem. Assim e principalmente em razão do aumento desta 

faixa etária, a atenção ao idoso tem estimulado um enfoque mais amplo e 

interdisciplinar dos profissionais envolvidos, em busca de uma melhor qualidade de 

vida para os que ingressaram na velhice. 

Atendendo a esta situação, e como futura animadora sociocultural, pretendo com 

este trabalho desenvolver um projecto de Animação Sociocultural (ASC) destinado a 

uma instituição particular de acolhimento a idosos, a “Casa de Repouso Passado e 

Presente”, no concelho de Celorico da Beira. Partindo de um diagnóstico identificador 

dos problemas e necessidades da referida instituição, mas também das suas 

potencialidades, o principal objectivo deste projecto é definir estratégias para a melhoria 

de qualidade de vida dos seus utentes, e desenvolvimento de uma vida plena, numa 

perspectiva integradora e emancipadora inerente à filosofia da ASC. 

O trabalho estrutura-se através de três capítulos que se complementam. No 

primeiro capítulo apresenta-se uma perspectiva teórica da relação entre a Animação 

Sociocultural e a Terceira Idade, fazendo referência ao envelhecimento demográfico, 

sobretudo no caso português. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem da instituição beneficiadora deste 

projecto, bem como a sua contextualização e caracterização. 

Por fim, no último capítulo exponho o projecto de Animação Sociocultural 

propriamente dito, com a descrição de todas as suas fazes e com uma calendarização 

anual de tarefas e actividades. Neste projecto são consideradas actividades 

dinamizadoras que podem estimular as funções cognitivas e a criatividade, ampliar o 

imaginário, bem como libertar emoções, reforçar a auto-estima e auto-confiança, e 

facilitar a interacção entre os participantes, numa dimensão formativa, estimulativa e 

relacional, de modo a proporcionar uma vida mais activa e saudável a estas pessoas que 

escolhem, ou são levadas a escolher, este tipo de instituições para passar os seus últimos 

dias. 
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Capítulo I – Animação Sociocultural e a Terceira Idade 

 

I.1. Animação e a Terceira Idade 
 
 

O conceito de velhice é tendencialmente caracterizado como um estado definitivo, 

sem perspectivas de futuro nem capacidades de transformação que direccionem para o 

bem-estar. O envelhecimento visto como a transição entre a ocupação (situação activa), 

e a desocupação (situação de inactividade) vai levar à velhice, uma nova etapa da vida, 

de decadência, penúria económica, frustração e isolamento. Mas se significa perda de 

identidade profissional também significa ganho de tempo para actividades. 

É certo que a velhice humana gera uma redução da capacidade funcional devido ao 

curso do tempo, no entanto essas limitações não podem ser um entrave ao 

desenvolvimento de uma vida plena, surgindo, por isso, uma preocupação também por 

parte das Nações Unidas a favor dos idosos, decretando o ano de 1999 como Ano 

Internacional do Idoso.1 

Há cada vez mais evidências, quer por parte de instituições quer da sociedade em 

geral, no sentido de que o processo de envelhecimento decorra de modo positivo, que 

permita um desenvolvimento saudável e de qualidade de vida, que é o objectivo 

primordial de um envelhecimento activo. 

Sob o ponto de vista de Luís Jacob (2008:22), podemos, para tentar definir um 

conceito de qualidade de vida saudável para idosos, apresentar como pontos de 

referência os seguintes: 

⇒ O bem-estar físico – em que se contempla uma comodidade em termos 

materiais, da saúde, higiene e segurança; 

⇒ As relações interpessoais – que englobam as relações familiares, dos amigos e a 

participação na comunidade; 

⇒ O desenvolvimento pessoal – tentando um desenvolvimento intelectual e de 

auto-expressão; 

⇒ A existência de actividades espirituais e transcendentais – que englobam 

actividades simbólicas, religiosas e de autoconhecimento; 

                                                 
1 Em Anexo1 mais informações acerca do Ano Internacional do Idoso retiradas do site 
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/ano_internacional_idoso.htm, Consultado no dia 27 de 
Dezembro às 10h30. 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/ano_internacional_idoso.htm
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⇒ As actividades recreativas a nível de socialização, entretenimento passivo e 

activo. 

É nesta perspectiva que a animação sociocultural surge na vida destas pessoas. 

A animação tem hoje, na minha opinião, mais do que uma dimensão 

ocupacional, sem objectivos reais precisos, virados para as actividades manuais ou de 

bricolage, propostos para se lutar contra a monotonia. Ela representa uma dimensão bem 

mais global, procurando um clima mais dinâmico para dar um significado à vida em 

colectividade, com vista ao melhoramento da qualidade de vida das pessoas idosas, ou 

outros âmbitos etários, de modo a facilitar a sua adaptação a uma nova vida que se 

impõe, depois de uma situação de reforma. 

Acata-se deste modo a opinião de Luís Jacob (2008:21) quando diz que …”uma 

boa abordagem à reforma implica uma continuidade da vida, não fazendo uma ruptura 

brusca com o passado nem perspectivando um grande vazio em relação ao futuro.” 

Tentam privilegiar-se, com a animação, o aspecto relacional, pretendendo ser um 

suporte de comunicação no seio institucional, cujos objectivos da animação de idosos 

neste contexto é o dinamismo da estrutura de acolhimento, a melhoria da qualidade de 

vida e o bem-estar tanto dos residentes como dos funcionários da instituição. 

Procura-se ainda que a animação se especifique com actividades 

interdisciplinares e intergeracionais que actuem em diversas áreas, de modo a 

influenciarem positivamente a vida do indivíduo e dos grupos. Estas actividades podem 

desenvolver-se dentro de quatro modalidades, a Cultural, a Educativa, a Económica e a 

Social, como nos mostra o quadro 1. 

Cultural Educativa Económica Social 

A animação surge 

como entidade 

criadora, gestora e 

construtora de um 

produto cultural, 

artístico ou 

criativo. 

A animação surge 

numa perspectiva 

de promoção 

educativa e 

formativa inicial e 

ao longo da vida. 

 

A animação 

aparece como uma 

actividade 

geradora de meios 

económicos e 

financeiros. 

A animação aparece 

para superar 

desigualdades 

sociais, procurando 

a promoção tanto do 

indivíduo como da 

comunidade. 

Quadro 1 - Diferentes modalidades em que se podem desenvolver as diversas actividades 
Adaptado de Luís Jacob, 2008 
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A animação é, em suma, uma das técnicas e práticas mais importantes para 

manter o idoso com vida e com saúde mental e física. Ela pode actuar segundo várias 

categorias, como se pode verificar na figura1. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A animação para idosos pretende, em suma, através de um conjunto de técnicas, 

actuar em todos os campos do desenvolvimento da sua qualidade de vida, de modo a 

facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais criadora, à melhoria nas relações e 

comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade de 

que fazem parte, procurando desenvolver a sua personalidade, a sua autonomia, e 

estimular a sua vida mental, física e afectiva. 
 

 

Difusão cultural – tentando criar o incentivo pelo gosto e pelas formas 
culturais, científicas e do conhecimento. 
 

Actividades artísticas não profissionais – tentando desenvolver talentos e 
capacidades artísticas e criativas nos idosos através das suas práticas. 
 

Actividades lúdicas – procurando o divertimento, o lazer, o desporto e 
sobretudo o convívio grupal. 

 

Actividades sociais – através da promoção da participação dos idosos em 
movimentos cívicos, sociais, políticos ou económicos. 
 

Figura 1 - Categorias de actuação da Animação 
Adaptado de Luís Jacob, 2008 
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I.1.1. Envelhecimento Demográfico 

 
No sentido lato da palavra, envelhecimento significa um processo de degradação 

progressiva e diferencial do organismo que afecta todos os seres vivos, sendo o seu 

termo natural a morte do organismo a uma velocidade e gravidade que variam de 

indivíduo para indivíduo, sendo, antes de mais, sempre uma questão demográfica. 

Deste modo podemos falar de envelhecimento demográfico2 que vai aparecer 

cada vez mais como uma realidade das sociedades actuais, não sendo a caso português 

uma excepção. 

É deste facto que resulta um cada vez maior número de observadores sociais a 

incluir nas suas reflexões diversas referências ao tema do envelhecimento demográfico, 

e da forma como as sociedades envelhecidas reagem ao assunto. 

A maneira como o envelhecimento começou a ser encarado, como uma 

“catástrofe colectiva”, levou a que durante algum tempo se tentasse travar a sua 

evolução. Como? Sobretudo através de políticas de incentivo à fecundidade, que na sua 

generalidade poderão não ter tido total sucesso, uma vez que os comportamentos face 

aos níveis de fecundidade e mortalidade não são aleatórios. Estas evoluções existem na 

interdependência com outras dinâmicas da sociedade, como a económica e social, 

política e cultural, científica e tecnológica. 

É evidente que tentar inverter esta tendência se revela não apenas ilusório, mas 

sobretudo inútil, concordando com Maria João Rosa (1996:1184) quando cita M. 

Loriaux, ao dizer que …”Se a fecundidade e, posteriormente a mortalidade são as duas 

razões demográficas para o curso do processo de envelhecimento das estruturas etárias 

e se o comportamento destas variáveis não é fortuito, logo é um engano esperar-se uma 

modificação profunda na evolução da estrutura etária sem que as outras estruturas 

societais sofram, também elas, mutações importantes”. 

                                                 

2 Mais informações acerca do Envelhecimento Demográfico em “Actualidades do INE”, mais 
propriamente no artigo “O Envelhecimento em Portugal - Situação demográfica e sócio-económica 
recente das pessoas idosas” no site http://www.alea.pt/html/actual/html/act29.html. 

 

 

http://www.alea.pt/html/actual/html/act29.html
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Ser-se idoso não é, de forma alguma, tal como o foi no passado, uma situação 

excepcional. O crescente relevo estatístico da parcela da população com mais de 65 

anos, resultante do processo de envelhecimento demográfico parece apresentar-se como 

uma herança para este século XXI, até porque, como poderemos ver na figura 2, o 

aumento da importância relativa dos indivíduos com idades mais avançadas 

(envelhecimento no topo), e a diminuição nas idades mais jovens (envelhecimento na 

base), apresentam-se como uma evolução indiscutível da estrutura etária da população 

portuguesa, que vai resultar numa redução da superioridade da parcela da população 

mais jovem (com menos de 15 anos) comparativamente à mais idosa (com mais de 65 

anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este processo de envelhecimento demográfico, e de acordo com informações dos 

Recenseamentos Gerais da População, do INE, faz-se sentir um pouco por todo o país, 

incluindo, como podemos constatar no quadro 2, a nossa região da Beira Interior Norte, 

nomeadamente o distrito da Guarda. 

 

 

 

Figura 2 - Pirâmide de Idades, Portugal 1960-2000 
Fonte: INE/ DECP, Estimativas e Recenseamentos Gerais da População 
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Quadro 2 - População Residente em 1991 e 2001, segundo os grupos etários e sua evolução entre 1991 e 2001 
Fonte: INE - Censos - Resultados definitivos. Região Centro - 2001 (Ano de Edição: 2002) 

 

 

É importante ainda referir que o nosso país apresenta uma população duplamente 

envelhecida, ou seja, com maiores percentagens de efectivos com mais de 65 anos e 

com percentagens mais fracas de efectivos com menos de 15 anos, envelhecimento este 

que poderá ser explicado pela evolução da fecundidade e da mortalidade. 

Relativamente à fecundidade, Portugal apresenta níveis cada vez mais baixos, o 

que vai resultar numa retracção do peso relativo dos efectivos nas idades mais jovens, e 

consequentemente, num aumento da importância relativa dos indivíduos nas outras 

idades. 

Em relação à mortalidade, a diminuição da sua intensidade veio reforçar aquilo 

que o declínio da fecundidade houvera ocasionado, o acentuar do processo de 

envelhecimento demográfico. 

Assim, a evolução da mortalidade contribui duplamente para reforçar a 

expressão quantitativa do grupo de idade de 65 e mais anos, que é efeito da diminuição 

da intensidade da mortalidade infantil, e depois pela elevação do número de anos que 

cada indivíduo, após os 65 anos, pode ainda esperar viver, como efeito da diminuição da 

intensidade da mortalidade nas idades avançadas. 

Não se prevê que esta realidade venha a ser muito diferente, num futuro 

próximo. No caso da fecundidade, é pouco realista supor que os valores da 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM 1991 E 2001 

ZONA  
GEOGRÁFICA 

  

Em 1991 Em 2001 

Variação 
Total 

Variação entre 1991 e 2001 (%) 

Grupos Etários Grupos Etários 
 

Grupos Etários 
 

0-14 15-24 25-64 65 ou + 0-14 15-24 25-64 65 ou + 0-14 15-24 25-64 65 ou + 
                            

              Beira Interior Norte  20 830  16 370  55 606  25 707  15 516  14 892  55 646  29 271 -2,7 -25,5 -9,0 0,1 13,9 
Almeida  1 582  1 500  4 776  2 182   926   964  4 024  2 509 -16,1 -41,5 -35,7 -15,7 15,0 
Celorico da Beira  1 695  1 202  3 878  2 100  1 195  1 217  4 112  2 351 - -29,5 1,2 6,0 12,0 
Fig. de Cast. Rodrigo  1 317   974  3 760  2 054   882   885  3 239  2 152 -11,7 -33,0 -9,1 -13,9 4,8 
Guarda  7 282  5 789  18 846  6 585  6 809  6 126  22 721  8 166 13,8 -6,5 5,8 20,6 24,0 
Manteigas   877   601  2 207   770   612   546  2 063   873 -8,1 -30,2 -9,2 -6,5 13,4 
Meda  1 324  1 010  3 424  1 682   773   761  2 841  1 864 -16,1 -41,6 -24,7 -17,0 10,8 
Pinhel  2 158  1 834  6 009  2 692  1 323  1 429  5 336  2 866 -13,7 -38,7 -22,1 -11,2 6,5 
Sabugal  2 380  1 918  7 488  5 133  1 478  1 510  6 293  5 590 -12,1 -37,9 -21,3 -16,0 8,9 
Trancoso  2 215  1 542  5 218  2 509  1 518  1 454  5 017  2 900 -5,2 -31,5 -5,7 -3,9 15,6 



“Idosos em Idade Activa – O desafio da ASC no contexto de um Lar” 
 

14 
 

descendência média venham a apresentar-se superiores ao necessário para que se 

garanta a substituição de gerações.  

No caso da mortalidade, também aqui não se revela consistente a hipótese de um 

aumento significativo da sua intensidade de modo a alterar a presente realidade do 

envelhecimento demográfico no nosso país. Como refere Maria João Rosa (1993:684) 

…” A menos que pelo efeito de uma forte imigração se consiga travar ou inverter a 

tendência de envelhecimento da estrutura etária, pode esperar-se a continuidade deste 

processo demográfico, dado a combinação dos efeitos derivados de uma fecundidade e 

de uma mortalidade baixas”. 
À indiscutível dimensão quantitativa do envelhecimento demográfico vem 

juntar-se uma outra dimensão no futuro, enquanto problema da sociedade. O 

envelhecimento demográfico corresponde, no fundo, a um processo que se traduz por 

uma determinada evolução da estrutura etária da população. Para alguns sectores da 

sociedade civil este envelhecimento produz uma desaceleração do ritmo de inovação e 

uma redução da flexibilidade e da mobilidade da mão-de-obra. Esta perspectiva acentua 

o conservadorismo político, diminui a propensão do consumo (aumentando a 

poupança), gera uma retracção do mercado interno e um aumento da obrigação de 

exportação. Por outro lado, segundo outros sectores, esta inovação não é contrária à 

experiência e à adaptação dos trabalhadores idosos às novas tecnologias que pode ser 

alcançada, por exemplo, através de reciclagens profissionais. O conservadorismo 

político, no entender de Maria João Rosa, não depende tanto do envelhecimento 

demográfico mas do envelhecimento das instituições e das mentalidades, e este não 

implica necessariamente uma diminuição automática do consumo, mas sim uma 

modificação da sua estrutura. 

No entanto, todos sabemos que no quadro de certas sociedades actuais, incluindo 

a nossa, a velhice tem uma identidade própria, com contornos nítidos e autónomos em 

relação ao indivíduo. Os velhos encontram-se colectivamente identificados com um 

determinado grupo de idade com direito a prestações financeiras como contrapartida da 

perda do estatuto de activo. 

A juntar a uma situação de inactividade e de dependência financeira, vai 

observar-se uma redução das capacidades físicas e intelectuais, decorrentes do processo 

de senescência, passando o indivíduo a fazer parte do grupo dos inactivos em função de 

uma idade e a ser alvo de uma protecção social particular. 
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O envelhecimento pode até ser considerado um bem quando visto como 

resultado da melhoria generalizada das condições de vida. No entanto, o risco existe, 

por um lado porque o último troço de vida, cada vez mais longo para a maioria das 

pessoas, pode ser vivido sem a qualidade a que qualquer cidadão tem direito e, por 

outro, porque a gestão das políticas sociais pode revelar-se ineficaz para evitar rupturas 

nos equilíbrios geracionais existentes. 

Existe uma particular vulnerabilidade à pobreza3 por parte da população idosa, 

sendo que os contrastes sociais se acentuam precisamente nas idades mais avançadas. 

Apesar de uma diminuição acentuada das taxas de pobreza entre os idosos, ela continua 

a persistir muito acima da média. 

Como podemos constatar no quadro 3 realmente as taxas de pobreza entre a 

população total têm vindo a baixar de 23%, 21% e 20%, respectivamente entre os anos 

de 1995, 1998 e 2001. 

 

Indicadores de Pobreza 

 1995 1998 2001 

Taxas de pobreza entre a população total 23% 21% 20% 

Risco de pobreza dos reformados, após transferências 34% 30% 25% 

Risco de pobreza entre a população com + 65 anos 38% 35% 30% 

Risco de pobreza de agregados de um adulto isolado com + 65 anos 57% 52% 46% 

Risco de pobreza dos agregados de um adulto idoso 34% 33% 28% 

Quadro 3 – Indicadores de Taxas e Risco de Pobreza 
Fonte: Instituto da Segurança Social 

 

No entanto, o que se nota é que entre os reformados essa taxa de pobreza se situa 

cinco pontos percentuais acima da média neste último ano, apesar de uma descida de 

34% no ano de 1995 para 30% em 1998 e 25% em 2001. 

Entre a população com mais de 65 anos esta diferença era já a dobrar, 10 pontos 

percentuais em 2001, apesar do decréscimo de 38%, para 30% entre 1995 e 2001. 

                                                 
3 Esta vulnerabilidade à pobreza, e constante preocupação acerca da mesma, levou a que a União 
Europeia e seus Estados-Membros decretassem o ano 2010 como Ano Europeu do Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social com o principal objectivo de alertar consciências para tais questões e renovar 
compromissos políticos entre os mesmos. Tais informações e outras mais podem verificar-se no Relatório 
Integral_Janeiro 2011, do Estudo Qualitativo Eurobarómetro sobre Pobreza e Exclusão Social, a partir de 
uma consulta no site http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=237. 
 

http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=237
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Também a situação dos isolados é particularmente gravosa, sobretudo quando se 

consideram os idosos isolados, nos quais os valores sobem para 57% em 1995 

comparados com 34% se falarmos apenas em adultos isolados. 

O problema do isolamento emerge, assim, em todos os indicadores, como um 

factor relevante de vulnerabilidade, principalmente no que diz respeito aos idosos. É 

precisamente nesta faixa etária que se coloca com maior intensidade o problema da 

autonomia na realização de tarefas correntes da vida quotidiana. 

No entanto, a agitação, necessidade económica e stress do dia-a-dia conduz 

também a uma ausência da família, levando a que o idoso apenas possa contar com o 

seu companheiro - também ele idoso e se ainda existir - o que vai agravar o seu 

isolamento. 

Em muitos casos, o recurso a instituições, lares, residenciais e centros de dia, 

começa a ser a única saída conveniente nos casos de perda de autonomia e de 

isolamento, que se vão tornando mais frequentes com o aumento da idade. Mas os 

idosos com menos recursos continuarão a ser penalizados, na medida em que não 

podem pagar os preços praticados no sector privado, nem contribuir com donativos para 

a admissão em muitos dos equipamentos da rede solidária que utilizam estes 

procedimentos. 

Recorrer ao apoio domiciliário seria outra alternativa possível, embora a sua 

capacidade de resposta se mostre cada vez mais insuficiente e incapaz de cobrir os 

níveis solicitados, como é o entendimento dos diversos autores consultados.  

Uma das respostas possíveis para inverter esta situação é tornar o 

envelhecimento mais saudável, criar novos desafios e alargar o conceito de velhice, 

como poderemos constatar no ponto que vem a seguir. 
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I.1.2. A Nova Velhice – Desafios Actuais 
 

Todos nós sabemos que envelhecer é um processo universal próprio de todos os 

seres vivos que se divide em três componentes, o envelhecimento biológico, social e 

psicológico. 

Certo é que ao longo do processo de envelhecimento, as capacidades de adaptação 

do ser humano vão diminuindo, tornando-o cada vez mais sensível ao meio ambiente 

que, consoante as restrições que possa colocar ao seu funcionamento, pode ser visto 

como elemento facilitador ou obstaculizador para a sua vida. 

Com o declínio progressivo das suas capacidades, devido ao impacto do 

envelhecimento, a alteração dos seus hábitos e rotinas diárias são um facto. Estas vão 

ser substituídas por ocupações e actividades que geralmente exigem um menor grau de 

actividade que podem acarretar sérias consequências como a redução da capacidade de 

concentração, coordenação e reacção. Esta realidade leva ao surgimento inevitável de 

processos de auto desvalorização, diminuição da auto-estima, apatia, desmotivação, 

solidão, isolamento social e depressão. 

É por isso necessário tentar compreender e valorizar, como futura animadora, que 

um idoso sofre uma perda progressiva de eficiência funcional e necessita, por isso, de 

compreensão, respeito, carinho, afecto, para que consiga, da melhor maneira, adequar-se 

à sua nova realidade. 

É neste contexto que devemos criar novos desafios, dinamizar uma “Nova Velhice”, 

termo utilizado por António Simões (2006), que proporcione ao idoso a possibilidade de 

ser útil à sociedade e à comunidade a que pertence. 

Já que se liberta do desempenho de um papel social e profissional e de grandes 

responsabilidades de carácter familiar, que inicie então um novo ciclo da sua vida que 

deve ser marcado por actividades e projectos que o enriqueçam a nível interior e de 

espírito criativo, e que lhe possibilite uma participação social diferente. 

É necessário dar ânimo e vida, activar, estimular e encorajar, criar meios de manter 

as mentes, emoções, e comunicações activas, fortalecendo os vínculos com os outros e 

colocando os relacionamentos em prosperidade. É essencial valorizar a sabedoria e 

experiências dos mais velhos, estimulando os seus pensamentos para aspectos positivos, 

para momentos felizes e de alegria. 
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Torna-se precioso construir uma sociedade de participação, criar condições reais 

para a comunicação entre as pessoas, criar grupos onde o idoso possa ser o autor do seu 

próprio desenvolvimento. Deve preparar-se o idoso para sair de casa ou instituição, da 

sua residência ou sede, para viver novos projectos que provavelmente durante a sua vida 

profissional activa não teve a possibilidade de realizar por falta de tempo. 

O idoso deve “abraçar” novas ideias, criar estímulos de desenvolvimento pessoal e 

social, tomando consciência de que ainda tem potencialidades como membro activo da 

comunidade. 

O processo criativo de qualquer projecto implica diferentes parâmetros e o idoso 

pode ter a oportunidade de experimentar o prazer de o construir com as suas próprias 

mãos, para depois aprender a valorizar os seus resultados. 

O idoso pode ter acesso aos bens culturais e a projectos como as Universidades da 

Terceira Idade que, entre outros, são um óptimo estímulo à sua longevidade e felicidade 

como pessoa. 

Temos que acreditar, como António Simões (2006:13), que as novas gerações de 

idosos serão …”Mais saudáveis, mais longevas, mais instruídas… a nova clientela para 

a educação.” 

Para além de uma realização pessoal que preenche os campos social e psicológico, 

não nos podemos esquecer da parte biológica, combater o imobilismo procurando 

estilos de vida saudáveis, tendo actividades que estimulem a mobilidade, como os 

exemplos do pedestrianismo campestre, caminhadas lentas, jogos tradicionais, ginástica 

aeróbica, hidroginástica, passeios, turismo sénior, entre outras coisas mais. 

Existem ainda as terapias ocupacionais, como jogos de mesa, leituras, a hora do 

conto, teatralização, actividades culturais recreativas e sociais, animações 

intergeracionais, que visam a criação de ambientes favoráveis à vida presente destas 

pessoas, tentando proporcionar momentos de lazer e prazer através da vivencialização 

do lúdico, ajudando-os a descobrir e desenvolver outras actividades criativas numa 

postura aberta a novas descobertas. 

O grande problema da nossa sociedade é que não quer ver o envelhecimento como 

uma oportunidade de progresso, aproveitando o potencial inexplorado destas pessoas 

em prol do desenvolvimento da própria sociedade, potencial esse que o papel 

metodológico da Animação pode ajudar a compreender. 
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I.1.3. O Papel metodológico da Animação 
 

A animação é um conjunto de práticas interdisciplinares e intergeracionais que 

actuam nas mais diversas áreas, influenciando de modo positivo a vida do indivíduo e 

do grupo. 

É uma necessidade fundamental de todos nós, a de nos animarmos. Se nos 

ocuparmos com actividades agradáveis a fim de descontrairmos física e 

psicologicamente, vamos satisfazer com certeza esta necessidade. Também as pessoas 

de idade têm necessidades, na medida das suas capacidades, de ter actividades 

recreativas a fim de se valorizarem, aumentando a sua auto-estima. 

A animação surge, assim, como uma das técnicas e práticas mais importantes, 

para manter o idoso com vida, com saúde mental e física, que se caracteriza sob a forma 

de acção sociopedagógica com a intenção de gerar processos de participação nos 

mesmos. 

Deste modo constatamos que a importância da animação sociocultural é facilitar 

a inserção das pessoas na sociedade, a sua participação na vida social e, sobretudo, 

permitir que desempenhem um papel reactivando, nalguns casos, papéis sociais. 

A animação procura também ser um estímulo permanente na vida mental, física 

e afectiva das pessoas idosas, permitindo uma melhoria da qualidade de vida das 

mesmas, com a pretensão de dar resposta a uma série de objectivos, como poderemos 

verificar na figura 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a 
inovação e 
novas 
descobertas; 

Valorizar uma 
formação 
contínua ao longo 
da vida; 

Proporcionar 
uma vida mais 
harmoniosa, 
atractiva e 
dinâmica com a 
participação e 
envolvimento 
do idoso; 

Incrementar a 
ocupação 
adequada do tempo 
livre de modo a 
evitar que o tempo 
de ócio seja de 
alguma maneira 
alienante, passivo 
e 
despersonalizador. 

Procurar 
rentabilizar os 
serviços e 
recursos 
comunitários 
para melhorar 
a qualidade de 
vida do idoso; 

Procurar valorizar as 
capacidades, 
competências, saberes 
e culturas dos idosos a 
fim de aumentar a sua 
auto-estima e auto-
confiança; 

A animação deve dar resposta a uma série de objectivos, tais como: 

 

Figura 3 - Objectivos afectos a uma boa Animação 
Adaptado de Luís Jacob, 2008 
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No entanto, antes de pensar num plano de actividades de animação para idosos é 

necessário realizar uma avaliação psicológica, social e física de cada indivíduo em 

particular, a fim de perceber quais as capacidades e motivações reais de cada idoso, em 

relação às actividades propostas, dando-lhes a oportunidade para que eles próprios 

possam propor outras actividades que sejam do seu agrado e permitir-lhes que 

participem nas actividades diárias da instituição para que se sintam prestáveis e activos. 

Quando estabelecemos uma relação com um idoso, devemos ter em conta certas 

regras para conseguirmos bons resultados na sua adesão às actividades propostas, das 

quais podemos destacar: 

⇒ Manter uma certa distância; 

⇒ Falar pausadamente; 

⇒ Referir o que estamos a fazer repetindo as vezes que forem necessárias; 

⇒ Apoiar e prestar ajuda sempre que for preciso, valorizando qualquer tipo de 

esforço motor; 

⇒ Manter uma atitude de calmia e passividade sendo muito pacientes e 

compreensivos. 

Devemos também ter sempre em conta a mobilidade de cada idoso, daí que se 

deverá fazer uma selecção dos idosos consoante a sua situação de dependência, 

dividindo-os em grupos, atentando ao exemplo do quadro 4. 
 

 

 

 

Como um dos princípios da animação de idosos é uma animação personalizada 

com metodologias próprias de acção, devemos ter sempre em conta certas regras na 

animação de idosos como: ter em atenção o que gostam e querem fazer, perguntando-

lhes as suas preferências para que eles possam expressar a sua vontade, nunca desistir 

de trabalhar com eles, mas ao mesmo tempo não insistir demasiado, criando-se rotinas, 

tentando realizar as actividades no mesmo horário e no mesmo dia da semana. 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Constituído por idosos 

autónomos. 

Constituído por idosos 

fisicamente dependentes e 

frágeis. 

Constituído por idosos 

muito dependentes. 

Quadro 4 - Grupos que se devem criar de acordo com a mobilidade dos idosos 
Adaptado de Luís Jacob, 2008 
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Os jogos ou actividades podem ser os que se usam para crianças e jovens só que 

adaptados aos idosos e que sejam do interesse deles – evitando a infantilização - para 

podermos contar com a máxima adesão e atenção. 

A animação deve ainda desenvolver a sociabilidade, a iniciativa pessoal e 

grupal, de modo a envolver a todos no projecto, no qual se deverão, desde o início, 

delegar responsabilidades, autoridade e direcção da actividade, não esquecendo de 

traçar metas executáveis em recursos e em tempo. 

 Como nos afirma Luís Jacob (2008:22) …”A animação nos nossos dias está no 

centro das prioridades de todas as estruturas de acolhimento de pessoas idosas, que 

tomaram consciência da sua importância enquanto elemento determinante da 

qualidade de vida em estabelecimentos e que se integra no projecto de vida de uma 

instituição, preservando a autonomia dos residentes.” 

Importante também é que a animação se desenvolva num local adequado, livre 

de distracções, com iluminação, acentos suficientes, com boa acústica e ventilação para 

a aplicação das técnicas desejáveis de alcançar, apropriados aos grupos com os quais 

queremos trabalhar. 

Relativamente ainda ao papel metodológico da animação para idosos, convém 

referir que podemos dividir a animação em: 

 Animação física ou motora – que é aquela em que pretendemos que o idoso 

faça algum tipo de movimento, com exercícios psicomotores. 

 Animação cognitiva – que é aquela que tenta actuar em todos os campos do 

desenvolvimento da qualidade de vida dos idosos através de um conjunto de actividades 

que facilitem o acesso a uma vida mais activa e mais criadora, à melhoria nas relações 

sociais e desenvolvimento da sua própria personalidade e autonomia. 

 Animação através da expressão plástica – que é aquela que propõe ao idoso 

trabalhar a sua faceta artística, proporcionando-lhe a possibilidade de se exprimir 

através de artes plásticas e trabalhos manuais. 

 Animação de comunicação – que é aquela que pretende a comunicação com os 

outros através da música, teatro, dramatização, dança, poesia, etc., transmitindo deste 

modo os seus sentimentos e emoções através da voz, movimentos e postura. 

 Animação de desenvolvimento pessoal – que é aquele que pretende desenvolver 

o próprio “eu” do idoso, as suas experiências de vida, sentimentos e emoções, 

desenvolvendo as suas competências pessoais e sociais como elemento de um grupo, e 
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estimulando o autoconhecimento e interacção com os outros, favorecendo a dinâmica de 

grupo. 

 Animação Comunitária – que é aquela que se destina essencialmente a idosos 

autónomos que ainda querem e podem participar activamente no seio da comunidade 

onde vivem, como elementos válidos, activos e úteis, pois é uma animação in locus. 

 Animação Lúdica – que é aquela que tem por objectivo divertir as pessoas e o 

grupo, ocupar o tempo, promover o convívio, e divulgar conhecimentos, artes e saberes 

através da brincadeira, entretenimento e lazer. 

 

Para além de tudo isto, existem ainda os programas intergeracionais. Tal como o 

nome indica, são programas que envolvem várias gerações que são muito importantes e 

gratificantes para todos, aumentando o conhecimento e compreensão entre elas. 

 Para que tudo isto se torne possível é indispensável a existência de um animador 

que, em primeiro lugar, faça um estudo de cada idoso em particular e depois da 

instituição em conjunto, para seguidamente poder começar a traçar as suas metodologias 

de trabalho e de intervenção dentro da instituição e do grupo. 
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I.1.4. O Animador no Contexto da Animação de Idosos 
 

Segundo o Preâmbulo do Estatuto do Animador Sociocultural “Animador 

Sociocultural é todo aquele que, sendo possuidor de uma formação adequada, é capaz 

de elaborar e/ou executar um plano de intervenção, numa comunidade, instituição ou 

organismo, utilizando técnicas culturais, sociais, educativas, desportivas, recreativas e 

lúdicas.” 

Assim, o Animador Sociocultural é um facilitador de processos de comunicação, 

um agente de socialização, veiculador de cultura e comportamentos de humanização que 

deve, como profissional, comparticipar para o desenvolvimento harmonioso e completo 

da personalidade dos indivíduos, facilitar a sua integração grupal e social, catalisar 

situações que proporcionem uma interacção dinâmica entre os vários actores sociais da 

comunidade. 

Apesar de, na minha opinião, o animador ser muito mais que isto, animador é 

também aquele que realiza tarefas e actividades de animação estimulando os outros para 

uma determinada acção, que têm de ser mediadores, intermediários, provocadores, 

gestores, companheiros e, no fundo, agentes de ligação entre um objectivo e um grupo-

alvo, ao qual compete criar movimento, dar vida, perspectivar actividades. Nesta 

perspectiva, deveremos apresentar propostas e sugestões, que seduzam, despertem, 

suscitem o interesse e influenciem, mas sem provocar qualquer tipo de sentimento de 

obrigatoriedade aos indivíduos. 

O animador deve ter características que possam influenciar positivamente o 

grupo com quem vai trabalhar, das quais se destacam as seguintes: 

 

• Viva 

• Activa 

•  Comunicativa 

• Perspicaz 

• Encorajante 

• Destemida 

• Entusiasta 

• Optimista 

  

O animador deve ser uma pessoa: 
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Segundo Trilla (2004:125) …”O animador é um educador… visto que pretende 

provocar uma mudança de atitudes, da passividade à actividade. Um agente social, 

visto que exerce esta animação… com grupos ou colectivos os quais tenta envolver 

numa acção conjunta… Um relacionador, capaz de estabelecer uma comunicação 

positiva entre pessoas, grupos e comunidades e de todos eles com as instituições 

sociais.” 

Uma vez que o animador deve exercer as suas funções no âmbito da Animação 

Sociocultural, independentemente do sector de intervenção, podemos questionarmo-nos 

acerca da existência, ou não, de uma animação específica para idosos, uma vez que a 

animação em si deve ser intergeracional e não sectária. 

A resposta é que todas as actividades em geral são realizáveis para todas as 

idades, no entanto o trabalho com idosos requer adaptações no que diz respeito à 

velocidade, à duração, aos locais e às suas referências culturais e sociais. 

E se assim for podemos dizer então que existe uma animação de idosos. Neste 

caso, a especificidade do trabalho com o idoso carece de técnicas especialistas nesta 

área. Ao animador é exigido muito mais do que realizar simples actividades, ele é 

muitas vezes o confidente, o conselheiro, o amigo, alguém que com o passar do tempo 

fica muito próximo do idoso. É necessário que os animadores, ao trabalharem com 

idosos, tenham uma grande estabilidade afectiva e emocional, a fim de conseguirem 

desempenhar as suas funções, uma vez que eles se tornam, muitas vezes, as pessoas que 

se mostram mais disponíveis e presentes na vida do idoso e que lhes dão a atenção de 

que eles necessitam. 

Na animação de idosos é muito importante o idoso em si, enquanto pessoa 

individual, embora se dê também importância ao trabalho em grupo. Daí que o 

animador deva identificar o melhor método de trabalho, tendo em conta o grupo e o 

indivíduo em si, com o qual vai desenvolver acções. Precisa atender a actividades 

grupais do agrado de todos mas também a gostos individuais, como o gosto da leitura, 

por exemplo, por parte de um utente, de modo a apoiar essa actividade. 

Na minha opinião, os objectivos da animação de idosos só serão atingidos se o 

animador gostar muito do que faz e for uma pessoa com muita disponibilidade, uma vez 

que o trabalho com idosos é bastante desgastante a nível psíquico. Embora, por outro 

lado, também muito compensador porque os idosos são fonte de sabedoria, adquirida 

pelas suas vivências e trabalho ao longo das suas vidas. 
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Deste modo é da competência do animador motivar os idosos, criando as 

condições no sentido de orientar a sua vontade para a participação nas actividades 

propostas, e como conhece muito bem todos os membros do grupo, propondo 

actividades adaptadas aos seus desejos. O animador deve-se fazer aceitar pelos idosos, 

nunca se mostrando superior, procurando estabelecer um clima de confiança e 

ajudando-os a ultrapassar os seus medos. Deve ajudar a criar os hábitos nos idosos de 

modo a favorecer o seu dinamismo, renovação da sua confiança e valorização. 

O animador deve usar também um vocabulário adaptado e apresentar os seus 

projectos explorando os seus conteúdos e objectivos, solicitando a participação dos 

idosos. 

Cabe ainda ao animador ir ao encontro dos mais velhos e perceber se as suas 

recusas revelam muitas vezes medos ou inseguranças, e assegurar que a partir do 

momento em que eles se sintam mais à vontade, a sua participação será mais fácil nas 

actividades. 

Como animadores devemos solicitar a participação dos idosos tentando torná-los 

mais activos e interventivos, fazendo com que eles se sintam mais úteis e pessoas de 

pleno direito, no entanto, como já dissemos, sem ceder à tentação de “infantilizar” os 

idosos quando se faz a animação. Muitas vezes colocam-se os mais velhos a ter atitudes 

e gestos próprios das crianças, coisas que eles não gostam. 

Outro perigo a evitar pelo animador é o de sobrevalorizar algumas situações, ou 

seja, tornar um acontecimento normal na vida da pessoa em algo extraordinário, como 

se ele estivesse a fazer algo de estranho e excepcional. 

O pressuposto subjacente do processo de envelhecimento é o da 

heterogeneidade. O animador tem que estar preparado para as dificuldades que vai 

encontrar ao trabalhar com o idoso institucionalizado, vai deparar-se com:  

⇒ Uma população cada vez mais velha, cada vez mais incapacitada, que ao 

condicionar as actividades propostas, pressupõe uma animação adaptada à perda de 

memórias, das capacidades físicas e sensoriais; 

⇒ Uma população cada vez mais cansada com tendência ao sedentarismo, pelo que 

o animador deve preocupar-se com ritmos adaptados aos seus problemas físicos e 

mentais, respeitando as suas necessidades; 

⇒ Idosos renitentes à mudança, por razões culturais e de comodismo; Idosos 

também eles renitentes à entrada e participação em grupos de grandes dimensões 

demonstrando falta de confiança na sua pessoa e nas suas capacidades. 
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Perante estas possíveis situações, o animador pode deparar-se com algumas 

dificuldades relacionadas com as suas próprias atitudes, competências, personalidade ou 

até assiduidade dentro da instituição. 

O animador pode, sem se dar conta, ser demasiado autoritário, pode ter poucos 

conhecimentos ou formação, ser incompetente em relação ao grupo etário, 

nomeadamente ao nível cultural, condição física e psíquica, pode não ser criativo nas 

actividades propostas, pode ser pouco amável e ferir susceptibilidades, ter espírito de 

contradição, ser indulgente, pouco compreensivo provocando sentimentos hostis e 

intimistas, ou não ter adquirido conhecimento suficiente para poder executar com 

eficácia e profissionalismo qualquer tipo de actividade, o que leva a não conseguir 

mudanças com o grupo com o qual estava destinado a trabalhar. 

Deste modo, para um animador conseguir trabalhar com profissionalismo com 

idosos deve ter em conta e estar à espera de: 

⇒ Encontrar situações e reacções diversas às propostas sugeridas, desde o 

entusiasmo à indiferença e ao desprezo; 

⇒ Encontrar grupos de idosos bastante heterogéneos nos gostos, capacidades, 

saberes e receptividade às actividades; 

⇒ Encontrar idosos ainda muito ligados ao seu lugar, espaços e bens e sentir-se 

desinserido do seu meio identitário. 

 

Ainda assim, o animador não pode desanimar, deve ter sempre actividades 

extras, e dar um passo de cada vez para, em primeiro lugar, conquistar a confiança dos 

idosos e esperar, ainda que demorada, por uma evolução da situação, ao tentar possíveis 

soluções para a problemática em causa. 
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I.1.5 Problemática em Causa  
 

A institucionalização nem sempre é fácil, sair de casa nunca é agradável para um 

idoso, vai alterar o seu bem-estar psicológico que estava estreitamente associado à sua 

satisfação relativamente ao seu ambiente residencial. Não podemos esquecer que 

existem laços afectivos com significado psicológico único que ligam o idoso à sua casa 

através de memórias que não se apagam, e que o vinculam emocionalmente àquele 

lugar. 

Quando o idoso é confrontado com a sua institucionalização ele tem que se 

redefinir, podendo ficar deprimido. O idoso vai sofrer uma deterioração psicológica, que 

se faz acompanhar de sentimentos de abandono por parte da família, ainda que não 

sejam reais. 

A transição de um ser autónomo e livre na comunidade, para um ser 

institucionalizado, implica que abdiquem dos seus objectivos e gostos pessoais para se 

adaptarem a uma situação que gostariam de ter evitado. 

Aquilo que costumamos ver é que um idoso chega a um lar e vê um ambiente 

desconhecido, onde o mais provável é passar os seus últimos dias. Ele chega sozinho, 

com apenas alguns dos seus pertences, a um mundo onde a realidade é um permanente 

contacto com a morte. Vai ter que se inserir numa nova estrutura, conhecer, aprender e 

respeitar regras e hábitos da mesma, sem poder dar a sua opinião sob o risco de ser 

marginalizado. 

A problemática em causa é, precisamente, este isolamento e introspecção, estas 

atitudes de auto-exclusão em relação ao restante grupo, e esta perda progressiva de 

vontade de viver, que se denota nos idosos quando se entra numa instituição. Muitos, 

por vezes, têm comportamentos agressivos, introvertidos e “casmurros” que surgem a 

partir da solidão, da inacção e monotonia que sentem. 

Para além de não se sentirem à vontade dentro do grupo, da comunidade 

institucional, parece que o aceleramento de todos os seus processos degenerativos, 

implícitos no seu envelhecimento, passa a ser evidente. 

É neste sentido que surge a preocupação e vontade de intervir para tentar 

modificar esta realidade, através da elaboração de um projecto de Animação 

Sociocultural para estas instituições, de tentar mostrar que o grande objectivo da 

animação para idosos é promover a sua qualidade de vida, que passa pela participação 
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activa dos mesmos, é ajudar e incentivar os idosos a continuar a viver, através de 

estratégias que conservem a auto-estima, de modo a atingir um equilíbrio mínimo 

mental e afectivo e enfrentar novos desafios. 

Os ritmos dos dias de hoje podem proporcionar diferentes formas de envelhecer, 

assim ao nível da Animação Sociocultural para idosos institucionalizados, podem ser 

desenvolvidos diversos tipos de actividades como: 

⇒ Exercício físico ligeiro; 

⇒ Sessões de leitura; 

⇒ Visionamento de filmes e posterior discussão dos mesmos; 

⇒ Discussões acerca de temas propostos; 

⇒ Trabalhos manuais e posterior exposição dos mesmos; 

⇒ Passeios ao ar livre; 

⇒ Visitas a museus; 

⇒ Idas a teatros; 

⇒ Jogos na parte lúdica. 

 

Uma das componentes muito importantes da animação, no seu sentido mais 

lúdico, é precisamente o jogo, e existem inúmeros jogos todos adaptáveis à terceira 

idade e que o idoso recorda da sua juventude. O idoso precisa, para além de se sentir 

vivo e útil, de se divertir e…de ser feliz. 

 O jogo, na opinião do professor Cameira Serra, é das melhores terapias para 

tornar estas necessidades uma realidade, se não atentemos à figura 4. 

Com este tipo de actividades, e outras mais, dentro da animação pretendemos 

que os idosos sejam capazes de construir, inventar, criar, satisfazer os seus ideais de 

expressão e socialização, que atinjam o prazer de compartilhar actividades que devem ir 

além do espaço lúdico, combatendo o aborrecimento, e compensando a falta de 

actividade profissional. 

Pretendemos contrariar a ideia de que a maior parte dos idosos não servem para 

nada e que não interessam a ninguém. Procuramos incentiva-los e devolver-lhes o 

sentimento de pertença à sociedade, da qual continuam a fazer parte e na qual devem 

continuar a intervir. 
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O grande objectivo dos projectos de animação numa instituição é garantir uma 

vivência digna e de qualidade a todos, naquela que será, provavelmente, a sua última 

morada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Libertar 
tensões e 
emoções; Aumentar o 

grau 
cultural; 

Criar 
predisposição 
para realizar 

outros afazeres; 

Possibilitar encontros 
intergeracionais que 

são bastante 
gratificantes para 

qualquer dos grupos 
etários. 

Orientar de forma 
positivas angústias 

quotidianas; 

Aumentar o número 
de relações e 
consequentes 

amizades; 

Proporcionar o 
compromisso 

colectivo; 

Com o Jogo nós conseguimos: 

Jogo 

Figura 4 - Benefícios do Jogo 
Adaptado de Cameira Serra, 1999 
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Capítulo II – Casa de Repouso Passado e Presente 
 

II.1. Análise do Meio Contextual 
 

II.1.1. Contexto Institucional e Social 
 

A Casa de Repouso Passado e Presente é um estabelecimento para atendimento 

integral institucional, cujo público-alvo são as pessoas de 65 anos e mais, os chamados 

idosos, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para permanecer 

com a família ou no seu domicílio. Esta instituição deve proporcionar serviços na área 

social, médica, de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, 

odontologia, e em outras áreas, conforme necessidades particulares de cada utente. 

O aumento do envelhecimento demográfico e por isso de idosos dependentes e 

com necessidades especiais, torna complexo o seu atendimento nestas instituições, pois 

não basta proporcionar-lhes abrigo, alimentação, recreação e encaminhamento para 

cuidados médico-hospitalares, quando necessários, é também necessário ter em conta 

uma dieta adequada, os cuidados diários de higiene e de enfermagem e todos os 

programas que promovam e mantenham a autonomia do idoso, além da criação de um 

ambiente adequado e seguro para o idoso dependente. Daí que não se pode pensar 

apenas num programa de assistência social. Temos de pensar nesta instituição como 

uma moradia, mas uma moradia especializada que consiga respoder às várias e 

diferentes necessidades sentidas pelos diversos utentes.4 

 Quanto ao contexto social, depois de analisar entrevistas realizados aos utentes 

da instituição,5 pudemos constactar que os residentes da mesma se situam em idades 

entre os 79 e 94 anos, divididos de forma mais ou menos uniforme entre homens e 

mulheres, sendo que a maior parte deles é a primeira vez que frequentam uma 

instituição. 

                                                 
4 Informações obtidas a partir de consultas ao site http://www.cuidardeidosos.com, no dia 23 de 
Dezembro de 2010, pelas 17h20. 
 
5 Entrevistas e tabela de respostas em Apêndice 1 
 

http://www.cuidardeidosos.com/
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 As razões mais referidas que os levaram a escolher este tipo de instituição foi a 

falta de saúde e o facto de estarem sós e se sentirem na solidão, por iniciativa própria ou 

dos filhos que não têm condições para poderem cuidar deles. 

 Na maioria dos casos, são idosos ainda independentes, existindo apenas alguns 

que precisam de andarilhos e bengalas e dois que andam de cadeira de rodas. 

 Em relação às suas habilitações literárias, poucos são os que não sabem ler nem 

escrever, existindo até uma professora e uma secretária judicial licenciada, ou seja 

existe um grupo relativamente alfabetizado.  

 Grande parte destes utentes viviam da agricultura e pastorícia, o que explica, em 

parte,  que respondam que não tinham tempos livres, quando se lhes pergunta quais os 

seus tempos livres nos seus tempos de actividade. 

 O nível cultural da maior parte deles é rico em experiências, pois muitos são os 

que viveram em países estrangeiros, e adquiriram conhevcimentos de outras culturas 

diferentes da nossa. São, na sua maioria, religiosos, que apreciam ler, e que desejaríam 

ocupar os tempos livres com actividades para não se sentirem tão parados. 

 Dentro das sugestões que foram apresentando para o preenchimento desses 

tempos mortos aparecem muito as rendas, malhas e trabalhos para recuperar e reutilizar 

materias velhos. 

 Quando se mencionam os passeios, visitas a museus e festas, poucas são as 

respostas que se conseguiram obter, bem como em relação às visitas que recebem, 

talvez porque não queiram falar no assunto. 

 Relativamente à opinião acerca da instituição, apenas referem a falta de 

actividades pelo que, de resto, parece para eles estar tudo bem, mostrando o gosto pela 

instituição, pelos espaços naturais envolventes, a comida, higiene e funcionárias. 

 As doenças de que são portadores variam entre diabetes, bronquite, tiróide, 

problemas de fígado, cabeça, pernas, coração, entre outras, sendo que a maior parte 

deles admite que têm uma vida muito sedentária, triste e monótona. 
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II.1.2. Características Socio-económicas 
 

A Casa de Repouso Passado e Presente situa-se na freguesia da Ratoeira, no 

concelho de Celorico da Beira pertencente ao distrito da Guarda.6 

Esta freguesia, de acordo com os sensos de 2001, segundo fontes do INE, tem 

uma população total residente de 273 pessoas, sendo que 133 são do sexo masculino. 

A freguesia é um vale riquíssimo onde a agricultura é a principal actividade das 

suas gentes, cultivando todo o tipo de produtos agrícolas regionais, constituindo a 

pastorícia e a produção de queijo a sua principal riqueza. 

Não sendo no entanto, a riqueza dos seus solos, o suficiente para manter os seus 

naturais no concelho, que têm partido para outras localidades, no país e no estrangeiro, 

em busca de melhores condições de vida.7 

A nível dos serviços existentes na área, verifica-se a existência de infra-

estruturas educativas e infra-estruturas sociais, desportivas e culturais, como podemos 

constatar no quadro 5. 

 

 
 
 
 

 

                                                 
6 Mapa de localização cedido pela instituição em Anexo 2 
7 http://www.cm-celoricodabeira.pt, no dia 23 de Dezembro de 2010, pelas 18h30. 
 

Quadro 5 - Infra-Estruturas existentes na Freguesia da Ratoeira 
Fonte: Portal da Câmara Municipal de Celorico da Beira 

Infra-Estruturas Educativas Infra-Estruturas Sociais, Desportivas e Culturais 

- Escola Primária da Ratoeira - Sede de Junta de Freguesia 

-Associação de Melhoramentos da Ratoeira 

- Clube de Futebol da Ratoeira 

- Campo de Futebol da Ratoeira 

- Igreja de S. Sebastião 

- Monumento a N.ª Sra. De Fátima 

http://www.cm-celoricodabeira.pt/
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II.2. Caracterização da Instituição 
 

II.2.1. Localização e História 
 

A Casa de Repouso Passado e Presente é uma instituição de acolhimento de 

idosos que fica situada no Distrito da Guarda, Concelho de Celorico da Beira, na 

Freguesia da Ratoeira, mais propriamente na estrada Nacional 16 a 5 km de Celorico. 

Uma antiga Residencial e Restaurante “Leão”, que mudou de ramo e sofreu 

alterações para se tornar numa casa de repouso para idosos. 

Esta instituição ainda com historial recente foi criada em 2008, dando início à 

sua actividade em Junho desse mesmo ano, completando apenas em Junho passado 3 

anos. 

A mesma tem ao dispor da comunidade residente uma área total de 3 x 580m2, 

sendo dois terços ocupados por instalações domiciliárias e espaços administrativos. Para 

além disso, contém anexos afectos ao edifício. As instalações possuem ainda uma área 

descoberta de 10 000m2. 

O moderno edifício da Casa de Repouso tem capacidade para 30 utentes, que 

recebem todo o afecto e toda a experiência de profissionais com preparação para o 

exercício das suas funções. 

 
 
 

Ilustração 1 – Casa de Repouso Passado e Presente 

Ilustração 2 – Área envolvente nas traseiras da 
instituição 
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II.2.2. Missão – Objectivos Institucionais 
 

 Esta instituição é uma casa para repouso que desenvolve actividades de apoio 

social a pessoas idosas através do alojamento colectivo, de utilização temporária ou 

permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, 

fomentando o convívio e propiciando a animação social e a ocupação dos tempos livres 

dos utentes.8 

 Para além disso o conjunto de serviços e valências oferecidas pela Casa de 

Repouso Passado e Presente, descriminadas na figura 5, garante uma autonomia e 

independência quase totais com o exterior, permitindo ao utente uma permanência e 

estadia tranquila e confortável.9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Informações adquiridas através do Regulamento Interno da Casa de Repouso, que se encontra em Anexo 
9 Informações fornecidas no Guia de Acolhimento do Idoso, que se encontra-se em Anexo. 

Alojamento; 

Alimentação; 

Tratamento de roupas pessoais; 
Fornecimento e tratamento de roupas de cama 
e higiene; 

Acompanhamento nas deslocações ao exterior; 

Assistência religiosa, desde que solicitada; 

Cabeleireiro/ Barbeiro, se solicitado; 

Serviço de enfermagem; 

Serviço médico especializado; 

Apoio psico-social; 

Animação social. 

Serviços ao dispor 
dos Utentes 

Figura 5 - Serviços disponibilizados pela Instituição 
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II.2.3. Recursos e Actividades 
 

⇒ Como Recursos Humanos a Casa de Repouso dispõe de uma equipa 

multidisciplinar, como podemos verificar no quadro 6, que garante a assistência e 

acompanhamento personalizado de cada utente, de modo a proporcionar-lhes o melhor 

bem-estar possível, 24horas/dia. 

 

  

⇒ Como Recursos Materiais para a realização de actividades existe um ginásio 

equipado com vários equipamentos de ginástica, que podem ajudar na reabilitação física 

dos utentes; existem salas de estar devidamente equipadas com mesas e cadeiras 

suficientes e espaçosas, para actividades de expressão dramática, plástica, jogos 

ocupacionais, oficina de leitura e música. 

Possui alguns materiais para actividades de bricolage, mas poucos, pelo que se 

vão adquirindo depois das actividades serem planeadas para determinado dia. 

 

⇒ Como Recursos Tecnológicos possui televisão, leitor de CD, vídeo e máquina 

fotográfica. 

 

⇒ Como Recursos Económicos existentes, dispõe apenas das prestações mensais 

dos utentes, uma vez que não existem comparticipações estatais, pelo que as actividades 

deverão ser primeiro planeadas e previamente orçamentadas, e só depois de estudada a 

viabilidade económica do momento, se podem tornar realizáveis ou não. 

Quadro 6 - Quadro dos Recursos Humanos 

Funções: N.º de Trabalhadores 

- Directora Técnica/ Assistente Social 1 

- Médico 1 

- Enfermeira 1 

- Administrativa 1 

- Cozinheira 1 

- Empregadas de Lar 8 

- Auxiliar de Limpezas 1 
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II.2.4. Análise SWOT 
 

 
 

 
 

 Forças Fraquezas 

Contexto Interno 

da 

Instituição 

- Espaço para actividades 

agrícolas e criação de animais; 

- Poucos ou nenhuns acamados; 

- Espaços com dimensões 

propícios a actividades; 

- Ginásio equipado para ajudar 

na reabilitação física do idoso; 

- Espaço envolvente natural 

favorável; 

 

- Falta de ocupação dos 

tempos livres; 

- Falta de projecto de 

ASC; 

- Ausência de 

actividades; 

- Falta de recursos 

económicos; 

- Inexistência de apoios 

estatais. 

 Oportunidades Ameaças 

Contexto 

Externo da 

Instituição 

- Construção de novos espaços; 

- Localização geográfica, 

ficando visível, tanto da Estrada 

Nacional 16 como da Auto-

Estrada A25. 

 

- Alguma concorrência; 

- Perigo de 

desertificação; 

 

Quadro 7 - Análise SWOT da Casa de Repouso Passado e Presente 
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Capítulo III – Projecto de Animação Sociocultural 
 

III.1. Projecto de Intervenção 
 

III.1.1. Fundamentação e Contextualização 
 

• Denominação 

 

Este projecto vai denominar-se “Idosos em idade activa – o desafio da ASC no 

contexto de um lar”. 

Trata-se de um projecto de Animação Sociocultural para uma Casa de Repouso 

de Terceira Idade, no concelho de Celorico da Beira, vocacionado para a implementação 

de actividades promotoras da melhoria da qualidade de vida dos idosos e de um 

envelhecimento activo. 

Talvez exista uma necessidade cada vez maior de transformar a ideia que se tem 

do conceito de envelhecimento, não só para os idosos que estão a envelhecer 

progressivamente, mas também para todos nós que caminhamos para lá. 

Como envelhecer não é sinónimo de paragem nem de inactividade, mas sim de 

algumas mudanças que precisam de ser reajustadas, talvez a melhor forma seja aprender 

a lidar com a situação. Todos temos de aprender, nós animadores para tentarmos a 

mudança, e os idosos para que consigam uma vida melhor, individualmente valorizando 

os seus conceitos de auto-estima e auto-confiança, e em colectividade estimulando a sua 

participação e envolvimento com os outros. 

Devemos promover uma “nova velhice” porque o envelhecimento não tem que 

ser transformado numa etapa de decadência, frustração e isolamento. Embora comecem 

a existir limitações, estas não significam entrave a uma vida plena, até porque a perda 

de capacidade física não leva, inevitavelmente, à perda de lucidez e vitalidade do 

espírito. 

É necessário saber envelhecer e a arte de envelhecer consiste em descobrir 

actividades criativas que activem, estimulem e animem a vida, isto porque uma vida 
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bem vivida já é uma vida longa, e são as actividades a melhor forma de conseguirmos 

uma velhice mais saudável. 

• Fundamentação do Projecto 
 

 
A origem deste projecto tem como fundamento a necessidade de oferecer uma 

alternativa válida e viável aos utentes da “Casa de Repouso Passado & Presente”. O 

principal objectivo é tentar melhorar a sua qualidade de vida e proporcionar-lhes um 

ambiente mais activo e participante, estimulando-os através de práticas de animação 

coerentes e cientificamente consistentes de acordo com as metas da ASC. Em suma, 

deseja-se que a aplicação do projecto possa contribuir para uma certa transformação 

social que contrarie o desânimo e a solidão que se apoderam do dia-a-dia dos utentes 

desta instituição. 

Pretende-se estimular estes idosos para uma nova vida, para um dia-a-dia 

diferente e fortalecer os seus vínculos com os outros, de forma a desvanecer a ideia de 

que os últimos dias das suas vidas serão passados entre o dormitório e a poltrona da sala 

de estar em frente à televisão. 

Para isso, os idosos devem ser incentivados a desenvolver várias actividades que 

visam criar um ambiente favorável às suas vidas presentes, proporcionando-lhes 

momentos de lazer, ajudando-os a descobrir e desenvolver actividades criativas, 

procurando-se estimular as suas potencialidades e uma postura aberta a novas 

descobertas. Esta estratégia, acreditamos, acabará por contribuir para a manutenção das 

suas capacidades físicas, mentais e sociais. 

Estas actividades devem estimular o afecto, a auto-estima, o sentimento de 

identidade, a conduta, o pensamento, a memória, a atenção, a percepção, a capacidade 

de tomar decisões, e a capacidade de adaptação a novas situações, de modo a promover 

a criação de novas atitudes, que vão surgir precisamente desta estimulação física e 

social. Estas são as duas dimensões operativas de estimulação, conforme se apresentam 

em síntese na figura 6, que devem ser os alicerces teóricos de fundamentação das 

actividades práticas a desenvolver. Isto é, qualquer opção metodológica de aplicação de 

actividades em determinado contexto - como este institucional - deve ser precedida de 

um correcto enquadramento de funcionalidades do campo específico da ASC. Em certa 

medida, o animador é um “terapeuta” e, nesse importante papel, deve conduzir a sua 

intervenção de acordo com princípios estruturantes, após um cuidadoso e proactivo 
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diagnóstico, que reforcem a dignidade da vida humana em todas as suas dimensões, 

independentemente das faixas etárias com que o trabalho se vá desenvolver. A meta que 

deve “animar” o profissional de ASC é sempre a de alcançar resultados de mudança do 

status quo de um contexto com défices de estimulação vivencial.  

 

 

Através das actividades pretende-se conseguir: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Estimulação 

Social 

 
Estimulação 

Física 

- Comunicação 
- Intercâmbio Afectivo 
- Convivência 
- Sentimento de pertença (sentir-se 
respeitado, valorizado e aceite pelo grupo) 

- Aquisição e manutenção da destreza física 
- Melhoria da motricidade 
- Trabalho de articulação - oxigenação 

Figura 6 - Novas atitudes que vão surgir ao idoso com a sua estimulação física e social 
Adaptado de Luís Jacob, 2008 
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III.1.2. Diagnóstico 
 

• Análise da Realidade e Identificação dos Problemas e Necessidades 

 

Com o objectivo de identificar problemas e necessidades relacionadas com o campo 

da ASC, passíveis de me orientar na definição do conceito do projecto, efectuei uma 

visita à instituição “Casa de Repouso Passado & Presente”. Da análise presencial que 

foi possível obter, e das conversas com alguns dos utentes, destacam-se os seguintes 

aspectos:  

⇒ Passividade colectiva dos utentes; 

⇒ Poucas actividades desenvolvidas; 

⇒ Actividades pontuais realizadas de forma directiva e pouco participativa; 

⇒ Sentimentos depressivos, de vazio e solidão; 

⇒ Desânimo da sensação dos últimos dias das suas vidas. 

Conclui-se que existe uma necessidade preocupante de alegria, de momentos felizes, 

de animação promotora de desenvolvimento pessoal e social e de actividades a nível 

físico, motor, sensorial, cognitivo e mental. Isto porque a animação, como vimos no 

contexto teórico, é uma das técnicas e práticas mais importantes para manter o idoso 

com vida. Depois de uma breve reflexão acerca da ocupação das 24h diárias da vida dos 

idosos na instituição, verifiquei que oito dessas horas são passadas sem qualquer tipo de 

acção ou vida social.  

Vejamos a figura 7, que resultou dessa breve reflexão, onde se pode verificar que 

essas horas estão “livres” para serem ocupadas com actividades que resultassem numa 

melhoria da qualidade de vida desses idosos. 

Como podemos verificar, assistimos aqui a uma situação em que a participação do 

utente na vida da instituição é praticamente nula, pois passam as 8h que deveriam ser 

destinadas à sua vida social, sem actividades, sentados em frente a uma televisão, ou a 

dormitar no sofá. 

Assim, na minha opinião, a melhor forma de alterar esta situação será através da 

implementação de um projecto de Animação Sociocultural que consubstancie uma 

mudança da realidade detectada, isto porque, na continuação dos estudos realizados por 

Luís Jacob (2008:32), a animação de idosos tem como objectivos actuais os seguintes: 
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⇒ Tentar criar um estado de espírito, um clima, e uma dinâmica dentro da 

instituição que permita aos residentes e pessoal de trabalho de se associarem na 

caminhada global da animação; 

⇒ Centrar-se nas necessidades, desejos e problemas vividos por cada membro do 

grupo individualmente; 

⇒ Suscitar o interesse direccionado a outras pessoas com a finalidade de viver em 

harmonia aceitando e respeitando os valores, crenças, meio e vivência de cada um; 

⇒ Fazer renascer gostos e desejos, dando a cada um a possibilidade de se 

redescobrir, de se situar no seio da instituição e de participar na vida do grupo, 

favorecendo as relações, promovendo as trocas, criando assim uma nova arte de viver 

baseada na relação/interacção; 

⇒ Permitir às pessoas idosas a reintegração na sociedade como membros activos, 

favorecendo os contactos e as trocas com o exterior da instituição; 

⇒ Preservar ao máximo a autonomia dos residentes bem como manter as relações 

dentro de uma dimensão lúdica da animação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de Vida 
Saudável dos 

Idosos 

Vida Social do Idoso 

Tempos de Lazer 

24h do Idoso 

8h 
????? 

2h 
Higiene 

10h 
Sono 

4h 
Alimentação 

Figura 7 - Ocupação das 24h diárias da vida dos idosos na instituição 
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• Metodologia SWOT/FOFA 
 

O objectivo da análise situacional é compreender o ambiente interno e externo da 

instituição, ou seja avaliar as suas forças, oportunidades, fraquezas, e ameaças 

(F.O.F.A). 

É de salientar que o ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da 

instituição, e daí que quando se percebe um ponto forte dentro da mesma deve-se 

ressalta-lo ainda mais, e quando se percebe um ponto fraco deve-se controla-lo ou 

minimizar o seu efeito. 

Quanto ao ambiente externo, este está totalmente fora de controlo da organização, 

no entanto é útil conhecê-lo para o conhecimento das mudanças no macro ambiente 

social que directa ou indirectamente podem afectar a instituição. Apesar de não 

podermos controlá-lo, podemos monitorizá-lo e procurar aproveitar as oportunidades da 

maneira mais ágil e eficiente e evitar enfrentar as ameaças enquanto for possível. 
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III.1.3. Planificação 
 

• Objectivos 

 

Objectivos Gerais  Objectivos Específicos 

- Integrar o Projecto de Animação 

Sociocultural na vida da Casa de Repouso 

Passado & Presente; 

 

- Proporcionar uma educação permanente 

que ajude ao bem-estar físico e mental dos 

idosos; 

 

- Conseguir uma maior integração dos 

idosos na sociedade; 

 

- Desenvolver e/ou manter a criatividade e 

imaginação como ferramentas sociais e 

como meio de resolução de problemas; 

 

- Quebrar a rotina, monotonia e 

acomodação; 

 

- Criar um ambiente de comunicação, um 

espaço organizado e estruturado que seja 

estimulante e incentive a 

acção/participação. 

 

- Estudar a situação, necessidades e 

solicitações dos idosos da Casa de 

Repouso, a fim de tomar consciência das 

suas potencialidades como membros 

activos dessa comunidade; 

 

- Conseguir a participação dos idosos na 

elaboração e aplicação do projecto; 

 

- Estimular nos idosos a possibilidade de 

mudança e de melhoria que permitam a 

transformação do meio envolvente; 

 

- Aumentar a auto-estima a partir de um 

processo de participação e criatividade; 

 

- Favorecer expressão de opiniões e 

criticas perante a vida, mediante a 

animação de grupo, a reflexão e o debate; 

 

- Remover barreiras de comunicação ou 

comportamentais. 

Quadro 8 – Objectivos gerais e específicos do projecto de ASC 
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• Metodologia 

 

A metodologia a utilizar neste projecto baseia-se nos seguintes aspectos: 

 

Motivadora e 

Activa 

- utilizando técnicas activas de uma pedagogia centrada na animação 

sociocultural. 

Possibilitadora - da promoção e desenvolvimento pessoal, grupal e comunitário. 

Dialogante 
- tomando como ponto de partida os interesses, aspirações e 

motivações da terceira idade. 

Não 

competitiva 

- apelando sobretudo à participação, à cooperação e à solidariedade. 

Coerente 
- com os objectivos e metas marcados, para proporcionar eficácia e 

rentabilidade social. 

Flexível 
- sem imposições, personalizada e diferenciada, aceitando sugestões e 

escutando opiniões. 

Participativa 
- envolvendo sempre as pessoas em todo o processo de intervenção 

sociocultural. 

Qualitativa 
- pois pretende melhorar a qualidade de vida de todos os residente da 

Casa de Repouso. 

Didáctica 

- proporcionar uma educação permanente ao longo da vida, orientada 

para o grupo, para os seus interesses e para a melhoria da sua 

realidade. 

 
Quadro 9 – Metodologias a utilizar com o projecto de ASC 
Adaptado de Luís Jacob, 2008  
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• Actividades 

 

As actividades tentam responder e são consequência directa do consenso alcançado 

a partir dos objectivos planeados. Assim, deveremos proporcionar a prática de várias 

actividades a vários níveis de coordenação dos idosos, para atingir todos os objectivos 

pretendidos. No quadro seguinte apresento uma distinção tipológica de actividades, 

proposta por Luís Jacob (2008), onde se pode ter uma noção sistémica do projecto.  

 

Actividades 

Socioculturais 

Dirigidas à participação, à interacção social e ao estímulo de 

valores socioeducativos. 

Actividades  

Formativo-educativas 

Orientadas para a aquisição de conhecimentos. 

Actividades de Difusão Utilizam a cultura como proveito dos legados de épocas 

passadas e presentes. 

Actividades Artísticas e 

Plásticas 

Favorecem a expressão e a criação. 

Actividade Lúdicas Organização de festas e diversos tipos de jogos que 

propiciem a relação interpessoal. 

Actividades Corporais Sessões técnico-corporais para melhorar o bem-estar físico e 

mental dos idosos. 

Actividades 

Comunitárias 

Que procuram integrar a Casa de Repouso na comunidade. 

Actividades de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social 

Promovem o autoconhecimento, o conhecimento do grupo e 

a confiança no grupo. 

Actividades de 

Expressão e 

Comunicação 

Facilitam a expressão corporal, facial, vocal, orientação 

espacial, e memorização. 

Actividades várias Que favoreçam o desenvolvimento físico, motor, sensorial, 

cognitivo e mental dos idosos. 

Quadro 10 – Diversos tipos de actividades que se podem realizar 
Adaptado de Luís Jacob, 2008  
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• Calendarização 
 

Podemos classificar este projecto quanto à sua projecção temporal, um projecto 

a médio prazo, que tem implícito colocar em funcionamento um programa estável de 

intervenção, e que serve de ponte para estabelecer projectos a longo prazo. 

Uma vez elaborado o projecto e seleccionadas as actividades que se querem 

colocar em acção é necessário estabelecer os prazos e o calendário de execução dessas 

mesmas actividades assim como as várias fases dessa execução. 

Temos de ter em atenção quando definimos a calendarização a época do ano 

adequada para a execução de cada actividade, bem como tomar atenção às restrições 

que podem afectar a realização das mesmas. Deve elaborar-se um cronograma, um 

calendário real de actuação, com os dias de cada actividade. 

Esta planificação será executada anualmente, o plano de acção está dividido em 

meses. Depois existirão as actividades semanais de rotina, divididas em manhãs e 

tardes. É importante monitorizar a realização das actividades, de modo a melhorar 

continuamente os processos.  
 

 

• Recursos 

 

Recursos Humanos 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

Económicos 

Recursos 

Tecnológicos 

- Médico 

- Enfermeira 

- Assistente Social 

- Auxiliares 

- Voluntários 

- Idosos 

- Animadora 

- Materiais necessários às 

várias actividades: 

- Materiais para trabalhos 

manuais (Cartolinas, 

cola, outros tipos de 

papel, tintas, etc.) 

- Materiais para exercício 

físicos (bolas, elásticos, 

cordas, etc.) 

- Serão 

contabilizadas 

todas as despesas e 

apresentadas em 

orçamento 

- Televisão 

- Leitor de DVD 

- Aparelhagem 

- Câmara de 

Filmar 

- Câmara 

Fotográfica 

- Retroprojector 

Quadro 11 – Recursos necessários dentro da Instituição 
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III.1.4. Intervenção 
 

• Estratégias de acção e actividades 

 

O enfoque temático e estruturante do projecto, de acordo com o enquadramento 

teórico de vários autores do campo da ASC, está dividido em seis áreas que, no fundo, 

constituem a base sobre as quais toda a intervenção se constrói. No esquema seguinte 

sintetizo a apresentação e justificação de cada uma delas, seguindo-se, também em 

quadro, os respectivos planos de intervenção semanal e anual.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Educação 
Físico-motora 

Na idade avançada os movimentos começam a ser cada 
vez mais lentos e o andar menos seguro. Se os idosos fizeram 
exercícios diariamente, movimentar-se-ão com mais rapidez e 
segurança. Para além de que o exercício físico também ajuda a 
prevenir algumas doenças e a diminuir a perda de cálcio nos 
ossos. 

A prática de exercício físico ajuda ainda a manter a 
força e elasticidade dos músculos, evita a obesidade e dá uma 
sensação de bem-estar. 

Expressão 
Plástica e 
Trabalhos 
Manuais 

A área da expressão plástica e trabalhos manuais para 
além de ser plena de possibilidades, contribui em muito para o 
desenvolvimento da criatividade, imaginação, da destreza 
manual e da motricidade fina. 

As actividades de expressão plástica possibilitam a 
oportunidade de liberdade de expressão. 

Expressão 
Dramática e 

Comunicação 

Os exercícios de expressão dramática e movimento são 
utilizados como meio de desenvolvimento das capacidades 
individuais, sociais e criativas. Estes exercícios são praticados 
em grupo, podendo ser utilizados como instrumento de 
desenvolvimento grupal e pessoal. Estes exercícios incidem 
sobretudo na coordenação visual e motora, consciencialização 
do próprio corpo, capacidade de expressão, reacções, 
maleabilidade, flexibilidade, desenvolvimento do 
conhecimento e confiança nas capacidades de cada um. 

Jogos 
Tradicionais 

Os jogos, já por si, promovem uma comunicação 
efectiva e propiciam o fluxo comunicativo. Eles auxiliam 
também na inadequação social, pois desenvolvem a 
cooperação nos grupos e promovem a interdependência e a 
independência da identidade pessoal. 
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Plano de Intervenção Sócio-Cultural Semanal10 

 2.ª 
Feira 

3.ª 
Feira 

4.ª 
Feira 

5.ª 
Feira 

6.ª 
Feira 

 
Sábado 

 
Domingo 

Manhã 

Educação 
físico-
motora 

Exercícios 
de 
expressão 
dramática 

Educação 
físico-
motora 

Jogos 
tradicionais/ 
educativos 

Educação 
físico-
motora 

Descanso Assistir à 
missa 

Tarde 

Expressão 
plástica/ 
trabalhos 
manuais 

Recolha 
de 
literatura 
popular 
tradicional 

Expressão 
plástica/ 
trabalhos 
manuais 

Oficina de 
música e 
leitura 

Expressão 
plástica/ 
trabalhos 
manuais 

Descanso Dia de 
visitas 

Quadro 12 – Planificação Semanal de actividades  

                                                 
10 Exemplos de actividades em cada uma destas expressões estão no Apêndice 2. 

Recolha de 
Literatura 
Popular 

Tradicional 

 Os nossos idosos são detentores da tradição, duma 
enorme riqueza, dum vasto património cultural como lendas, 
provérbios, quadras, contos, receitas culinárias, histórias que 
guardam de geração em geração. 

Para mantermos viva a memória colectiva devemos 
conhecer, defender, preservar e transmitir esse património 
cultural. 

Oficina de 
Música e 
Leitura 

 Esta oficina é direccionada para a exploração sonora de 
voz, de corpo, de objectos e de instrumentos, com vista à 
partilha de vivências e memórias dos idosos. 
 O que se diz enquanto se canta, o que se canta 
enquanto se trabalha, constitui, só por si, uma importante 
referência histórica, sociológica e cultural que os idosos 
podem partilhar. 
 Como a maior parte dos nossos idosos não sabe ler, 
apreciam muito que se lhes leia aquilo que eles querem. A 
leitura torna-se assim numa actividade imprescindível para a 
sua informação e actualização em relação ao que se passa no 
mundo à sua volta. 
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Plano de Intervenção Sócio-Cultural Anual 

 

Mês Dia Tema Actividade 

Janeiro 

- 02 
(Domingo) 
 
- 06 
(Quinta) 

- Janeiras 
 
 

- Dia dos Reis 

- Cantar as Janeiras; 
 
 
- Pequena dramatização da história 
dos reis. 

Fevereiro 

- 14 
(Segunda) 
 
 
- 05 
(Sábado) 
 
- Data a 
combinar 

- Dia de S. Valentim 
 
 
 
- Dia dos Amigos 
 
 
- Amendoeiras em 
Flor 

- Recitação de poemas de amor e troca 
de correspondência feita 
anteriormente; 
 
- Tertúlia, jogos de mesa e lanche; 
 
 
- Passeio com os utentes a V. N. de 
Foz Côa. 

Março 

- 08 
(Terça) 
 
 
- 08 
(Terça) 
 
 
- 21 
(Segunda) 
 
 
 
- 27 
(Domingo) 
 
- 19 
(Sábado) 
 
 
 
 
 
- 20 
(Domingo) 
 
 
- Data a 
combinar 

- Carnaval 
 
 
 
- Dia da Mulher 
 
 
 
- Dia da Árvore 
 
 
 
 
- Dia do Teatro 
 
 
- Dia do Pai 
 
 
 
 
 
 
- Dia da Agricultura 
 
 
 
- Cerejeiras em Flor 

- Decoração carnavalesca do lar e 
máscaras para os idosos que assim o 
desejarem com festa de carnaval; 
 
- Como é simultâneo com o carnaval 
oferece-se apenas uma rosa às 
mulheres; 
 
- Plantação de árvores na quinta da 
Casa de Repouso e citação de poemas 
alusivos ao tema, seguido de um 
lanche convívio; 
 
- Peça teatral com os idosos e peça 
teatral com estudantes convidados; 
 
- Tertúlia com os utentes sobre a vida 
de S. José, “O papel do pai - ontem e 
hoje”. Convite aos filhos para 
visitarem os pais neste dia e lanche 
convívio com passagem de fotografias 
pedidas anteriormente aos familiares; 
 
- Plantação agrícola, delimitando um 
cantinho dos avós para os idosos 
tratarem; 
 
- Passeio com os utentes ao Fundão. 
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Abril 

- 01 
(Sexta) 
 
- 22 
(Sexta) 
 
- 23 
(Sábado) 
 
- 24 
(Domingo) 
 
 
 
- 25 
(Segunda) 

- Dia das Mentiras 
 
 
- Sexta-Feira Santa 
 
 
- Dia Mundial do 
Livro 
 
- Páscoa 
 
 
 
 
- Dia da Liberdade 

- Sessão de anedotas com os idosos e 
pequenas partidas; 
 
- Fazer uma pequena dramatização da 
Via-sacra; 
 
- Leitura e mostra de vários livros. 
Palestra acerca deste assunto; 
 
- Visualização de um filme sobre a 
vida de Jesus e celebração da Páscoa 
com a Bênção da Casa de Repouso 
pelo Sr. Padre; 
 
- Palestra acerca do dia 25 de Abril e 
discussão com os utentes acerca do 
tema. 

Maio 

- 1 
(Domingo) 
 
 
- 15 
(Domingo) 
 
 
 
- 18 
(Quarta) 
 
- 21 
(Sábado) 
 
 
- Data a 
combinar 

- Dia do Trabalhador 
- Dia da Mãe 
 
 
- Dia Internacional 
da Família 
 
 
 
- Dia dos Museus 
 
 
- Semear Batatas 
 
 
 
- Passeio a Fátima 

- Pequeno comentário sobre este dia e 
lanche convívio, convidando os filhos 
para lanchar com as suas mães; 
 
- Missa na Instituição, almoço com a 
família dos idosos, previamente 
convidados, actuação de um rancho 
folclórico; 
 
- Visita, com os utentes, ao Museu 
Grão Vasco em Viseu; 
 
- Semear as batatas e “miudezas” no 
cantinho dos avós e lanche convívio 
ao ar livre; 
 
- Visita ao Santuário de Fátima, 
Valinhos, Casa de Jacinta e Francisco. 

Junho 

- 01 
(Quarta) 
 
- 10 
(Sexta) 
 
- 13 
(Segunda) 
 
 
- 24 
(Sexta) 
 
- 29 
(Quarta) 

- Dia da Criança 
 
 
- Dia de Portugal 
 
 
- Festas Populares 
Santo António 
 
 
- Festas Populares 
São João 
 
- Festas Populares 
São Pedro 

- Encontro intergeracional com jogos 
tradicionais; 
 
- Discussão em mesa redonda acerca 
deste dia com lanche convívio; 
 
- Arraial de Santo António com 
cantares populares, decoração propícia 
do ambiente e sardinhada; 
 
- Marchas populares com os idosos e 
sardinhada; 
 
- Cantares populares e arraial seguido 
de sardinhada e sopa de Grão. 
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Julho 

- 09 
(Sábado) 
 
 
- 26 
(Terça) 
 
- 28 
(Quinta) 

- Jogos Tradicionais 
 
 
 
- Dia dos Avós 
 
 
 
- Dia da Natureza 

- Tarde de Jogos tradicionais, fazendo 
pequenas competições em grupo com 
os idosos e lanche convívio ao ar livre; 
 
- Convívio dos idosos com os seus 
netos na instituição, com jogos 
intergeracionais e lanche convívio; 
 
- Pic-Nic na Praia Fluvial da Faia 

Agosto 

- 13 
(Sábado) 
 
 
- 15 
(Segunda) 
 
 
- Data a 
combinar 
 
 
- Data a 
combinar 

- Serões de Verão 
 
 
 
- Dia da Assunção 
de Nossa Senhora 
 
 
- Feira de S. 
Bartolomeu 
 
 
- Exposição 

- Cantares tradicionais pelo grupo “Os 
Narcisos” de Manteigas e jantar 
convívio; 
 
- Missa na Instituição e um filme 
sobre a subida de Nossa Senhora ao 
Céu; 
 
- Visita à feira de São Bartolomeu em 
Viseu em dia de Festival de Música 
para assistir ainda ao festival. 
 
- Exposição dos vários trabalhos 
executados pelos idosos durante o ano 
na expressão plástica. 

Setembro 

- 03 
(Sábado) 
 
- 16 
(Sexta) 
 
- 23 
(Sexta) 

- Fados 
 
 
- Desfolhada 
 
 
- Conto Antigo 

- Noite de Fados, com fadistas 
convidados; 
 
- Recreação da desfolhada do milho; 
 
 
- Recreação teatral de um conto à 
escolha dos idosos. 

Outubro 

- 01 
(Sábado) 
 
 
- 08 
(Sábado) 
 
- Data a 
combinar 
 
 
- 16 
(Domingo) 
 
 
- Data a 
combinar 

- Dia do Idoso 
 
 
 
- Dia Nacional dos 
Castelos 
 
- Vindima 
 
 
 
- Dia Mundial da 
Alimentação 
 
 
- Passeio a Fátima 

- Encontro de idosos de várias 
instituições e baile com lanche 
convívio; 
 
- Visita com os idosos ao Castelo de 
Almeida; 
 
- Colher as uvas para consumo próprio 
da quinta da Casa de Repouso e lanche 
convívio; 
 
- Acção de sensibilização por parte do 
médico e enfermeira para os cuidados 
na alimentação na Terceira Idade. 
 
- Visita ao Santuário de Fátima 
assistindo à missa.  
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Novembro 

- 01 
(Terça) 
 
 
 
- 11 
(Sexta) 
 
 
- 19 
(Sábado) 
 
- 21 
(Segunda) 
 
 
- 26 
(Sábado) 

- Dia de Todos os 
Santos 
 
 
 
- Dia de São 
Martinho 
 
 
- Matança do Porco 
 
 
- Dia Internacional 
da Saudação 
 
 
- Colher Azeitonas 

- Missa na Instituição por alma dos 
familiares já falecidos dos idosos e 
almoço com familiares previamente 
convidados; 
 
- Magusto tradicional com recitação 
de poemas, quadras e histórias 
alusivas ao São Martinho; 
 
- Matança do porco e confecção das 
morcelas com a ajuda dos idosos; 
 
- Diálogo e reflexão com os idosos 
acerca dos hábitos antigos de 
saudação; 
 
- Varejar e colher azeitonas para curtir 
e consumo próprio. 

Dezembro 

- 01 
(Quinta) 
 
- 08 
(Quinta) 
 
- 22 
(Quinta) 
 
 
- 23 
(Sexta) 
 
 
 
 
- 24 
(Sábado) 
 
 
 
- 25 
(Domingo) 
 
 
- 31 
(Sábado) 

- Dia da Restauração 
da Independência 
 
- Dia da Imaculada 
Conceição 
 
- Dia de culinária e 
decorações  
 
 
- Festa de Natal 
 
 
 
 
 
- Ceia de Natal 
 
 
 
 
- Dia de Natal 
 
 
 
- Passagem de Ano 

- Passagem de um filme alusivo ao 
tema e discussão reflexiva no final; 
 
- Diálogo alusivo ao feriado; 
 
 
- Confecção do Bolo-rei, Filhoses, 
Rabanadas e Sonhos, e decoração 
natalícia da Casa de Repouso; 
 
- Representações teatrais, canções, 
poemas e quadras da época natalícia 
previamente ensaiadas com os idosos 
com a participação dos familiares e 
lanche convívio; 
 
- Visualização de um filme alusivo ao 
Natal e ceia de Natal, seguido de 
distribuição de prendas feitas pelos 
utentes; 
 
- Almoço de Natal e canções 
natalícias; 
 
 
- Festa de despedida do ano velho, 
com cantares e actividades, seguidas 
de um jantar convívio. 

Quadro 13 – Planificação anual de actividades 
 
Nota: Estas actividades serão realizadas em vez das actividades pontuais, cada vez que se verificar o 
cruzamento com as mesmas. 
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III.1.5. Avaliação 
 

• Avaliação do Diagnóstico 

 

Em primeiro lugar deve-se fazer uma análise da realidade como diagnóstico. Deve 

estudar-se a situação inicial, ver onde se situa e qual é a problemática existente na Casa 

de Repouso que requer uma tentativa de solução para sanar a “patologia” existente. 

Devemos ter em conta o número de utentes da instituição, qual a opinião deles 

acerca da problemática, e tentar saber por parte deles opiniões e críticas, sejam elas 

positivas ou negativas, para uma possível resolução do problema. Ou seja, tentar saber o 

que eles gostariam de ver mudar na realidade em que vivem e qual a disposição de cada 

um para essa mudança. 

Para isso procedemos à recolher informações através de entrevistas individuais, 

falámos com cada idoso para entender em que situação se encontra cada um deles, 

sendo que para além da nossa busca devemos ter acesso aos documentos institucionais 

de cada idoso11 para saber informações acerca do estado de saúde de cada um. 

Nesta busca de informações e durante a conversa com os idosos procurámos captar 

informações como: 

⇒ O nível de satisfação de cada idoso dentro da Casa de Repouso; 

⇒ Características gerais de cada idoso, tentando, através das conversas, captar a 

sua disponibilidade física, mental e psicológica; 

⇒ Estudar o clima interno da instituição, as relações interpessoais, canais de 

comunicação e nível de coordenação; 

⇒ Se existe um programa coordenado e uma equipa estruturada para a 

implementação do programa de ASC; 

⇒ Concluir as necessidades socioculturais e recreativas existentes e que não são 

correspondidas. 

• Avaliação da Planificação 

 

Numa perspectiva de implementação do projecto, no futuro, devemos, para avaliar 

se estamos a planear da melhor forma, fazer uma observação não participativa, a partir 
                                                 
11 Pasta individual de documentos de saúde do idoso facultada pela instituição em Anexo 5. 
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de fora para não nos envolvermos demasiado, pois se não deixaremos de ver os 

problemas tal como eles são na realidade. 

Esta avaliação poderá ser feita através de sessões de grupo, solicitando da parte de 

cada um que contem a sua história de vida, para que fiquemos com informação mais 

concreta em relação a cada idoso nomeadamente em relação ao seu nível cultural, 

situação económica, às suas motivações, apercebendo-nos também do seu estado 

psíquico e social. 

Deveremos também avaliar nesta fase, através de questionários por exemplo, o nível 

de satisfação e preferências de cada um. 

Pretendemos com esta avaliação saber a percentagem de produtividade, os 

resultados que esperamos que o projecto provoque, se o ritmo e volume das actividades 

são propícios para alcançar a eficácia dos objectivos previstos. 

Aqui deveremos analisar os pontos fortes e os pontos fracos do projecto, bem como 

o nível de conflitos que a intervenção possa provocar. 

 

• Avaliação da Intervenção 
 

Para procedermos a uma avaliação nesta fase devemos registar todos os dados que 

acharmos significativos, que vão surgindo durante o projecto. Devemos utilizar as 

dinâmicas de grupo e técnicas de motivação, e através de uma observação participativa 

registar o grau de participação dos idosos no projecto e na realização de actividades, 

assim como o grau de interesse demonstrado em aprender coisas novas. E se são 

desencadeadas atitudes críticas por parte dos idosos, na execução das diferentes 

actividades e em relação ao projecto em si.12 

Deste modo, devem medir-se diariamente a quantidade de actividades e sua duração, 

o número de participantes e a frequência de assistência, para se poder avaliar se existe 

uma evolução e se existe uma satisfação por parte dos idosos, avaliando também as 

relações entre os vários elementos do grupo. 

Nesta fase devemos tentar também perceber se os idosos estão psicologicamente 

disponíveis para a actividade proposta e se existe uma identificação, por parte do idoso, 

com aquela actividade a fim de se poder continuar ou alterar alguma coisa. 

                                                 
12  Quadro onde se registam os indicadores de impacto, em Apêndice 3. 
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Esta avaliação deverá ser registada num cronograma13 a fim de se poder avaliar a 

evolução dos idosos, bem como através de registos videográficos e fotográficos que se 

podem mostrar em dias posteriores aos idosos, das suas participações, anotando também 

as suas reacções ao terem contacto visual com o que foi realizado. 

• Avaliação Final 
 

Nesta fase final vamos avaliar se os objectivos foram, ou não, atingidos, se foi 

criada uma apetência nos idosos para melhorar a sua qualidade de vida, se foram ao 

longo do projecto assumindo um papel mais activo, se foram participando nas diversas 

actividades propostas, se geraram uma dinâmica capaz de quebrar a monotonia das suas 

vidas e se as suas relações sociais foram incrementadas. 

Esta avaliação vai ser possível através de uma análise cuidada dos dados que se 

foram recolhendo ao longo das diversas fases do projecto. 

Deve realizar-se um questionário aos idosos para sabermos as suas opiniões, a sua 

aceitação em relação ao projecto na sua generalidade e na sua especificidade. 

A equipa de trabalho, e os seus métodos de funcionamento, também devem ser 

avaliados, tentando fazer um feedback global e com ele tirar lições para o futuro. 

Nesta fase devemos avaliar se os idosos se mostram mais satisfeitos, se o clima 

interno é mais alegre, mais vivo, e se existiu uma mudança de atitude de modo a 

aproveitar ao máximo aquilo que lhes é oferecido. 

 

O projecto será positivo se verificarmos: 

Uma melhoria do estado psíquico, físico e social dos destinatários. 

Uma diminuição dos sintomas depressivos e de solidão. 

Uma melhoria na deterioração mental. 

Uma interiorização dos esquemas de trabalho em grupo. 

Um grau de participação e intervenção nas diferentes actividades programadas. 

Um nível de funcionamento de equipa de trabalho positivo. 

                                                 
13 Cronograma de avaliação de participação nas actividades, em Apêndice 4. 
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Para obtermos estas conclusões, devemos realizar uma revisão de todo o projecto, 

registando para além dos pontos positivos, as complicações que foram aparecendo, de 

modo a tentar corrigi-las e levar a instituição a melhorar o programa e dar maiores 

oportunidades aos idosos. 

Deste modo a nossa avaliação vai procurar responder a questões do género: 

 

• Que grau de oportunidade existe para levar a cabo o projecto? 

(Se existe uma pré-disposição tanto da parte da instituição, “Casa de Repouso Passado 

& Presente”, como dos seus utentes, para levar a cabo a implementação deste 

projecto.) 

 

• Que resultados – positivos/ negativos, previstos/ imprevistos – se alcançaram? 

(Se conseguimos atingir alguma mudança nos utentes da Casa de Repouso com o nosso 

projecto, se as coisas foram acontecendo conforme o que estávamos à espera, e se 

quando apareceram imprevistos, estávamos preparados com um plano B.) 

 

• Em que medida se cobriram as necessidades/ problemas da população 

destinatária? 

(Depois da análise situacional e da detecção do problema - solidão, monotonia, falta de 

actividades - procuramos soluções possíveis para provocar uma mudança dessa 

realidade, esperando conseguir através do projectado.) 

 

• Em que grau se chegaram a cumprir os objectivos? 

(A elaboração do projecto existe para atingir objectivos pré-definidos que se esperam 

alcançar, embora nem sempre isso se consiga, ou não com a pretensão que se 

pretendia.) 

 

• Que grau de satisfação tiveram os usuários dos serviços recebidos a respeito da 

organização, funcionamento, actividades e respectiva acessibilidade? 

(Se os utentes aceitaram e acolheram de bom grado as mudanças que se tentaram 

introduzir nas suas rotinas diárias, e quais as opiniões e comentários que vão surgindo 

a respeito das actividades que se vão realizando.) 
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• Que relação existiu entre o custo do projecto (económico, social, material, 

técnico) e os benefícios conseguidos? 

(Se acontece alguma mudança positiva que justifique os gastos que se efectuaram.) 

 

• Se executámos o projecto de acordo com o previsto? 

(Se o projecto elaborado conseguiu atingir os objectivos pensados para a resolução da 

problemática dos utentes da Casa de Repouso.) 

 

• Que falhas foram detectadas no desenvolvimento da intervenção? 

(Quando se elabora o projecto, por vezes ficam lacunas por preencher e só damos 

conta disso depois no contacto com a realidade, será que foram detectadas e anotadas 

para se poderem resolver e evitar em projectos posteriores.) 

 

• Existe uma boa integração entre meios, métodos e actividades? 

(Os meios e métodos utilizados, bem como as actividades escolhidas devem integrar-se 

uns com os outros para que consigam dar frutos.) 

 

• Aproveitam-se ou utilizam-se correctamente os recursos existentes? 

(Por vezes os recursos económicos não são abundantes, e daí que se devam aproveitar 

da melhor maneira os recursos já existentes na instituição a fim de se evitarem 

despesas.) 

 

• Que grau de conflitos se dá e qual o grau de tolerância ou capacidade de 

resolução dos mesmos? 

(Temos de contar sempre com possíveis conflitos, que podem acontecer tanto da parte 

dos utentes como da equipa de funcionários da instituição, que muitas vezes vêm os 

animadores como ameaças, e saber enfrentar de maneira a resolvê-los sem grandes 

alaridos.) 

 

• Que grau de implicação dos participantes/ destinatários se conseguiu? 

(Esta é uma parte da avaliação de grande importância pois é um dos grandes 

fundamentos do projecto, saber se ouve receptividade, participação, por parte dos 

utentes, ao projecto.) 
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• Que impacto se está a conseguir com a execução do projecto junto dos 

destinatários? 

(Se estamos a conseguir uma evolução a nível grupal, se existe satisfação, se há um 

reforço da auto-estima, entre outros avanços positivos na vida destes utentes.) 

 

• Há correspondência entre a hierarquia de necessidades, a priorização dos 

objectivos e as actividades previstas? 

(Precisamos dar conta se as actividades que seleccionamos são as adequadas para as 

necessidades, se a lista das prioridades dos objectivos que determinamos está de 

acordo com a hierarquia das necessidades detectadas na instituição.) 

 

• Existe congruência entre a fundamentação teórica e o desenho do projecto, 

modelo, objectivos, procedimentos? 

(Precisamos ver se existe um paralelismo entre o fundamento que pensamos para o 

projecto e depois o desenho do projecto em si. É desejável que a elaboração do 

projecto e dos seus objectivos estejam de acordo com a pretensão para a resolução das 

necessidades detectadas.) 
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Conclusão 
 

Chega ao fim este trabalho que foi, para mim, uma experiência única e muito 

gratificante. As inúmeras leituras levaram-me a reflectir bastante acerca da problemática 

que existe em torno do tema da velhice e da institucionalização das pessoas idosas. 

Também o contacto com a instituição “Casa de Repouso Passado e Presente” e 

os dados que me foram sendo facultados, deixaram bem implícitos os sentimentos 

generalizados de solidão e de inutilidade sentidos pela maior parte dos seus utentes. 

Percebi que, como futura animadora, deveria propor a implementação de um 

projecto de Animação Sociocultural, na tentativa de uma mudança dessa realidade. 

Gostaria de o conseguir implementar a fim de poder fazer uma avaliação final e 

concreta do mesmo, de modo a comprovar a sua eficiência, ou não, para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus utentes. 

Depois da elaboração deste projecto, posso assumir que fiquei com uma ideia 

mais clara de como as coisas funcionam, da quantidade de informações de que 

necessitamos para a elaboração de um documento desta natureza projecto e de como 

será difícil, mas não impossível, não só a sua implementação como, sobretudo, a 

obtenção dos resultados pretendidos. 

Só foi possível chegar aqui graças a um trajecto de três estimulantes anos de 

formação académica superior no IPG a partir dos quais edifiquei, com a ajuda dos 

vários professores, um percurso dignificador e amplificador das minhas competências e 

saberes profissionais. Considero, por isso, de extrema importância, no quadro actual dos 

desafios do saturado mercado de trabalho, uma formação especializada e multifacetada 

como tive o privilégio de obter para encarar os desafios do futuro. Este projecto é o 

corolário desse caminho feito com esforço, dedicação, trabalho, paixão, mas também de 

muitas dificuldades e contrariedades na minha vida pessoal uma vez que assumi este 

desafio de aprofundar conhecimentos ao mesmo tempo que, de há 15 anos esta parte, 

trabalho para me sustentar e, obviamente, me dignificar.  

Com humildade, uma das mais importantes características de um bom animador, 

reconheço que este é o princípio e não o fim de muitos outros desafios futuros.  
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Casa de Repouso Passado e Presente 
 
 

 

Apêndice 1 
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Idade: 82; 79; não sabe; 80; 94; não sabe; 85; 83; 85; 90; 89; 87; não 
sabe; 89; 88; 87; 86. 

Sexo: F; F; F; M; M; M; M; M; M; F; M; M; F; M; F; F; F. 

Escolaridade: 9 Dias de escola; Curso de Professora, 3.ºClasse; 3.ª Classe; 
Nunca andou na escola; Não sabe; 2.º ano de comércio; 4.ª 
Classe; Licenciatura; Não andou na escola; 4.ª Classe; 4.ª 
Classe; Andou na escola mas não se lembra até que ano; Não 
andou na escola; 3.ª Classe; 4.ª Classe; 4.ª Classe.  

Há quanto tempo 
está na Instituição? 

2 Anos; 2 Anos; Algum tempo; 2 Meses; 3 Anos; 3 Anos; 3 
Anos; 3 Anos; 1 Ano; 3 Anos; 1 Ano; 1 Ano; Não sabe; 2 
Anos; 1 Ano; 5 Meses; 1 Ano.  

É a primeira vez que 
está numa 
instituição? 

Sim; Sim; Sim; Não; Não; Sim; Sim; Não; Não; Sim; Sim; 
Sim; Não; Sim; Sim; Sim; Sim  

Motivos que o 
levaram a recorrer a 
uma instituição? 

Saúde; Solidão; Saúde; Não sabe; Saúde; Velhice; Saúde; 
Cansaço; Solidão; Solidão; Vontade do marido; Vontade da 
mulher; Saúde; Saúde; Saúde; Saúde; Solidão; Saúde.  

Por Iniciativa de 
quem recorreu à 
instituição? 

Filho; Própria; Própria; Própria; Filho; Própria; Própria; 
Própria; Própria; Marido; Própria; Em família; Própria; Filho; 
Marido; Filhos; Filhos.  

Nível de 
dependência: 

Cadeira de rodas; Independente; Andarilho; Andarilho; 
Bengala; Anda mal sozinho; Independente; Independente; 
Independente; Independente; Independente; Muletas; Bengala; 
Cadeira de rodas; Andarilho; Bengala; Andarilho.  

Profissão que 
exerceu: 

Camponês; Professora; Fazia de tudo; Camponês; Carpinteiro; 
Emigrante; PSP; Canalizador; Secretária Judicial; Modista; 
Empregado Fabril; Camponês; Camponês; Pastor; Domestica; 
Camponês; Camponês.  

É Religioso: Sim; Sim; 0; 0; Sim; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.  

Costumava viajar e 
visitar 
Monumentos? 

Não; Sim; 0; Não; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.  

Costumava 
frequentar Festas 
populares? 

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.  

 
 

Tabela de respostas das entrevistas 
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Nota: 0 – significa que o idoso não respondeu a esta questão. 

Vivia em meio Rural 
ou Urbano? 

Rural; Rural; Urbano; Rural; 0; Rural; Urbano; Urbano; Vivi 
nos 2 meios; Urbano; Rural; Vivi nos 2 meios; Rural; Rural; 
Rural; 0; Rural.  

É portador de que 
doenças? 

Diabetes e outras; Diabetes e outras; Sofre das pernas e 
cabeça; Sofre dos joelhos e outras; Sofre das pernas e tristeza; 
Sofre de tudo; Diabetes; Bronquite; Saudável; Fígado e 
tiróide; Sofre da cabeça; Intestinos; Sofre de tudo; Sofre da 
cabeça e pernas; Sofre dos braços e pernas; Coração; Tem 
falta de mobilidade.  

Costuma ter visitas? Poucas; Às vezes; Às vezes; Poucas; 0; 0; Raramente; 0; 0; 
Raramente; Tenho; 0; 0; 0; 0; 0; Tenho.  

Costuma sair da 
instituição? 

Não; Sim; Não; Sim; Sim; Não; Sim; Sim; Sim; Sim; Não; 
Sim; Não; Não; 0; 0; Não.  

Considera-se uma 
pessoa Activa ou 
Sedentária? 

Sedentário; Parado; Assim-assim; Triste e parado; Parado; 
Parado; Activo; Parado; Activo; Activo; Parado; Parado; 
Parado; Parado; Parado; 0; Sedentário.  

Como ocupava 
antigamente os 
Tempos livres? 

Trabalhar; Fazia trabalhos para crianças; Fazia rendas e malha; 
Não tinha tempo livre; Jogava à pela; 0; Fazia preparação 
física; Passeava; Caçava; Fazia roupa para mim; Pescava; 
Dançava e cantava; Fazia renda e cantava; Jogava às cartas; 
Fazia renda; Não tinha tempo livre; Trabalhos de costura.  

O que faz agora nos 
tempos livres? 

Canto; Passeio; Nada; Nada; Nada; 0; Vou para o ginásio; 
Nada; Leio; Leio; Leio; Nada; Nada; Nada; Nada; Nada; 
Nada.  

Sugestões para 
ocupar os tempos 
livres: 

Fazer malha; Nada; Nada; Nada; Nada; Nada; Actividades 
físicas; Nada; Snooker; Actividades manuais; Animação; 
Nada; Nada; Tratar do jardim; Nada; Renda e actividades 
manuais com trapos para reaproveitar materiais velhos.  

Aspectos positivos 
da Casa de Repouso: 

Tudo bem; Espaço físico; Tudo bem; Edifício; Jardim e 
alimentação; Tudo bem; Tudo óptimo; Tudo bem; Espaço 
físico; Espaço físico; Espaços; Alimentação; Funcionárias; 
Alimentação; Ter companhia; Funcionárias; Vista para o 
campo. 

Aspectos negativos 
da Casa de Repouso: 

Levantar cedo; Nada; A maneira de falar de alguns; 
Alimentação e patrões; Ninguém se interessar pela parte 
religiosa; Nada; Os idosos que já não acreditam na vida; Nada; 
O estado decadente dos outros idosos; Confusões criadas entre 
certas pessoas; Existem poucas funcionárias; Queria ir 
embora; Nada; Nada; Estar parada sempre no mesmo sítio; 
Quando vou ao médico; Poucas funcionárias.  
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 Os exercícios físicos podem ser encarados como actividades recreativas, 

realizados em momentos de lazer ou de tempo livre. É também a acção ou série de 

acções corporais com o fim de desenvolver a aptidão física, prescritas para prática 

regular ou repetida como meio de ganhar força, destreza, agilidade ou competência 

geral em algum campo de actividade, habilidades motoras ou reabilitação orgânico 

funcional, definido de acordo com diagnóstico de necessidade ou carências específicas 

de seus praticantes, em contextos sociais diferenciados. 

Educação Físico-motora 
 
 
Exercícios 
Físicos 

Apêndice 2 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agilidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_motora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Jogos de Apresentação 

Cumprimento 

Desconhecido 

Começam por se cumprimentar os idosos uns aos outros como se 

eles fossem desconhecidos, só com um sorriso, um olá ou até um 

aperto de mão como sinal de respeito. 

Cumprimento 

Conhecido 

 

Desta vez cumprimentam-se os idosos como grandes amigos, com 

beijos, abraços, muita alegria e satisfação de se verem. 

Passo a bola e 

digo o meu 

nome 

Consiste em lançarmos a bola a um colega à nossa escolha e 

dizermos o nosso nome em vós alta para que todos possam ouvir e 

memorizar o nosso nome, no caso de não nos conhecermos ainda 

muito bem. 

Passo a bola e 

digo o nome do 

colega 

Desta vez, ao lançarmos a bola vamos dizer o nome do colega a 

quem estamos a lançar a bola, assim ficaremos a saber se já 

memorizamos ou não os nomes dos restantes jogadores. 

Lança a bola ao 

ar e chama um 

colega 

Vamos ao centro do círculo, atiramos a bola ao ar ao mesmo tempo 

que chamamos pelo nome de um colega e ocupamos de novo o 

nosso lugar. O colega com esse nome vai apanhar a bola e repete a 

operação. Se existirem mais que um nome igual, repete a operação 

quem chegar primeiro à bola. 

Baixar e chamar 

colega 

 

Um de nós baixa-se e chama pelo nome de um colega e volta a 

levantar-se. De seguida o colega que atende por esse nome baixa-se 

e chama outro e assim sucessivamente. Se existirem várias pessoas 

com o mesmo nome baixam-se e cada um chama pelo colega que 

desejar. 
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Jogos de Capacidade Motora 

Apanhar 

Maças 

Vamos andando e quando ouvirmos bater as palmas levamos a mão 

direita ao chão, como que a apanhar uma maça caída e levantamos 

logo até ouvirmos de novo as palmas bater para agora levar a mão 

esquerda a apanhar a maça, vamos alternando primeiro a mão 

direita, depois a esquerda e assim sucessivamente. 

Senta e levanta 

 

O jogo decorre da mesma forma que o anterior, quando ouvimos as 

palmas soarem, em vez de apanharmos maças, sentamos numa 

cadeira e levantamos. 

Joelhos 

 

Desta vez quando ouvirmos bater as palmas devemos levantar o 

joelho direito e depois o esquerdo e sucessivamente. 

Calcanhares 
Trabalhamos os calcanhares, primeiro puxamos para trás, depois 

para a dentro e para a fora e assim sucessivamente. 

Braços Trabalhar os braços para cima, para trás e para a frente. 

Exploração Expressiva do Corpo 

Exploração 

dos Pés 

 

 

1. Andar nas pontas dos pés; 

2. Andar com os calcanhares dos pés; 

3. Andar com um pé na ponta e outro no calcanhar e depois trocar; 

4. Andar com os pés virados para dentro e depois para fora; 

5. Dar paços a gigante; 

6. Dar paços a bebé; 

7. Dar passos como se estivesse a dançar a valsa; 

8. Andar com o pé direito sempre à frente; 

9. Andar com o pé esquerdo sempre à frente. 

Todos estes exercícios são feitos a andar para a frente, para trás, 

para a direita, para a esquerda. 

 

Palmas 

 

1. Se bater palmas mais depressa andamos mais depressa; 

2. Se bater mais devagar andamos mais devagar; 

3. Se bater a imitar pulos temos que andar a saltitar. 

Imitação 
Agora todos parados batem-se as palmas com ritmos diferentes e 

nós tentamos imitar esses ritmos batendo com os pés no chão. 
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A área da expressão plástica e trabalhos manuais é meio de comunicação, uma 

corrente que é capaz de levar o idoso a reproduzir, num suporte material, as ideias que 

este idealiza. 

A contribuição nítida para o desenvolvimento da motricidade fina, está 

intimamente ligada ao domínio da expressão motora. Fundamental é que o animador 

tenha consciência que esta vertente e a expressão motora são indissociáveis. 

É importante estimular construtivamente o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor. 

O resultado final deve corresponder sempre, às capacidades e possibilidades do idoso 

em passo com a sua evolução. 

Expressão Plástica 
 
 
Trabalhos Manuais 



 

72 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Exemplos de trabalhos que se podem e devem ir realizando com os idosos: 

 Texturas; 
 Recortes e colagens; 
 Rendas e malhas; 
 Trabalhos em vime; 
 Colagens com massas; 
 Pintura, desenho e digitinta; 
 Tapetes de trapos; 
 Bonecas de trapos; 
 Técnica do guardanapo; 
 Pintura de madeiras; 
 Enfeites de Natal; 
 Máscaras do Carnaval; 
 Desenho de Outono com folhas das árvores; 
 Fazer postais e convites para dias especiais; 
 Molduras; 
 Dobragens; 
 Bonecos com garrafas plásticas; 
 Técnica da serapilheira; 
 Técnica da ligadura de gesso; 
 Trabalhos com pasta de papel; 
 Costura; 
 Cordões de croché com arame para fazer bijutaria; 
 E muito mais… 

 
Todos os trabalhos realizados deverão ser colocados num placar de cortiça que deve 
estar exposto na sala onde os idosos passem o seu tempo para que possam valorizar os 
seus trabalhos e para que aqueles que ainda não tomaram iniciativa de participar 
possam ganhar vontade também para participar, bem como para serem vistos pelas 
visitas que vão recebendo. 
Deverão ainda ser feitas exposições, dentro da instituição, dos trabalhos que vão sendo 
realizados pelos idosos, periodicamente, e convidados os familiares, seguidas, por 
exemplo, de um lanche para que os idosos sintam os seus trabalhos valorizados e 
ganhem mais interesse e criatividade podendo dar as suas sugestões para próximos 
trabalhos. 
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A Expressão Dramática com Adultos de mais de 50 anos 

Nestas idades é necessário um esforço maior para desbloquear inibições e 

motivar a participação, passando por vezes pela necessidade de sessões propedêuticas, 

uma vez que este grupo prefere mais falar do que actuar. 

No entanto depois de acostumados apresentam boas capacidades de 

improvisação e o desenvolvimento de papéis. 

O grande problema deste grupo é a perda dos papéis sociais e o frequente 

sentimento de vergonha e inibição de falar nos seus problemas sociais. 

Expressão Dramática 
 
 
Exercícios 
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Sorrisos e Caretas 

Com os idosos sentados numa roda, o animador escolhe um deles para começar o jogo, 

fazendo um sorriso e fingindo que o retira com a mão (como se fosse uma máscara). 

Com o sorriso na mão e com uma expressão facial neutra, o idoso atira-o a um colega. 

Aquele que apanha o sorriso coloca-o na cara e transforma-o numa careta, que retira e 

atira, por sua vez, a outro idoso. Este recebe a careta, coloca-a e transforma-a num 

sorriso, que a seguir retira e atira ao idoso seguinte. 

O jogo prolonga-se numa sequência alternada de sorrisos e caretas. 

 

Segredos 

Com os idosos em roda, o animador põe em circulação uma frase, segredando ao idoso 

que está à sua direita. Por exemplo: “Gosto muito de ovos estrelados com batatas 

fritas!”. O idoso, por sua vez segreda esta mesma frase ao colega seguinte. Quando a 

frase chegar ao último idoso, o que está à esquerda do professor, já pode ser dita em 

voz alta, para que seja comparada com o segredo dito pelo animador. Numa segunda 

volta, deve ser um idoso a por um segredo seu em circulação. 

 

Sapatos em Roda 

Com os idosos divididos em 2 ou 3 círculos, cada equipa tem um sapato que põe a 

circular em movimento cruzado, isto é, o sapato não circula ordenadamente pela direita 

ou pela esquerda do círculo, mas cada idoso escolhe um colega a quem passa o sapato. 

Quando todos memorizarem de quem recebem o sapato e a quem o atiram, 

interrompem o jogo. 

O idoso que arrancou o jogo junta ao seu lado os sapatos dos colegas de equipa e 

recomeça o jogo pondo um sapato em movimento, passando-o para o colega. Logo que 

possível introduz no círculo outro sapato e depois outro e outro e mais outro… 

Qual será a equipe que consegue ter mais sapatos em movimento, sem gerar uma 

enorme confusão? 
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Imitar o Chefe 

Organizam-se os idosos numa roda e escolhe-se um deles para ser o primeiro a 

começar o jogo. Este é o chefe e propõe uma maneira de andar: aos saltos, a marchar, 

de braços no ar, etc. 

Todos na roda o imitam, reproduzindo o movimento proposto e, a um sinal do 

animador, previamente estabelecido (por ex., um assobio), o idoso seguinte na roda 

passa a ser o chefe, propondo ele, uma nova maneira de andar. O jogo só termina 

quando todos os idosos tiverem passado pelo papel de chefe. 

 

 

Animais 
Em roda, os idosos percorrem o abecedário, tendo cada idoso de inventar uma frase que 

contenha, obrigatoriamente e por esta ordem, um verbo, o nome de um animal e um 

nome de um país, começados pela mesma letra. Por Ex: “Apanhei uma andorinha na 

Áustria”; “Beijei um burro no Brasil”; “Pesquei uma pescada em Portugal”, etc. 

 
 
 

Mimos em Perigo 

O animador divide os idosos em pequenos grupos de presumíveis assaltantes. O 

objectivo comum é assaltar um museu vigiado por várias células fotoeléctricas. À que 

atravessar a sala rápida e silenciosamente, evitando, sempre, as células, agachando-se, 

escondendo-se, deitando-se, deslizando sobre o chão. 

As células fotoeléctricas podem emitir sinais sonoros, produzidos pelos outros grupos, 

o que tornará o jogo mais credível. 
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A sabedoria popular fixada numa das suas mais belas formas de expressão, os 

contos populares portugueses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura e Contos 
 
 
Populares 
& 
Tradicionais 
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O SAPATEIRO POBRE 

    Havia um sapateiro que trabalhava à porta de casa e todo o santíssimo dia  
cantava. Tinha muitos filhos, que andavam rotinhos pela rua, pela muita  
pobreza, e à noite, enquanto a mulher fazia a ceia, o homem puxava da  
viola e tocava os seus batuques, muito contente. 
    Ora defronte do sapateiro morava um ricaço, que reparou naquele viver e  
teve pelo sapateiro tal compaixão que lhe mandou dar um saco de dinheiro,  
porque o queria fazer feliz. 
     O sapateiro lá ficou admirado. Pegou no dinheiro e à noite fechou-se com a  
mulher para o contarem. Naquela noite, o pobre já não tocou viola. As  
crianças, como andavam a brincar pela casa, faziam barulho e levaram-no a  
errar na conta, e ele teve de lhes bater. Ouviu-se uma choradeira, como  
nunca tinham feito quando estavam com mais fome. Dizia a mulher: 
- E agora, que havemos nós de fazer a tanto dinheiro? 
-Enterra-se!  
- Perdemos-lhe o tino. É melhor metê-lo na arca. 
- Mas podem roubá-lo! O melhor é pô-lo a render. 
- Ora, isso é ser onzeneiro! 
- Então levantam-se as casas e fazem-se de sobrado e depois arranjo a  
oficina toda pintadinha. 
- Isso não tem nada com a obra! O melhor era comprarmos uns campinhos.  
Eu sou filha de lavrador e puxa-me o corpo para o campo. 
- Nessa não caio eu. 
- Pois o que me faz conta é ter terra. Tudo o mais é vento. 
    As coisas foram-se azedando, palavra puxa palavra, o homem zanga-se,  
atiça duas solhas na mulher, berreiro de uma banda, berreiro da outra,  
naquela noite não pregaram olho. 
    O vizinho ricaço reparava em tudo e não sabia explicar aquela mudança.  
Por fim, o sapateiro disse à mulher: 
- Sabes que mais? O dinheiro tirou-nos a nossa antiga alegria! O melhor era  
ir levá-lo outra vez ao vizinho dali defronte, e que nos deixe cá com aquela  
pobreza que nos fazia amigos um do outro! 
A mulher abraçou aquilo com ambas as mãos, e o sapateiro, com vontade  
de recobrar a sua alegria e a da mulher e dos filhos, foi entregar o dinheiro e  
voltou para a sua tripeça a cantar e a trabalhar como de costume. 
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As Irmãs Gagas 

Uma mãe tinha três filhas e todas eram gagas. Para fazer que elas não perdessem 

casamento, disse-lhes: 

- Meninas é preciso estarem sempre caladas quando vier aqui a casa algum rapaz. 

Doutro modo, nada feito! 

De uma vez, trouxe-lhes um noivo para ver se gostava de alguma delas, e tinha-se 

esquecido de repetir a recomendação às filhas. Estavam, pois, elas na presença do 

noivo, que ainda não tinha dado sinal para quem ia a sua simpatia, quando uma delas 

sentiu chiar o lume. E logo disse muito lampeira: 

- Ó mãe, o tutalinho fede (isto é: «O pucarinho ferve»)! 

Diz dali a outra irmã: 

- Tira-le o této e mete-le a tolé (isto é: «Tira-lhe o testo e mete-lhe a colher»). 

A última, zangada por ver que as irmãs não obedeciam à habitual recomendação da 

mãe, exclamou: 

- A mãe nam di que não falará tu? Pois agora não tasará tu (isto é: «A mãe não disse 

que não falarás tu? Pois agora não casarás tu)! 

O noivo, assim que viu que todas elas eram tatibitate, desatou a rir e fugiu pela porta 

fora. 
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O Compadre Rico e o Compadre Pobre 

    Moravam numa aldeia dois compadres. Um era pobre e o outro rico, mas muito 

miserável. Naquela terra era uso todos quantos matavam porco dar um lombo ao 

abade. O compadre rico, que queria matar porco sem ter de dar o lombo, lamentou-se 

ao pobre, dizendo mal de tal uso. Este deu-lhe de conselho que matasse o porco e o 

dependurasse no quintal, recolhendo-o de madrugada, para depois dizer que lho tinham 

roubado. 

    Ficou muito contente com aquela ideia e seguiu à risca o que o compadre pobre lhe 

tinha dito. Depois deitou-se com tenção de ir de madrugada ao quintal buscar o porco. 

Mas o compadre pobre, que era espertalhão, foi lá de noite e roubou-lho. No dia 

seguinte, quando o rico deu pela falta do porco, correu a casa do compadre pobre e 

muito aflito contou-lhe o acontecido. Este, fazendo-se desentendido, dizia-lhe: «Assim, 

compadre! Bravo! Muito bem, muito bem! Assim é que há-de dizer para se esquivar de 

dar o lombo ao abade!» 

    O rico cada vez teimava mais ser certo terem-lhe roubado o porco; e o pobre cada 

vez se ria mais, até que aquele saiu desesperado, porque o não entendiam. 

    O que roubou o porco ficou muito contente e disse à mulher: «Olha, mulher, desta 

maneira também havemos de arranjar vinho. Tu hás-de ir a correr e a chorar para casa 

do compadre, fingindo que eu te quero bater; levas um odre debaixo do fato, e quando 

sentires a minha voz, foges para a adega do compadre e enquanto eu estou falando com 

ele, enches o odre de vinho e foges pela outra porta para casa.» A mulher, fingindo-se 

muito aflita, correu para casa do compadre, pedindo que lhe acudisse, porque o marido 

a queria matar. Nisto ouviu a voz do marido e correu para a adega do compadre, e 

enquanto este diligenciava apaziguar-lhe a ira, enchia ela o odre. Tinha-lhe esquecido, 

porém, um cordão para o atar, mas tendo uma ideia gritou para o marido: «Ah! Goela 

de odre sem nagalho!» O marido, que entendeu, respondeu-lhe: «Ah, grande atrevida! 

Que se lá vou abaixo, com a fita do cabelo te hei-de afogar!» Ela, apenas isto ouviu, 

desatou logo o cabelo, atou com a fita a boca do odre e fugiu com ela para casa. Desta 

maneira tiveram porco e vinho sem lhes custar nada, e enganaram o avarento do 

compadre. 
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Sinal da sua grandeza e importância, os Jogos Tradicionais podem proporcionar 

estudos diversificados no âmbito de várias disciplinas. 

Este tipo de jogos varia de região para região e possui um significado de natureza 

mágico-religiosa. Eram normalmente praticados em épocas bem determinadas do ano 

ou em intervalos do trabalho agrícola, contribuindo de modo saudável para a ocupação 

das horas livres. 

Os jogos tradicionais são muito antigos,   praticados desde há séculos e são 

transmitidos oralmente de geração para geração, no entanto, conforme  os 

condicionalismos de cada região, as diferentes gerações adaptam-nos à sua maneira de 

ser e de viver, explicando-se, desta forma, as variantes de um mesmo jogo. 

Em conclusão, pode-se dizer que os jogos tradicionais são criados pelos seus 

praticantes a partir do reportório dos mais velhos e adaptados às características do local. 

 A denominação de cada um deles, evoca por si mesma, as suas características e 
regras principais. 
 

Jogos Tradicionais 
 
 
Educativos 
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Jogo da Malha 

Material: 4 malhas de madeira, ferro ou pedra (duas para cada equipa); 2 pinos (paus 

redondos que se equilibrem na vertical). 

Jogadores: 2 equipas de 2 elementos cada. 

Jogo: Num terreno liso e plano, são colocados os pinos, na mesma direcção, com cerca 

de 15/18 metros de distância entre eles. Cada equipa encontra-se atrás de um pino. Joga 

primeiro um elemento de uma equipa e depois o da outra, tendo como objectivo 

derrubar ou colocar a malha o mais perto do pino onde está a outra equipa, lançando-a 

com uma mão. 

Pontuação: 6 pontos por cada derrube, 3 pontos para a malha que fique mais perto do 

pino. Quando uma equipa atinge 30 pontos, ganha. Uma partida pode ser composta por 

três jogos, uma equipa para vencer terá de ganhar dois. 

 

Jogo dos bilros 

Material: 1 bola de trapos ou madeira; 9 bilros (pinos); 1 bilro maior (o vinte). 

Jogadores: Equipas com o mesmo número de jogadores cada uma. 

Jogo: Num terreno liso e plano formam-se três colunas, de três bilros cada, com os 

bilros mais pequenos, estando todos separados cerca de 15 centímetros. O bilro grande 

coloca-se no prolongamento da coluna central, distando dos outros cerca de 30 

centímetros e estando separado por um risco feito no chão. 

As equipas devem encontrar-se a uma distância dos bilros que irá de 6 a 8 metros. Um 

jogador de cada vez lança a bola de forma a que esta role pelo chão, tentando derrubar 

os bilros. 

Pontuação: 20 pontos pelo derrube do bilro diferente; 2 pontos pelo derrube de um 

bilro pequeno se este não ultrapassar o risco, se o fizer o derrube vale 10 pontos. Ganha 

a equipa que fizer primeiro 100 pontos. Cada partida pode ser composta por três jogos, 

uma equipa para vencer terá de ganhar dois. 
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Jogo da Pateira 

Material: Um pau ou um pedaço de madeira com cerca de 20 cm de comprimento, 

aguçado nas duas extremidades - a Pateira; uma régua, uma tábua ou mesmo também 

um pau arredondado com 50 a 60 cm de comprimento. 

É designada por pata o pequeno pedaço de madeira aguçado nas duas extremidades e 

por Pateira o pau ou régua maior. 

Jogo: A variante mais comum consiste em tentar introduzir a Pateira (ou pata) no 

castelo (pequeno círculo, desenhado no chão, com cerca de um metro de diâmetro). 

Inicia-se o jogo colocando-se no centro do círculo duas pequenas pedras onde irá 

assentar a Pateira. Um dos jogadores (o defensor do castelo) coloca a sua régua entre as 

pedras e por debaixo da Pateira fazendo-a elevar-se no ar dando-lhe de seguida uma 

pancada forte para a afastar o mais longe possível. O adversário, colocando-se no local 

onde a Pateira foi cair toma o mesmo procedimento tentando reintroduzi-la no castelo. 

O defensor deste, munido da sua régua procurará impedir que tal aconteça. 

Jogo da Rapa 

É considerado um jogo de sorte ou azar. 

Utiliza-se um pequeno pião ou rapa também chamado de piorra ou pionete com quatro 

faces em cada uma das quais se encontra inscrita cada uma das letras R (Rapa), T (tira), 

D (Deixa), P (Põe). 

Os jogadores, em número variável, colocam-se à volta de uma mesa ou numa 

superfície lisa onde colocam a sua casadela (um botão, um feijão, um rebuçado, etc.) 

Depois de imprimido o movimento rotativo através dos dedos indicador e polegar, ou 

médio e polegar, a rapa acaba por cair ficando com uma das faces virada para cima, 

indicando assim a sorte do jogador: 

R - Ganha tudo o que está na mesa; 

T - Tira um objecto; 

D - Deixa um objecto; 

P - Põe lá outro objecto; 
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Jogo das Pedrinhas 

Material: Cinco pequenas pedrinhas arredondadas. 

Jogo: Escolhe-se o local do jogo, que pode ser ao nível do chão, num degrau de escada, 

ou na soleira da porta. Depois de estabelecida a ordem de saída, com os jogadores 

dispostos em círculo inicia-se o jogo; as cinco pedrinhas são lançadas ao chão de forma 

a ficarem o mais juntas possível. O jogador agarra uma pedrinha, lança-a ao ar e 

apanha-a sem a deixar cair. Entretanto teve que tirar do conjunto que está no chão uma 

pedra e apanhar, com a mesma mão, a que está em queda. Junta novamente as cinco 

pedrinhas e lança-as de novo ao chão. 

Repete a operação anterior, só que, quando lança a pedrinha ao ar, em vez de apanhar 

uma pedra terá de apanhar duas. 

Prossegue, até às cinco, caso consiga desenvolver as acções com êxito. Se falhar dá a 

vez a outro jogador. Quando voltar a jogar, recomeça na situação que tinha falhado. 

Após terminado o último lançamento, terá que pegar nas cinco pedras, lançá-las ao ar e 

tentar apanhá-las nas costas da mão. 

Ganhará quem conseguir ficar com o maior número de pedras nas costas da mão. 

Jogo da Pateira 

Material e Jogadores: Participam neste jogo quatro a cinco jogadores, cada um com o 

seu prego, que se juntam à volta de um monte de areia, uma caixa de areia, ou terra 

solta que permita espetar o prego. 

Jogo: Cada participante terá que espetar o prego (que deverá ter uns 15 a 20 cm) na 

areia, pelo bico, de diferentes formas de acordo com a maneira de o atirar, recorrendo 

muitas vezes à imaginação: pegando-lhe com os dedos (dois, três, quatro); ou dando-

lhe efeito com outras partes do corpo, tais como braços, pernas e até coxas. 

O jogador continua a jogar enquanto o prego espeta; quando não o consegue, deixa de 

jogar ficando o prego no local onde caiu. Os jogadores a seguir respeitam a forma de 

atirar o prego devendo repetir o exercício feito pelo primeiro jogador. 

Para além de espetarem o prego os jogadores deverão ao mesmo tempo procurar 

acertar no prego que está na areia, o que, a acontecer, eliminará do jogo o dono desse 

prego. 
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As canções populares fazem parte integrante dos idosos que quando trabalhavam 

nos campos era hábito cantarem enquanto trabalhavam. 

Também ensinavam essas canções aos mais novos com muito orgulho e 

devemos por isso manter vivas essas recordações para não deixar morrer a tradição. 

 
  

Oficina de Música 
 
 
Canções populares 
& 
Tradicionais 
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OLIVEIRA DA SERRA 
 
 
Ó oliveira da serra 
O vento leva a flor 
Ó i ó ai, só a mim ninguém me leva 
Ó i ó ai, cartinhas ao meu amor. 
 
 
Cartinhas ao meu amor 
Cartinhas à minha amada 
Ó i ó ai, só a mim ninguém me leva 
Ó i ó ai, pr'á terra da minha amada. 
 

 
A caminho de Viseu 
 
 
Indo eu, indo eu, 
A caminho de Viseu, [Bis] 
 
Encontrei o meu amor, 
Ai Jesus, que lá vou eu! [Bis] 
 
[Refrão] 
 
Ora zus, truz, truz, 
Ora zás, trás, trás, [Bis] 
 
Ora chega, chega, chega, 
Ora arreda lá pr’a trás! [Bis] 
 
Indo eu, indo eu, 
A caminho de Viseu, [Bis] 
 
Escorreguei, torci um pé, 
Ai que tanto me doeu! [Bis] 
 
[Refrão] 
 
Vindo eu, vindo eu, 
Da cidade de Viseu, [Bis] 
 
Deixei lá o meu amor, 
O que bem me aborreceu! [Bis] 
 
[Refrão] 
 

 
TIRO LIRO 
 
 
Lá em cima está o tiro liro liro, 
Cá em baixo está o tiro liro ló. - bis 
 
Juntaram-se os dois á esquina, 
A tocar a concertina, a dançar o solidó. - bis 
 
Comadre, rica comadre 
Ai eu gosto da sua pequena. - bis 
 
É bonita, apresenta-se bem 
Parece que tem a face morena. - bis 
 
Comadre, rica comadre 
Ai eu gosto da sua afilhada. - bis 
 
É bonita, apresenta-se bem 
Parece que tem a face corada. – bis 
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Olha a Bola 
 
Olha a bola Manel 
Olha a bola Manel 
Foi-se embora fugiu  
Olha a bola Manel 
Olha a bola Manel 
Nunca mais ninguém a viu. 
 
O Manel tinha uma bola 
Mas por falta de atenção  
Lá deixou fugir a bola  
Presa nos dentes do cão. 
 
O Manel tinha uma bola 
Que rolava pelo chão  
P'la calçada, ela rolava  
Deu-lhe uma dentada ao cão. 
 
O Manel tinha uma bola 
Mas agora não tem não  
É a gente a ver se o consola  
Cantando-lhe esta canção. 
 
Olha a bola Manel 
Olha a bola Manel 
Foi-se embora fugiu  
Olha a bola Manel 
Olha a bola Manel 
Nunca mais ninguém a viu. 
 

 
Tia Anica 
 
Tia anica, tia anica  
Ttia anica de loulé,  
A quem deixaria ela  
A caixinha do rapé. 
  
Olé, olá! 
Esta moda não esta má 
Olá, olé, tia anica de loulé! 
(Refrão) 
 
Tia anica, tia anica  
Tia anica da fuzeta,  
A quem deixaria ela  
A barra da saia preta. 
     
(Refrão) 
     
Tia anica, tia anica   
  
Tia anica de aljezur,   
A quem deixaria ela  
A barra da saia azul. 
   
(Refrão) 
 
Tia anica, tia anica  
Tia anica de alportel,  
A quem deixaria ela  
A barra do seu mantel. 
 
(Refrão) 
 
Tia anica, tia anica  
Tia anica do algoz,  
A quem deixaria ela  
A caixa do pó de arroz. 
 
(Refrão) 
 

 
A Moleirinha 
 
Ó que lindos olhos tem,  
Ai a filha da moleirinha.  
Tão mal empregada ela  
Andar ao pó da farinha! 
Trigueirinha me chamaste  
Eu de sangue não o sou.  
Isto de andar à farinha  
Foi o sol que me crestou! 
Trigueirinha me chamaste,  
Por isso não me zanguei.  
Trigueira é a pimenta  
E vai à mesa do rei! 
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A Saia da Carolina 
 
A saia da Carolina  
Tem um lagarto pintado  
Sim Carolina ó - i - ó - ai  
Sim Carolina ó - ai meu bem 
 
Tem cuidado ó Carolina  
Que o lagarto dá ao rabo  
Sim Carolina ó - i - ó - ai  
Sim Carolina ó - ai meu bem 
 
A saia da Carolina  
Não tem prega, nem botão  
Tem cautela, ó Carolina  
Não te caia a saia no chão 
 
A saia da Carolina  
Uma barra encarnada 
Tem cuidado ó Carolina, 
Não fique a saia rasgada 
 
A saia da Carolina  
É da mais fina combraia  
Tem cautela ó Carolina  
Que o lagarto leva-te a saia 
 
A saia da Carolina  
Foi lavada com sabão  
Tem cuidado, ó Carolina  
Não lhes deixes por a mão 
 
A saia da Carolina  
É curta e das modernas  
Tem cuidado ó Carolina,  
Que ela não te tape as pernas. 
 

 
Eu vi um sapo 
 
Eu vi um sapo  
Um feio sapo  
Ali na horta  
Com a boca torta 
Tu viste um sapo  
Um feio sapo  
Tiveste medo  
Ou é segredo 
 
Eu vi um sapo  
Com guardanapo  
Estava a papar  
Um bom jantar 
 
Tu viste um sapo  
Com guardanapo  
E o que comia  
E o que fazia 
 
Eu vi um sapo  
A encher o papo  
Tudo comeu  
Nem ofereceu 
 
Tu viste um sapo  
A encher o papo  
E o bicharoco  
Não te deu troco 
 
Eu vi um sapo  
Um grande sapo 
Foi malcriado  
Fiquei zangado 
 
Tu viste um sapo  
Um grande sapo 
Deixa-o lá estar  
Vamos brincar. 
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Nome do Utente:                                                                               
 
 

 O que faz o utente a estas horas? 

Data: 9h 10h 14h 17h 

Segunda 
__/__/__ 

    

Terça 
__/__/__ 

    

Quarta 
__/__/__ 

    

Quinta 
__/__/__ 

    

Sexta 
__/__/__ 

    

Sábado 
__/__/__ 

    

Domingo 
__/__/__ 

    

 
 

Mudanças 
Notórias 

 

Alterações 
Cognitivas 

 

O que passou 
a fazer que não 

fazia 

 

Apêndice 3 
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Cronograma de Avaliação de Participação nas Actividades 

Quantidade de 

actividades exercidas no 

dia __/__/__ 

 

Duração de cada 

actividade 

 

Número de 

participantes por 

actividade 

 

Frequência de 

assistência 

 

Nível de satisfação dos 

idosos 

 

Relações entre os vários 

elementos 

 

Identificação do idoso 

com a actividade 

 

Apêndice 4 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Informações acerca do Ano Internacional do Idoso 

 

Anexo 2 – Mapa de Localização da Instituição 

 

Anexo 3 – Regulamento Interno da Casa de Repouso 

 

Anexo 4 – Guia de Acolhimento do Idoso 

 

Anexo 5 – Pasta Individual de Documentos de Saúde do Idoso Facultada pela 

Instituição 
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PRINCÍPIOS DAS NAÇÕES UNIDAS EM FAVOR DOS IDOSOS 

Por recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU), 1999 

foi o Ano Internacional do Idoso, em reconhecimento ao fato de que a 

população mundial está a envelhecer e de que isto pode significar também 

uma possibilidade de amadurecimento dos actos e das relações sociais, 

económicas, culturais e espirituais da humanidade em geral, o que pode 

contribuir em muito para paz e o desenvolvimento globais no século XXI. 

Com base no tema, "Uma sociedade para todas as Idades", os países 

foram chamados a reflectir, discutir e tomar acções para que pessoas 

idosas e também de todas as idades, vivam de maneira digna, com respeito 

aos seus direitos e sempre observando as peculiaridades de cada faixa 

etária. 

Independência, participação, cuidado e possibilidade de auto-

satisfação, possibilitar que sejam agregados novos papéis e significados 

para a vida na idade avançada - são, resumidamente, segundo a ONU, 

palavras-chave que deverão estar presentes dentro de qualquer política 

destinada aos idosos, em qualquer parte do mundo. 

 

Independência 

As pessoas idosas deverão:  

• Ter acesso a alimentação, água, casa, roupa, atendimento médico 
adequado, através de salário digno, apoio da família e da comunidade 
em sua auto-suficiência;  

• Ter oportunidade de trabalho ou ter acesso a outras possibilidades 
de obter rendas;  

• Poder participar na determinação de quando, e em que medida, 
deixarão de desempenhar actividades trabalhistas;  

• Ter acesso a programas educativos e de formação adequada;  

Anexo 1 
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• Ter possibilidade de viver seguros e adaptáveis às suas preferências 
pessoais e sua capacidade de experimentar mudanças; 

• Morar em sua própria casa o tempo que for possível. 

 

Participação 

As pessoas idosas deverão:  

• Permanecer integradas na sociedade, participar activamente na 
formulação e na aplicação das políticas que afectam directamente o 
seu bem-estar e poder compartilhar os seus conhecimentos e 
habilidades com gerações mais jovens; 

• Poder procurar e aproveitar oportunidades de prestar serviços na 
comunidade e trabalhar voluntariamente em postos apropriados aos 
seus interesses e capacidades; 

• Poder formar movimentos ou associações de pessoas idosas.  

 

Cuidados 

As pessoas idosas deverão:  

• Poder desfrutar dos cuidados e da protecção da família e da 
comunidade em conformidade com o sistema de valores culturais de 
cada sociedade; 

• Ter acesso a serviços de saúde que os ajudem a manter e recuperar o 
nível óptimo de bem-estar físico, mental e emocional, assim como para 
prevenir ou retardar o surgimento de doença; 

• Ter acesso a serviços sociais e jurídicos que lhes assegurem maiores 
níveis de autonomia, protecção e cuidado; 

• Ter acesso a meios próprios de atendimento institucional que 
forneçam protecção, reabilitação e estímulo social e mental, num meio 
humano e seguro; 

• Poder desfrutar dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 
quando morar em lares ou instituições onde têm direitos a cuidados 
ou tratamentos, com pleno respeito de sua dignidade, crenças, 
necessidades e intimidades, assim como seu direito de adoptar 
decisões sobre seu cuidado e qualidade de sua vida.  
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Auto realização  

As pessoas idosas deverão:  

• Poder aproveitar as oportunidades para pleno desenvolvimento de seu 
potencial;  

• Ter acesso aos recursos educativos, espirituais e recreativos da 
sociedade.  

 

Dignidade 

As pessoas idosas deverão:  

• Poder viver com dignidade e segurança, livres de explorações e de 
maus tratos físicos ou mentais; 

• Receber um tratamento digno;  

Independente da idade, sexo, raça ou procedência étnica, incapacidade ou 
outras condições, sendo valorizadas independentemente de sua condição 
económica. 
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A Instituição tem uma pasta médica individual de cada utente onde contém: 
 
 
Documentos Pessoais: Onde se encontra: 

Bilhete de Identidade; 
Contribuinte; 
Cartão de Utente; 
Cartão de Pensionista. 

Diário Clínico: Separador onde o médico assenta a 
evolução da saúde do utente. 

Terapêutica: 
 

Onde se regista as medicações e modos de 
tomar. 

História Clínica: Onde se coloca a ficha de urgência dos 
utentes bem como os registos operatórios, 
caso existam. 

Diário de Enfermagem: Onde se colocam os: 
Registos da tensão Arterial; 
Registos dos Pensos; 
Registo de Enfermagem. 

Exames Complementares: Onde se colocam os resultados de exames 
que o médico vai receitando. 

Análises: Onde se colocam o resultado das análises 
que os utentes vão realizando 
assiduamente. 

 

Anexo 5 
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