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Introdução 

 

 O estágio está inserido no plano de estudos do 1ºAno, do 3º Semestre do Curso de 

Especialização Tecnológica em Gerontologia, da Escola Superior de Educação, Comunicação 

e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.  

 O estágio foi desenvolvido no Lar da Santa Casa de São Vicente da Beira (SCMSVB) 

e teve uma duração de três meses, entre 20 de Junho e 23 de Setembro. Escolhi este local 

porque ficava mais perto da minha área de residência, e porque tinha pessoas conhecidas a 

trabalhar nesta instituição. 

 Com este estágio pretendi contrariar um pouco o pensamento que as pessoas ainda 

contêm em relação ao idoso, “que são pessoas com idade avançada, doenças e, que já não 

podem fazer nada”. Com o trabalho que desenvolvi ao longo desta caminhada de três meses, 

pretendi então mostrar, que apesar de serem idosos, devemos proporcionar-lhes um 

envelhecimento activo e saudável e não desvalorizar o facto de serem pessoas com muita 

sabedoria e que detêm grandes conhecimentos. Conversar com eles é aprender a dar mais 

valor à vida, porque as suas histórias têm muito para nos dar e ensinar. E apesar de já 

sofrerem de algumas patologias, isso não os impede de fazer coisas que gostam e de se 

manterem activos na nossa sociedade. Ser activo é ter oportunidade de conviver com outras 

gerações, ter acesso a outro tipo de informação e vivências, aprender actividades novas que os 

estimulem a nível físico, psicológico e social. 

 Para uma melhor apresentação e compreensão do documento apresentado, dividi o 

relatório em três capítulos distintos. No primeiro podemos encontrar uma abordagem 

pormenorizada sobre a instituição e o meio envolvente. Serão apresentados os objectivos, 

recursos e serviços prestados pela instituição. 

 No segundo capítulo é apresentada uma abordagem mais fundamentada com base em 

diferentes autores, sobre os conceitos de Gerontologia, as competências e áreas de intervenção 

do gerontólogo, o conceito de envelhecimento e a definição e objectivos da Animação de 

idosos. Este último ponto é fundamental para completar este quadro teórico, tendo em conta 

que, também realizei actividades de Animação. 

 No terceiro e último capítulo, faço referência ao estágio propriamente dito, onde 

apresento os objectivos que delineei e os recursos utilizados. Posteriormente, efectuo uma 

caracterização do público-alvo e das actividades desenvolvidas. Devo salientar que as 

actividades se encontram de forma mais detalhada nas planificações que realizei 

semanalmente. 

 Em suma, pretendo com a realização deste relatório, dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido na instituição com a população idosa, e mostrar alguns dos conhecimentos 

teóricos, empíricos e metodológicos adquiridos ao longo do curso. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

Contextualização do Meio
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1.1. Caracterização do Distrito de Castelo Branco 

 

 O Distrito de Castelo Branco possui uma área de aproximadamente 1439,9km 
2
 e 

compreende 11 concelhos: Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, 

Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor, Sertã, Vila de rei e Vila Velha de Ródão.  

 Conta com cerca de 56 033 habitantes, sendo 26 671 do sexo masculino e 29 362 do 

sexo feminino, segundo dados do INE de 30 de Junho de 2011. Estes distribuem-se pelas 25 

freguesias: Alcains, Almaceda, Benquerenças, Cafede, Castelo Branco, Cebolais de Cima, 

Escalos de Baixo, Escalos de Cima, Freixial do Campo, Juncal do Campo, Lardosa, Louriçal 

do Campo, Lousa, Malpica do Tejo, Mata, 

Monforte da Beira, Ninho do Açor, Póvoa de 

Rio de Moinhos, Retaxo, Salgueiro do Campo, 

Santo André das Tojeiras, São Vicente da 

Beira, Sarzedas, Sobral do Campo e Tinalhas. 

 Castelo Branco é limitado a norte pelo 

concelho do Fundão, a sul pelo concelho de 

Vila Velha de Ródão e pela fronteira com 

Espanha, a poente pelos concelhos de 

Proença-a-Nova e Oleiros e a nascente pelo 

concelho de Idanha-a-Nova. 

 A parte mais rural do concelho 

sobrevive da agricultura e da transformação 

primária dos produtos agrícolas e pecuários, no entanto, nos centros urbanos de maior índice 

populacional este sector deu lugar a 

modernas indústrias de ramos 

diversificados. 

 

  

Figura 1 - Freguesias do Concelho de Castelo Branco 

Fonte - http://www.cm-castelobranco.pt/  

Figura 2 - Concelhos do Distrito de Castelo Branco 

Fonte - http://www.google.pt/imgres 

 

http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
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1.2. Caracterização da Freguesia de São Vicente da Beira 

 

 São Vicente da Beira, é uma das freguesias que pertence ao concelho de Castelo 

Branco. SVB fica a 30km de Castelo Branco e fica na estrada nacional nº352. Situa-se no 

sopé da Serra da Gardunha, a uma altitude de 700metros. Encontra-se inserida num espaço 

essencialmente rural, onde o fenómeno da imigração e emigração se faz sentir de uma forma 

acentuada. 

 A freguesia foi fundada oficialmente em 1173 por D. Afonso Henriques, tendo-lhe 

sido dado o foral no ano de 1195 por D. Sancho I, com o objectivo de ser povoada. Este foral 

fez de SVB um dos grandes concelhos portugueses da Idade Média. Outros forais se seguiram 

ao primeiro: o de D. João II em 20 de Agosto de 1469 e o de D. Manuel I em 22 de Novembro 

de 1512. 

 Constituiu concelho independente até muito 

recentemente, onde agrupava uma área de certo relevo 

económico e político, que incluía algumas das actuais freguesias 

do concelho. Apenas com uma reorganização administrativa do 

País, no ano de 1895 (a chamada reforma centralizadora de João 

Franco), o concelho foi extinto, depois de sete séculos de 

independência administrativa e política.  

 A freguesia de SVB é composta por nove anexas: Casal 

da Serra, Casal da Fraga, Mourelo, Paradanta, Partida, Pereiros, 

Tripeiro, Vale de Figueira e Violeiro. Todas estas aldeias são 

bastante ricas em tradições e festividades. Já na freguesia de SVB 

também existem várias tradições, sendo elas, as de maior relevo: a Festa da Senhora da Orada 

que se realiza no quarto Domingo do mês de Maio, a Festa do Santo Cristo, que se realiza na 

primeira Segunda-Feira de Agosto e a Procissão dos Terceiros no terceiro Domingo da 

Quaresma, que é considerada a “Procissão da Penitência”. 

 

 

Figura 3 - Brasão da 

Freguesia de SVB 

Fonte – 

http://www.google.pt/images  

Figura 4 - População Residente na Freguesia de SVB 

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (INE) 

http://www.google.pt/images
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1.3. As Misericórdias 

 

 As Misericórdias são Irmandades (associações ou congregações) de leigos, animados 

pela mesma fé e unidos pelos mesmos objectivos de testemunharem em colegialidade uma 

caridade fraternalista, constituindo uma presença e uma força de esperança junto de todos os 

que precisam. 

 Como a própria palavra indica, Misericórdia, na sua decomposição literal 

“Miseris+cor+dare” significa: ter lugar no coração para todos os que são vitimas de qualquer 

forma de miséria, sem descriminação alguma nem exclusão de qualquer natureza. 

 Estas instituições foram criadas por leigos que se constituíam em grupos interventores, 

ficando, todavia a merecer por parte da Igreja melhores bênções e apoios. 

 É considerado Irmão da Misericórdia todo aquele que, vivendo e testemunhando por 

ideias, palavras, obras e modos de comportamento, uma evangélica vocação de voluntariado 

generoso de fraternidade, se propõe, de acordo com as normas históricas do compromisso, 

prestar um serviço de ajuda e atendimento.  

 

 

 

1.4. Caracterização da Instituição – Lar da Santa Casa da Misericórdia de 

SVB 

  

 A Santa Casa da Misericórdia de São Vicente da Beira (SCMSVB) é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), que se localiza no Largo de São Sebastião. A 

instituição localiza-se em SVB, freguesia desde 1173. É uma associação de fiéis, constituída 

na ordem canónica com o objectivo de satisfazer as carências sociais – desenvolvendo 

actividades de apoio social à população. É composta pelos equipamentos sociais, lar, centro 

de dia e serviço de apoio domiciliário. 

 A tradição de ajuda aos mais necessitados é uma tradição religiosa bem arreigada em 

SVB. Na segunda metade do século XVI, foram fundados a Santa Casa da Misericórdia e o 

Convento Franciscano, ambos com estalagens anexas, onde eram assistidos os pobres, os 

doentes e os viajantes sem posses para se hospedarem na estalagem da Vila. 

 No ano de 1894, a obra assistencial da Misericórdia foi significativamente 

enriquecida, com a fundação de um Hospital da Misericórdia de SVB, que se manteve em 

funcionamento até 1986. Este hospital dispunha de médico e de serviço de enfermagem, com 

camas para doentes internados. 

 Até esta data, a SCMSVB, centrava a sua acção sobretudo na valência da saúde, sendo 

que, depois da oficialização do seu hospital, a SCMSVB foi transformando e criando outras 

valências. 

 Assim, foi criada a valência de Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Jardim-de-

Infância em 1 de Novembro de 1986. Desde então, a sua área de intervenção incidiu 

principalmente no apoio a idosos e crianças. 
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 Com o decorrer dos anos, procederam-se a obras de construção, de adaptação e de 

ampliação do edifício, tendo sido construídas novas infra-estruturas que permitiram a criação 

da valência Lar, em 1992. 

 Actualmente, a instituição conta com quatro valências: Lar, Centro de Dia, Serviço de 

Apoio Domiciliário e Creche/Berçário. 

 A instituição é composta pela cave, 

rés-do-chão e 1º andar, tem ainda como 

anexas a casa da quinta e as casas do 

bairro, casas habitadas por utentes da 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Objectivos, Direitos e Deveres da Instituição 

  

 De acordo com o Regulamento Interno da Instituição – Valência Lar, esta dispõe de 

objectivos, direitos e deveres que deve cumprir, para que os seus utentes se possam sentir 

satisfeitos e a instituição possa funcionar da melhor forma. 

 

1.4.1.1. Objectivos  

  

 Segundo o Regulamento Interno da Instituição – Valência Lar, primam pelos seguintes 

objectivos: 

1- Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa idosa – alojamento, 

alimentação, saúde, higiene, conforto e ocupação/lazer; 

2- Promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de 

vizinhança, sempre que possível; 

3- Garantir e respeitar a independência, a individualidade, privacidade, livre 

expressão de opinião de cada pessoa; 

4- Assegurar o acompanhamento Psico-Social e o tratamento, sendo caso disso; 

5- Favorecer os sentimentos de inter-acção, auto-estima e segurança de forma a 

contribuir para a estabilização e o retardamento do processo de envelhecimento. 

 

 

Figura 5 - Lar da SCMSVB 

Fonte – Manual de Acolhimento da SCMSVB 
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1.4.1.2. Direitos  

 

 A instituição reserva o direito de exigir o bom estado do edifício e dos 

seus equipamentos, sob pena de solicitar à família ou responsável pelo 

utente a devida reparação de possíveis danos; 

 Na eventualidade do nome da instituição poder ser denegrido por injúria 

ou calúnia, por parte dos seus utentes e ou familiares responsáveis, 

procederá a instituição, através dos seus órgãos directivos, ao apuramento 

das responsabilidades, podendo inclusive recorrer à via judicial. 

 

1.4.1.3. Deveres 

 

 A instituição tem o dever de garantir o bom funcionamento da resposta 

social e assegurar o bem-estar dos utentes e o respeito pela dignidade 

humana, promovendo a participação dos mesmos na vida da instituição. 

 

 

1.4.2. Respostas Sociais da SCMSVB 

 

 A Santa Casa da Misericórdia de São Vicente da Beira tem a seu cargo três respostas 

sociais para pessoas idosas, são elas o Lar, o Serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de 

Dia. Cada uma destas respostas sociais dispõe de regulamentos e regras muito próprias. 

 

1.4.3. Serviços de Apoio/Instalações 

 

 A instituição dispõe de vários serviços de apoio tanto para os seus utentes, tanto para 

as visitas quer também para os próprios funcionários. É então, composta por: 

 Secretaria (serviços administrativos) /recepção telefonista 

 Gabinete Técnico – Assistente Social 

 Sala de Convívio/estar (2salas) 

 Sala da Mesa Administrativa/Sala de Formação e Outros Eventos 

 Copa 

 Refeitório 

 Lavandaria 

 Quartos situam-se no 1ºandar (17 quartos: 9 quartos na ala antiga e 8 quartos 

na ala nova) 

 Quarto Enfermaria situa-se no 1º andar 

 Gabinete de Enfermagem 

 Gabinete Médico 

 Casas do Bairro (8 casas) 

 Casa da Quinta (4 quartos) 
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1.4.4. Serviços Prestados  

 

 A nível de serviços a SCMSVB, tem um conjunto de vários serviços que presta 

aos seus utentes. Tem então, serviços como: 

 

 Alojamento: Os idosos têm a possibilidade de viver durante um curto ou longo 

período de tempo na instituição. 

 

 Cuidados Pessoais: Apoio nas actividades de vida diária (higiene pessoal, 

alimentação, tratamento de roupas, medicação,..); 

 

 Serviço de Lavandaria: Tratamento de roupas – vestuário de uso pessoal dos 

utentes e roupa de uso geral da instituição. É um serviço prestado diariamente. 

 

 Serviço de Refeições: A instituição serve 5 refeições diárias aos seus utentes. 

Todas estas refeições são elaboradas por uma nutricionista, e obedecem a um 

programa nutricional. 

o Horário das Refeições: 

 Pequeno-Almoço: 9:00h, 

 Almoço: 12:30h 

 Lanche: 16:30h 

 Jantar: 19:30h 

 Ceia: 22:00h (Acamados e Diabéticos) 

 

 Serviços Administrativos/Secretaria: Este serviço tem como objectivo 

garantir o funcionamento correcto do atendimento e informação, a entrega de 

receitas e pagamentos das despesas, contabilidade e tesouraria, arquivo, 

dactilografia, receber as mensalidades dos utentes, proceder ao pagamento dos 

vencimentos e o tratamento documental de expedientes 

o Horário da Secretaria: 

 De Segunda a Sexta-Feira das 9:00h – 13:00h e das 14:00h – 

17:30h 

 

 Serviço Médico/Acompanhamento Médico: Este serviço é assegurado por 

uma médica, através do encaminhamento dos utentes pelo serviço de 

enfermagem 

o Horário: 

 Funciona uma vez por semana, durante a tarde, geralmente às 

Quartas-Feiras 

 

 Serviço de Enfermagem: Este serviço é prestado aos utentes diariamente, por 

uma enfermeira. O serviço de enfermagem compreende o acompanhamento de 
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medicação, pensos, tarefas rotineiras de enfermagem, acompanhamento das 

consultas médicas e outras. 

o Horário: 

 De Segunda a Sexta-Feira das 9:00h – 13:00h e das 14:00h – 

17:00h 

 Obs.: Sempre que necessário aos fins-de-semana, a enfermeira 

desloca-se à instituição para prestar cuidados aos utentes. 

 

 Serviço Social: É assegurado pela Assistente Social e Directora Técnica da 

instituição. Esta é responsável por: 

o  Prestar apoio psicossocial aos utentes; 

o Dirigir toda a área social da instituição; 

o Estudar a situação socioeconómica e familiar dos candidatos à 

admissão, recorrendo sempre que possível à visita domiciliária; 

o Proceder ao acolhimento dos utentes com vista a facilitar a sua 

integração 

o Organizar e manter organizado o processo individual de cada utente; 

o Fomentar e reforçar as relações entre os utentes, familiares e 

comunidade em geral; 

o Dar previamente a conhecer aos clientes e familiares o regulamento 

interno, mensalidade, termo de responsabilidade, bem como as 

condições institucionais. 

 

 Apoio e Acompanhamento dos Utentes: Sempre que o idoso precisa de se 

deslocar ao exterior para ir a consultas, às urgências da ULS, realizar exames 

médicos, entre outros, a SCMSVB destaca uma funcionária para acompanhar o 

utente. 

 

 Serviço de Visitas: Todos os familiares e amigos dos utentes 

institucionalizados podem visitá-los sempre que pretenderem, no horário 

estipulado para tal. 

o Horário das Visitas: 

 De Segunda-Feira a Domingo, entre as 14:00h e as 18:00h 

 

 Serviço Telefónico: A instituição dispõe de um telefone portátil na recepção, 

que pode ser utilizado pelos utentes para falarem com os seus familiares ou 

amigos. 

 

 Serviço Religioso: Todas as Quintas-Feiras vem uma ministra da comunhão 

rezar o terço e dar a comunhão aos utentes. 
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1.4.5. Recursos da Instituição 

 

 Para um correcto funcionamento da instituição, e para que esta proporcione uma boa 

qualidade de vida aos seus utentes são necessários recursos, quer sejam humanos, 

materiais ou financeiros. 

 

1.4.5.1. Recursos Humanos 

 

 Actualmente, a SCMSVB conta com uma Técnica Superior de Serviço Social, 

a qual desempenha também a função de Directora Técnica, duas encarregadas de 

serviços gerais, uma administrativa/recepcionista, uma enfermeira, um 

motorista/operador de manutenção, quatro cozinheiras, uma profissional de lavandaria 

e vinte ajudantes de lar. A instituição possuí ainda uma organização própria, regida 

pela Mesa Administrativa, composta pela Provedor (órgão máximo), Vice-Provedor, 

Secretário, Tesoureiro e diversos Vogais. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 - Organograma da Instituição 

Fonte – Manual de Acolhimento da SCMSVB 
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1.4.5.2. Recursos Materiais 

 

 Quanto aos recursos materiais, a instituição dispõe de uma grande variedade de 

equipamentos e materiais para poder satisfazer as necessidades dos seus utentes. 

Detém um edifício principal, das casas do bairro e da casa da quinta (anexas ao 

edifício principal). O edifício principal, no 1º andar é organizado pelos quartos dos 

utentes (individuais, duplos e triplos com WC individual ou conjunta), e pelo gabinete 

médico e de enfermagem. No rés-do-chão do edifício fica a cozinha, refeitório, 

gabinete das encarregadas de serviços gerais, gabinete da Directora Técnica, 

secretaria/recepção, sala de reuniões, sala de visitas e de convívio. Quanto à 

lavandaria, esta fica na cave do edifício. No 1ºandar do edifício existem ainda quartos 

devidamente equipados para utentes acamados e o recobro que fica junto ao gabinete 

médico e de enfermagem, que se destina a clientes em situação mais fragilizada. Em 

relação à casa da quinta, tem três 

quartos duplos e um individual com 

WC individual para cada quarto. Por 

fim, em relação às oito casas do 

bairro, estão divididas por três 

quartos, duas WC e uma pequena sala 

conjunta, excepto as casas que estão 

arrendadas a famílias que usufruem 

do serviço de apoio domiciliário. 

Nestas situações, as respectivas casas 

possuem uma mini cozinha, sendo o 

resto das divisões da casa organizadas 

consoante as especificidades da 

família. A instituição dispõe ainda de 

três carrinhas para efectuar quando 

necessário o transporte dos seus 

utentes ao médico para efectuar exames e servem ainda para o transporte dos almoços 

aos utentes que beneficiam do apoio domiciliário. 

 

1.4.5.3. Recursos Financeiros 

 

 No que diz respeito aos recursos financeiros da SCMSVB, estes são decretados 

pelas transferências efectuadas pela Segurança Social com comparticipações mensais 

pelos utentes e subsídios, pois a SCMSVB possui um acordo de cooperação celebrado 

com o Instituo de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Castelo Branco. Usufrui 

ainda de outros recursos financeiros como as mensalidades dos utentes, doações, 

heranças, rendimentos de bens próprios e as quotas dos irmãos da misericórdia.

Figura 7 - Casas do Bairro 

Fonte - 

http://www.mapav.com/castelo_branco/castelo_branco/sao_v

icente_da_beira/ 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Contextualização do Estágio 
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2.1. Envelhecimento  

  

 O envelhecimento é um processo de transformações que ocorre ao longo da nossa vida 

e é inerente a todos os seres vivos. É algo universal e inevitável, uma vez que acontece em 

todos os sistemas orgânicos, mesmo sob condições genéticas e ambientais optimizadas, tal 

como nos diz Ermida (1999) o processo de diminuição orgânico-funcional não resultante de 

acidente ou doença, mas com o decorrer do tempo, surge inevitavelmente.  

 O processo de envelhecimento é sentido e vivido de forma diferente por cada 

indivíduo; para alguns o envelhecimento acentuado começa antes de entrarem, 

cronologicamente, na velhice; enquanto que para outros, o declínio físico que pode integrar 

este processo não é vivenciado até idades tardias. Tudo isto é muito diferente de indivíduo 

para indivíduo, uma vez que tem a ver com os estilos de vida, acidentes, doenças ou 

predisposições genéticas, daí este processo ser mais acelerado nuns indivíduos e mais 

retardado noutros. 

 Existem dois tipos de envelhecimento, o primário e o secundário. Este primeiro é um 

processo de senescência normal em que há o envelhecimento de uma estrutura que origina o 

fim da vida funcional de um órgão ou até mesmo do organismo. Enquanto que o 

envelhecimento secundário surge com o aparecimento de lesões patológicas que se mantêm 

potencialmente reversíveis. Estas contribuem para alterar a capacidade de adaptação do 

indivíduo. Existem alguns factores extrínsecos que o indivíduo adopta, que vão contribuir 

para este tipo de envelhecimento, tal como os estilos de vida, as agressões físicas e 

psicológicas, o alcoolismo, drogas, tabagismo, sedentarismos, entre outros.  

 

2.1.1. Envelhecimento – PERSPECTIVA DE ERIKSON 

 

 Erikson apresenta uma teoria de desenvolvimento cujos pressupostos são: 

 O desenvolvimento é um processo contínuo que se inicia com o nascimento e se 

prolonga até ao final da vida; 

 A personalidade constrói-se à medida que a pessoa progride por estádios 

psicossociais; 

 Em cada estádio manifesta-se uma crise que é vivida em função de aspectos 

biológicos, individuais e sociais. 

 Este autor aborda então o desenvolvimento do indivíduo em oito estádios de 

desenvolvimento, desde o nascimento até ao final da vida. Neste caso o estádio que irei 

abordar é o último estádio de desenvolvimento (Integridade versus Desespero) que diz 

respeito à velhice e à pessoa idosa. 

 Neste estádio tal como em todos os outros há sempre uma vertente positiva e uma 

negativa. Se o envelhecimento ocorre com um sentimento de produtividade e valorização 
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do que foi vivido, sem arrependimentos e lamentações sobre oportunidades perdidas ou 

erros cometidos haverá integridade, ao contrário, se houver um sentimento de tempo 

perdido e a impossibilidade de começar de novo trará tristeza e desespero. 

 Esta fase coincide com a situação de reforma em que a pessoa se empenha a reflectir, 

fazendo assim um balanço da vida, “os indivíduos olham para trás e avaliam o que fizeram 

com as suas vidas. Os olhares retrospectivos tanto podem ser positivos como negativos.” 

(Santrak.J.W., 2002).  

 

2.2. Gerontologia  

 

 A gerontologia é a ciência que se dedica ao estudo do processo de envelhecimento na 

sua totalidade. O conceito foi introduzido em 1903 por Mechnikof aquando da publicação dos 

seus trabalhos sobre envelhecimento.  

 Actualmente é definida como uma ciência, com um campo muito amplo, que tem 

como objecto de estudo todas as modificações morfológicas, fisiológicas, sociais e 

psicológicas que ocorrem desde a maturidade até ao final da vida, independentemente de 

qualquer fenómeno patológico. 

 A gerontologia é caracterizada como uma ciência multidisciplinar (figura 8), pelo 

facto de não ter um campo de actuação unificado, uma vez que esta se relaciona com outras 

ciências, como se verifica no quadro seguinte:
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt  

http://books.google.pt/books?id=Pudxml2RH54C&pg=PA25&dq=conceito+de+gerontologia&hl=pt


Eva Branco 
15 

Figura 8 - Gerontologia - Ciência Multidisciplinar 

Fonte – Livro Gerontologia Social para Leigos  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 Sendo uma ciência social, apresenta vários ramos, tais como a gerontologia 

Biomédica, Geriatria e Gerontologia Social. 

 Quanto à Gerontologia Biomédica, esta, estuda o fenómeno do envelhecimento do 

ponto de vista molecular e celular, tendo em consideração os aspectos biológicos, fisiológicos, 

genéticos e imunológicos.  

 No que diz respeito à área da Geriatria, esta pode-se definir como “ramo da 

Gerontologia e da Medicina que trata da saúde das pessoas em idade avançada, em todos os 

seus aspectos: preventivo, clínico, terapêutico, de reabilitação e de vigilância contínua” 

(OMS, 1974). Há ainda quem defina que a geriatria é simplesmente “a ciência de prolongar a 

vida com saúde”. 

 Em relação à Gerontologia Social, Zay Nicholas (1977:28) diz que “A gerontologia 

social estuda as mudanças que acompanham o processo de envelhecimento do ponto de vista 

psicológico, sociológico e psicocomportamental, a natureza e as modalidades de adaptação do 

indivíduo em suas transformações e, enfim, a evolução da personalidade e da sua saúde 

mental num contexto social concreto. Estuda também o papel do ambiente, da cultura e das 

mudanças sociais no processo do envelhecimento, da mesma forma que as atitudes, o 

comportamento e as condições de vida das pessoas idosas”.
2
 

 

                                                           
2
 http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
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2.3.  O Gerontólogo 

 

 O gerontólogo é um profissional que é responsável pela avaliação, intervenção e 

estudo científico do fenómeno do envelhecimento humano e prevenção dos problemas 

pessoais e sociais a ele associado. É também responsável pela promoção de um 

envelhecimento bem sucedido assim como pela administração e organização dos serviços de 

prestação de cuidados a idosos.  

 Por último o gerontólogo poderá exercer a sua prática profissional em centros de dia, 

lares de idosos, centros de convívio, câmaras municipais, centros de saúde, centros de 

segurança social, entre outros, sempre numa perspectiva de contacto com a população idosa, 

de uma forma directa ou indirecta.  

 

2.3.1. Competências do Gerontólogo 

 

 Conhecer os processos normais de envelhecimento detectando atempadamente desvios 

de carácter patológico;  

 Gerir, administrar e organizar serviços de preservação do bem-estar das comunidades 

em envelhecimento; 

 Implementar programas de prevenção e promoção dos processos de desenvolvimento 

no idoso; 

 Avaliar problemas de envelhecimento, qualidade de vida e bem-estar nas populações 

idosas; 

 Participar de forma activa na avaliação multidisciplinar dos gerontes, supervisionando 

o cumprimento e a vigilância das prescrições clínicas e terapêuticas, com a finalidade 

de promover o suporte e a segurança para o bem-estar dos indivíduos; 

 Intervir na comunidade, junto dos idosos e prestadores de cuidados (formais e 

informais); 

 Acompanhar e/ ou encaminhar os idosos em situações agudas, reabilitação e morte; 

 Participar em trabalhos de investigação clínica e de saúde pública com vista ao 

estabelecimento dos padrões de qualidade de vida das populações em envelhecimento; 

 Intervir ao nível da prevenção e promoção da saúde; 

 Intervir nas áreas da investigação científica, de gestão e de ensino, seja em iniciativas 

institucionais, seja em Projectos interinstitucionais.
3
  

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.gerontologadiana.blogspot.com/ 

http://www.gerontologadiana.blogspot.com/
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2.3.2. Áreas de Intervenção do Gerontólogo 

 

(Quadro adaptado de Martin, 2006) 

Figura 9 - Áreas de Intervenção do Gerontólogo 

Fonte - http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/402.pdf 

http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/402.pdf
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2.4. Animação de Idosos   

  

 Animação, segundo o Dicionário da Porto Editora (2005) significa animar, dar vida a, 

vitalização, dar movimento (pôr a funcionar ou a mexer) a um objecto, pessoa ou grupo. 

 Actualmente, o conceito de animação está no centro das grandes prioridades de todos 

os equipamentos de acolhimento a pessoas idosas, uma vez que estes tomaram consciência da 

sua importância enquanto elemento determinante da qualidade de vida dos seus utentes. 

 Segundo Quintas e Castaño (1998) animação é uma actividade interdisciplinar e 

intergeracional que actua em diversas áreas e que influência a vida do indivíduo e do grupo. 

 Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental de todos os indivíduos ou 

grupos, com fim de se descontraírem física e psicologicamente. Também as pessoas de idade 

têm necessidade, na medida das suas capacidades, de ter actividades recreativas. Para Choque 

(2000), animação é sinónimo de vida, de movimento, de actividade. O acto de dar vida, calor.
4
  

 O trabalho com idosos requer por parte do animador uma adaptação destas acções no 

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

Deste modo, pode-se afirmar que na verdade existe uma animação de idosos, até porque 

enquanto que uma criança corre ou salta, o idoso simplesmente anda. 

 A animação na terceira idade é um factor importante, pois permite facilitar a inserção 

dos idosos na sociedade, mostrar-lhes que a sua participação na vida social é importante e 

sobretudo, permitir-lhes desempenhar um papel, inclusive, reactivar papéis sociais. 

 Os principais objectivos da animação de idosos são: 

 Criar um estado de espírito, um clima, uma dinâmica, dentro das instituições 

que permitam que cada residente e pessoal profissional se associem numa 

caminhada global de animação;  

 Centrar-se sobre as necessidades, os desejos e os problemas vividos por cada 

membro do grupo; 

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

harmonia, aceitando e respeitando os valores, as crenças, o meio e a vivência 

de cada um;  

 Fazer renascer gostos e desejos, dando a cada um a ocasião de se redescobrir, 

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

relações, promover as trocas e criar assim, uma nova arte de viver, baseada na 

relação/interacção; 

 Permitir às pessoas idosas que se reintegrem na sociedade como membros 

activos, favorecendo os contactos e as trocas com o exterior da instituição. 

 

                                                           
4 http://www.infopedia.pt/linguaportuguesa/anima%C3%A7%C3%A3o 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/anima%C3%A7%C3%A3o


Eva Branco 
19 

 A animação incentiva ainda os idosos a empreender certas actividades que contribuem 

para o seu desenvolvimento, permitindo-lhes desta forma pertencer a uma sociedade, para a 

qual, ainda podem continuar a dar o seu contributo, também para que estes se sintam mais 

activos e fazer com que ainda se sintam úteis. 

 Por último, o animador antes de preparar um plano de actividades e de colocar as 

mesmas em prática deve realizar uma avaliação psicológica, física e social dos indivíduos 

com quem vai trabalhar. Esta avaliação, deve ser feita para se tentar perceber quais são as 

suas capacidades, competências e motivações. Na realização das actividades devemos sempre 

dar oportunidade aos idosos para que eles próprios também possam propor outras actividades 

que sejam do seu interesse, assim como, permitir que os idosos participem nas actividades 

diárias da Instituição, como por exemplo fazerem as suas próprias camas, ajudar a pôr as 

mesas para as refeições, entre outras actividades que sejam do agrado dos idosos. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Estágio 
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3.1. Objectivos e Recursos Utilizados 

 

  O estágio foi realizado no Lar da SCMSVB, e teve uma duração de três meses, 

decorreu entre 20 de Junho e 23 de Setembro de 2011. O meu horário de estágio perfazia um 

total de 7h. Iniciava das 9h às 13h, fazia uma hora de almoço e retomava das 14h às 17h.  

 Neste percurso tive a possibilidade de aplicar os conhecimentos teóricos e práticos que 

adquiri ao longo de um ano de formação em Técnicas de Gerontologia. O estágio é importante 

para percebermos o que realmente resulta na prática e quais as melhores estratégias a adoptar 

para ultrapassar os obstáculos que vão aparecendo. Há coisas que só a experiência nos ensina. 

 Numa primeira fase do estágio, sensivelmente durante as três primeiras semanas, 

tentei conhecer primeiro os utentes da instituição, ver quais as suas dificuldades e limitações, 

e aproximar-me deles, dando-me também a conhecer. 

  E como um estágio só é possível com objectivos bem delineados, foi só depois deste 

processo de conhecimento que apresentei os seguintes objectivos que, ao longo deste percurso 

de três meses, me predispus a atingir. 

 

3.1.1. Objectivos  

 

Objectivo principal: 

 Contribuir para manter os idosos mais activos numa perspectiva bio-psico-social; 

 

Objectivos específicos: 

 

 Colaborar na realização das actividades desenvolvidas na instituição;  

 Testar e estimular a capacidade de memória dos idosos; 

 Estimular a sua auto-estima, valorizando as suas capacidades e experiências vividas ao 

longo da vida; 

 Estimular as suas capacidades intelectuais, sensoriais, motoras e afectivas; 

 Colaborar na higienização e nas refeições dos utentes. 

 

3.1.2. Recursos Utilizados (Humanos e Materiais) 

 

Para a realização das diversas actividades foram necessários os seguintes recursos materiais 

disponibilizados pela instituição: 

 Material de desgaste; 
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 Bola;  

 Cadeiras;  

 Lã;  

 Entre outros. 

 Foram também necessários para a concretização das actividades os seguintes recursos 

humanos. 

 Estagiária;  

 Utentes do Lar; 

 Supervisora, Directora Técnica, Dr.ª Sílvia Henriques. 

 

 

3.2. Caracterização do Público-alvo 

 

 O público-alvo com quem desenvolvi as actividades ao longo do estágio, foram os 

idosos do Lar de São Vicente da Beira com idades compreendidas entre os 60 e 90. São 

maioritariamente senhoras com alguma idade e com algumas patologias e dificuldades a nível 

motor. Alguns dos idosos estão institucionalizados porque se encontravam sozinhos nas suas 

casas, outros porque as suas famílias trabalham e não podem cuidar deles.  

 As maiores dificuldades dos utentes prendem-se com questões de mobilidade, 

diminuição da memória e do funcionamento cognitivo. Esta perda de capacidades encontrei-

as principalmente nos doentes de Alzheimer e Parkinson. De acordo com estas características, 

trabalhei no sentido de manter estes doentes mais activos, promovendo actividades que 

estimulassem a sua memória, a sua resistência, flexibilidade, equilíbrio e que permitissem um 

melhor relacionamento entre eles. Embora tenha determinado as mesmas actividades para 

todos os utentes, pensei-as principalmente para os utentes com as patologias 

supramencionadas. 

 Apesar das dificuldades sentidas por alguns idosos, isso não impediu que eles 

participassem nas actividades propostas. Sentiram-se motivados para desenvolvê-las e apesar 

do esforço em fazer alguns movimentos, como por exemplo, levantar as pernas, nunca 

desistiam. Este foi sem dúvida um público que percebeu a importância dos exercícios e esteve 

sempre pronto para efectuá-los. 

            Para proceder à planificação das actividades tive de fazer alguma pesquisa sobre estas 

patologias e perceber quais os exercícios mais adequados. 

           A doença de Alzheimer e de Parkinson são doenças degenerativas do sistema nervoso, 

que afectam maioritariamente as pessoas idosas a partir dos 50. É difícil lidar com estas 

pessoas, nomeadamente com as que sofrem da doença de Alzheimer, uma vez que estas se 

vão tornando cada vez mais dependentes de terceiros, começam a ter dificuldades na 

locomoção, pequenos esquecimentos e perdas de memória, dificuldades na alimentação e até 
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mesmo na sua higiene pessoal. Apesar de tudo, devemos estar sempre atentos, porque por 

vezes estas pessoas começam a deambular sem rumo. Nestas situações devemos acompanhá-

los e falar com eles, olhando-os sempre nos olhos, falando de forma clara e pausada, nem num 

tom muito alto nem muito baixo. Devemos transmitir ao doente, que estamos ali para o apoiar 

e ajudar em tudo o que é necessário, quer seja na alimentação, higiene pessoal ou até mesmo 

acompanhá-lo em pequenas caminhadas. Todo o tipo de exercícios que lhes permitam 

movimentar-se são importantes para os músculos não atrofiarem. 

 Ainda no que se refere à doença de Parkinson, os primeiros sintomas que surgem são 

discretos e por isso muitas vezes atribuídos ao processo de envelhecimento. Só depois 

começam a surgir sintomas mais associados à doença, nomeadamente os tremores, geralmente 

nas mãos, a voz torna-se mais baixa e monótona, começam também por surgir complicações a 

nível da locomoção e uma certa lentidão nas actividades manuais. No geral o tratamento da 

doença de Parkinson faz-se com medicamentos, embora possa passar também por 

procedimentos cirúrgicos, mas só quando estes doentes já estão numa fase muito avançada. A 

prática regular de exercício físico e de exercícios que estimulem a memória, podem ajudar a 

manter uma maior qualidade de vida, durante mais tempo, tanto na doença de Parkinson como 

na doença de Alzheimer.
5
  

 

3.3.  Actividades Desenvolvidas 
  

   No decorrer do estágio, foram realizadas algumas actividades, com o intuito de 

proporcionar aos idosos um envelhecimento mais activo ao nível motor, cognitivo e 

sensorial. Trabalhei sempre no sentido de lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida 

e mostrar-lhes que continuam a ser muito úteis na sociedade. Segundo Azevedo e Teles 

(2011:77) “um dos principais receios associados ao envelhecimento está relacionado com 

a diminuição da memória e do funcionamento cognitivo. (...) Assim como o corpo o 

cérebro tem de ser exercitado para continuar a funcionar e, tal como na actividade física é 

desejável que o corpo se canse enquanto está a ser exercitado, também é desejável que a 

mente se canse com o treino, pois a prática melhora o desempenho cognitivo.”   

   

       De acordo com esta diminuição da “memória e do funcionamento cognitivo", 

procurei actividades que estimulassem estas capacidades. A pedido da supervisora foram 

realizados mais jogos lúdicos do que actividades de expressão plástica, uma vez que na 

semana anterior tinha uma rapariga acabado o seu estágio nesta instituição, onde tinha 

efectuado maioritariamente actividades de expressão plástica e os idosos já andavam um 

pouco cansados. 

 As primeiras duas semanas de estágio serviram para conhecer os idosos, tentar 

perceber quais as suas dificuldades e limitações provocadas pelas patologias que os 

                                                           
5
 http://www.min-

saude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.ht

m   

Diciopédia 2008 

http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.htm
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.htm
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.htm
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afectavam, só depois delineei os meus objectivos. Estes foram delineados com o intuito 

de, por um lado, continuar a contribuir para que os idosos se mantenham activos na nossa 

sociedade, e por outro lado, ajudá-los a ultrapassar algumas dificuldades sentidas na 

realização de certas tarefas do quotidiano. Para isso escolhi um conjunto de jogos 

/exercícios que pudessem combater essas dificuldades. Foram então escolhidas 

actividades muito simples que permitissem estimular a memória dos idosos, desenvolver a 

sua motricidade fina (fazendo exercícios localizados para movimentar os músculos das 

mãos) e todo um conjunto de exercícios motores para manter tanto os membros superiores 

como inferiores mais activos. “O exercício físico ajuda-nos a conseguir uma série de 

objectivos que contribuem para um envelhecimento activo através da manutenção ou 

aumento da resistência, flexibilidade e equilíbrio, assim como melhora as capacidades 

cognitivas, perceptivas e de coordenação e implica a manutenção ou melhoria das 

capacidades comunicativas consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente”. 

(Araújo,2011) 

  

      Com a realização destes exercícios consegui possibilitar aos idosos um ambiente mais 

socializador, aconchegante e agradável, para que se pudessem sentir mais à vontade no 

grupo. Proporcionei-lhes momentos de entretenimento e lazer, para se sentirem úteis e 

usarem as suas capacidades manuais e intelectuais.  

 

       Confesso que, quando comecei a realizar as actividades com os idosos sentia-me um 

pouco insegura, não sabia o que eles estavam a pensar e se tinham gostado. Quando os 

abordava para as irem realizar diziam logo que “não queriam e que já não tinham jeito 

para fazer nada”, outros diziam logo que “sim, porque deste modo sempre ocupavam o 

seu tempo e se distraiam”. Muitas vezes estes idosos que diziam que não queriam realizar 

actividades, iam até à sala onde se encontravam os seus colegas a fazer os exercícios e 

ficavam a olhar. Esta observação, por vezes, serviu para mudarem a sua opinião, e quando 

eu voltava abordá-los para as realizarem, a resposta já não era negativa. Com o tempo 

estes obstáculos foram ultrapassados e fomos criando laços afectivos e os idosos tiveram 

uma evolução notória. Começaram a participar mais nas actividades propostas e quando 

havia um dia em que não eram realizadas perguntavam logo “se naquele dia não haviam 

jogos, ou quando é que voltavam a realizá-los”. Ouvir isto era muito gratificante, 

aumentava a minha segurança e confiança, demonstravam que tinham gostado e que se 

tinham divertido a realizar o que propunha. 

 

 Das actividades realizadas, todas foram importantes, mas as que destaco foram o jogo 

de percepção táctil, onde haviam vários objectos escondidos dentro de sacos e com os 

olhos fechados tinham que adivinhar qual era o objecto (anexo2 – planificação das 

actividades). Destaco também o jogo de conhecimento, onde tinham que enviar a bola 

para outro utente e dizer o seu nome e assim sucessivamente (anexo 2 – planificação das 

actividades). Nestes exercícios os idosos riram muito e esse riso foi contagiante. 
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       Outras das actividades que gostaram muito, foram as bolsinhas de cheiro que ficaram 

com eles para recordação. Aproveitei e fiz um reaproveitamento de restos de lençóis que já 

não utilizavam, desenhei o molde das bolsas, recortaram e encheram-nas com alfazema.  

       Preparámos também a pedido da orientadora da instituição cabazes com géneros 

alimentares (massas, arroz, leite, bolachas, entre outros) para oferecer às famílias mais 

carenciadas e posteriormente procedemos à entrega dos mesmos. Esta actividade foi muito 

importante para os idosos pelo facto de contactarem com outras gerações e sentirem que 

podem contribuir para fazer os outros mais felizes. 

       Para além destas actividades que realizei, predispus-me sempre a ajudar as funcionárias a 

fazer a higiene aos idosos e a fazer as camas. Ajudei ainda a servir as refeições, auxiliei os 

idosos que tinham dificuldades em comer e que necessitavam de ajuda para irem para a sala 

de refeições e salas de estar. Sempre que foi necessário, colaborei também, no 

acompanhamento dos utentes ao médico. 

Para uma melhor clarificação das actividades e uma reflexão mais pormenorizada podemos 

consultar os Anexos I e II.
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3.4. Cronograma das Actividades  

 

 

Junho Julho Agosto Setembro 

Conhecimento dos utentes - 

conversas diárias  

Todos os dias disponibilizava algum tempo para conversar com os utentes, onde eles falavam das suas vivências dentro e fora 

do lar. 

Jogo de conhecimento  Dia: 12   

Exercícios motores  Dia: 13   

Jogo de percepção táctil  Dia: 13   

Jogo completa o provérbio  Dia: 14   

Jogo encontra o par  Dia: 19   

Jogo do dominó   Dia: 20   

Jogo mais um fruto  Dia: 22   

Bolsinhas de cheiro  Semana: 25-29 de Julho Semana: 1-5 de Agosto 

Semana: 8-12 de Agosto 

 

Participação nas higienes  Semana: 11-15 de Julho 

Semana: 18-22 de Julho 

  

Participação nas refeições Ao longo do tempo que estive na instituição, ajudei diariamente nesta vertente. Quer fosse a ajudar os utentes com mais 

dificuldades para comer, quer fosse a ajudar a servir o comer ou até mesmo a levantar a loiça suja. Ajudei também algumas 

vezes a pôr a mesa para as refeições. 

No mês de Junho não foram realizadas actividades, uma vez que só iniciei o estágio a 20 de Junho, então nessas duas semanas foi feito um conhecimento dos 

idosos e da instituição em geral. 

No mês de Setembro, também não realizei qualquer tipo de actividade lúdica com os idosos, embora tenha participado nas actividades diárias da instituição. 
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Reflexão Final   
 

       Após o término do período de estágio é chegada a altura de fazer um balanço do que 

foi esta experiência de três meses a trabalhar com e para a população idosa. 

  

       No começo, antes do estágio iniciar, encontrava-me na expectativa de como iria ser, o 

que poderia fazer na instituição, como me iria adaptar aos utentes e funcionários. Todas 

essas questões subsistiam e geravam-me alguma ansiedade. Por um lado a vontade era 

muita de começar, mas por outro, a responsabilidade era maior.  

  

       As primeiras semanas serviram para conhecer os utentes e funcionários da instituição, 

assim como, perceber quais eram os serviços que a instituição prestava e de que forma os 

prestava. Para começar a ganhar alguma confiança com os utentes antes de realizar as 

actividades fui interagindo com eles nas salas de estar, participei em algumas actividades 

da instituição, como dar o comer aos utentes com mais dificuldades, ajudá-los no 

transporte para a sala de refeições e para a sala de estar. Desta forma, foi um pouco mais 

fácil cativar os idosos para as actividades, digo um pouco, porque não foi assim tão fácil, 

uma vez que no pensamento deles estava presente que “por serem idosos já não fazem 

nada de jeito”, ou que “já não são úteis”, ou então um outro pensamento que teima em 

persistir é que “já trabalharam muito a vida toda, e que agora estão no lar é para 

descansar”. Posto isto, o meu principal objectivo foi contrariar estes pensamentos e 

mostrar-lhes que são úteis e importantes, especialmente porque já passaram por muito na 

vida e detêm uma grande sabedoria que poderão partilhar com os mais novos.    

  

       Apesar de ser um grande desafio, e por vezes um pouco complicado de gerir a nível 

emocional, devo dizer que lidar com a população idosa é sem dúvida bastante gratificante 

e enriquecedor. Só quem trabalha todos os dias com idosos, quer seja o técnico de 

Gerontologia, quer sejam os funcionários da instituição, é que percebem o que lhes é 

exigido. E por vezes, é muito mais do que a realização de actividades. Estas pessoas 

pedem é carinho, amor e alguém que lhes dê um pouco de atenção. Às vezes é o quanto 

basta para colocar um sorriso nos seus rostos e as fazer felizes. O gerontólogo pode, e 

deve ser, o conselheiro, confidente, o amigo do idoso. Alguém que ouça as suas 

brincadeiras, os seus medos, as suas angústias, frustrações, alegrias, as suas histórias de 

vida. É importante cativar o idoso e criar com ele uma grande afinidade e cumplicidade, 

para que este se possa exprimir sem receios. 

  

       Esta foi uma experiência que me permitiu outras responsabilidades e serviu 

fundamentalmente para eu crescer a nível pessoal e profissional.  

  

  



Eva Branco 
28 

Referências Bibliográfica 

 

Ribeiro e Paúl (2011). Manual de envelhecimento activo. Lisboa. Edição e distribuição Lidel. 

Tavares, J., e al. (2007). Manual de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto 

Editora. 

Jacob, L. (2007). Animação de idosos. In: Jacob, L., et al. Caderno Socialgest nº4. 

Ermida, José Gomes, Processo de Envelhecimento.  

 

Referências Bibliográficas Electrónicas 

http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-

PT#v=onepage&q&f=false (Acedido a 26 de Setembro) 

http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-

PT#v=onepage&q&f=false (Acedido a 26 de Setembro) 

http://svbeira.no.sapo.pt/index.htm (Acedido a 30 de Setembro) 

http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/402.pdf (Acedido a 17 de Outubro) 

http://www.cm-castelobranco.pt/ (Acedido a 30 de Setembro) 

http://www.gerontologadiana.blogspot.com/ (Acedido a 17 de Outubro)  

http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-

PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://

www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTt

WTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=

246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:

07 (Acedido a 30 de Setembro de 2011) 

http://www.misericordiamogadouro.com/historia/historiadasmisericordias (Acedido a 30 de 

Setembro de 2011) 

www.ine.pt (Acedido a 8 de Outubro de 2011)  

http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerat

ivas/oqueeadoencadealzheimer.htm (Acedido a 12 de Dezembro de 2011) 

http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/animacao-idosos/animacao-idosos.pdf (acedido a 12 de 

Dezembro de 2011) 

 

http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pt/books?id=l_Leqx2gN6QC&printsec=copyright&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false
http://svbeira.no.sapo.pt/index.htm
http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/402.pdf
http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.gerontologadiana.blogspot.com/
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.google.pt/imgres?q=mapa+concelhos+de+castelo+branco&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=bUvBSCAKwddM3M:&imgrefurl=http://www.arqueobeira.net/dist_cb.htm&docid=jzSoQMGN0vs1AM&w=351&h=292&ei=2SSTTtWTFIPdsgb61MEH&zoom=1&iact=hc&vpx=736&vpy=153&dur=2363&hovh=205&hovw=246&tx=147&ty=128&page=1&tbnh=157&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:07
http://www.misericordiamogadouro.com/historia/historiadasmisericordias
http://www.ine.pt/
http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.htm
http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+degenerativas/oqueeadoencadealzheimer.htm
http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/animacao-idosos/animacao-idosos.pdf


 

  



 

Lista de Anexos  

 

Anexo 1 – Reflexões Semanais 

Anexo 2 – Planificações das Actividades 

Anexo 3 – Fotografias das Actividades   



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Reflexões Semanais 

 



 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 20 a 24 de Junho de 2011 

 

 Esta primeira semana de estágio serviu para conhecer a instituição, os utentes e algum 

pessoal que trabalha nesta. É uma instituição com muitos utentes, tem também muitas 

funcionárias, o que não dá para as conhecer todas numa semana, uma vez que também 

trabalham por turnos e algumas encontram-se de férias. 

 Ao longo da semana, fui vendo como funcionava a instituição, todo o tipo de serviços 

que são prestados, e as regras da mesma. 

 Todas as semanas vão outros profissionais à instituição, como uma médica, analistas 

para fazerem análises aos utentes da instituição quando é necessário e também para pessoas 

exteriores à instituição que moram em São Vicente. Desloca-se ainda à instituição, todas as 

quintas-feiras à tarde uma senhora para rezar o terço com os utentes e dar também a 

comunhão aos mesmos. 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 27de Junho a 1 de Julho de 2011 

 

 Após uma semana de adaptação ao ritmo da instituição e dos seus utentes, comecei por 

me integrar em algumas tarefas, para começar a ganhar alguma confiança quer com os utentes 

quer com as funcionárias. 

 Comecei por interagir mais com os utentes, falando com eles, para os conhecer 

melhor, para conhecer as suas dificuldades e aptidões. Comecei também por ajudar no 

transporte para a sala de refeições e para a sala de estar, para desta forma estabelecer algum 

contacto. Ajudei também os idosos com mais dificuldades a comer. 

  



 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 4 a 8 de Julho de 2011 

 

  Esta semana, como já vai sendo habitual, todos os dias quando chego à instituição vou 

com a enfermeira ver os utentes que ainda se encontram nos seus quartos ver se está tudo bem 

e ver a enfermeira medir as glicemias e dar a insulina aos utentes que necessitam, depois, 

venho para baixo e ajudo a servir os pequenos-almoços aos utentes e ajudo os que mais 

precisam. Ajudo os utentes que andam de cadeiras de rodas a ir para a sala de estar e sento-os 

nos seus lugares. 

 Em relação à parte da tarde, costumo ir para a sala de estar onde os idosos se 

encontram e costumo conversar com eles, até à hora do lanche. Depois ajudo a dar os lanches 

aos idosos que comem na sala, para depois começar a ajudar a transportar os idosos que vão 

comer ao refeitório, onde vou ajudar a servir os lanches. 

 Esta semana tive uma conversa com a orientadora, para começar a realizar algumas 

actividades com os idosos. Expus as minhas ideias e as actividades que tinha planeado realizar 

na semana seguinte. 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 11 a 15 de Julho de 2011 

 

 Esta semana, mais uma vez colaborei nas tarefas diárias da instituição, a servir as 

refeições, a transportar os idosos para o refeitório a para as salas de estar, onde conversei 

também com os mesmos e lhes fui dando algumas coisas que me pediam. 

 Esta semana realizei algumas actividades, nomeadamente jogos lúdicos, de 

conhecimento, de memória e de percepção táctil. 

 No primeiro jogo, o de conhecimento, os idosos mostraram-se um pouco reticentes 

com o que eu lhes pedi para fazer, mas depois de começarem a jogar, perceberam que não era 

nada complicado o que eu lhes tinha proposto e até gostaram do jogo. Em relação aos outros 

jogos realizados, notei que já foram mais participativos, e houve mesmo idosos que primeiro 

não quiseram participar nas actividades e depois já foram, nem que fosse só para se distraírem 

um pouco. Nomeadamente, no jogo de percepção táctil, correu bastante bem, foi muito 

engraçado no final, porque os idosos tinham que através do tacto descobrir o que eu escondia 



 

dentro de uns sacos. Foi engraçado porque se fartaram de rir quando descobriram o que estava 

dentro dos sacos. Porque diziam por exemplo que eu tinha paus dentro de um saco e eram 

canetas.   

 Os utentes tiveram uma participação bastante boa nas actividades, participaram 

sempre na medida das capacidades de cada um. Mostraram também muita determinação em 

perceber o que lhes era pedido para fazer. 

 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 18 a 22 de Julho de 2011 

 

 Esta semana, para além de participar nas já habituais tarefas diárias, colaborei ainda na 

higiene dos utentes. Juntei-me a uma funcionária e ajudei-a a lavar os idosos, e também a 

fazer as camas. 

 Nesta semana realizei mais jogos lúdicos com os utentes visto que da primeira vez 

mostraram bastante interesse nos jogos que realizaram e mostraram-se muito participativos. 

Continuei a realizar sobretudo jogos de memória, e fizemos também o jogo do dominó. Os 

idosos continuaram a sentir-se bastante motivados para a realização das actividades, e também 

motivados para aprender. Por exemplo no jogo do dominó, alguns dos idosos não sabiam 

como se jogava e eu ensinei-os a jogar, para que deste modo se pudessem distrair e aprender 

mais coisas, porque estamos sempre a tempo de aprender, sejamos novos ou velhos. 

 Ao longo destas duas últimas semanas em que realizei actividades, reparei também 

que os idosos sentem-se mais motivados nas actividades, se estas incluírem materiais 

diversos, é uma maneira de tornar as actividades mais apelativas e chamativas para os idosos. 

  

 

 

  



 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 25 a 29 de Julho de 2011 

  

 Toda esta semana de estágio, tal como na semana anterior, na parte da manhã, juntei-

me a uma funcionária e ajudei-a a fazer a higiene aos idosos, nomeadamente a dar banho, a 

vestir, a fazer as camas e depois no transporte para o piso inferior para tomar o pequeno-

almoço. 

 Em relação à parte da tarde, junto-me aos idosos, para falar com eles, para ajudar a 

passar o tempo, vou-os sentando correctamente nos seus lugares, para que se sintam 

confortáveis e não venham mais tarde a ter dores devido a uma má postura. 

 Esta semana comecei uma nova actividade de expressão plástica que consiste em fazer 

bolsinhas de cheiro. Primeiramente dirigi-me à lavandaria para recolher restos de lençóis que 

já não estivessem em uso. Depois desenhei o molde das bolsas nos lençóis para 

posteriormente os idosos recortarem. 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 1 a 5 de Agosto de 2011 

 

 Mais uma semana de estágio idêntica a todas as outras. Pela manhã quando chegava à 

instituição ia fazer a habitual ronda com a enfermeira pela instituição ver se os utentes 

estavam bem e medir o valor da glicemia e dar as insulinas aos utentes que precisam. Depois 

da habitual ronda, desci até ao rés-do-chão, ao refeitório onde já se encontravam alguns 

idosos à espera do pequeno-almoço. Ajudei então uma das encarregadas a servir os pequenos-

almoços aos idosos e depois a transportá-los para as salas de estar. 

 Na parte da tarde, como é o período mais parado para os idosos, continuámos a 

realizar a actividade das bolsinhas de cheiro. Dei então aos idosos os moldes já desenhados 

nos lençóis para eles recortarem. No início alguns dos utentes não queriam porque diziam que 

não tinham jeito para o fazer, outros não o faziam porque as suas incapacidades não o 

permitiam, mas por vezes mostravam vontade de conseguirem fazê-lo.  

  

  



 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 8 a 12 de Agosto de 2011 

 

 Nesta semana de estágio, como já é habitual, em relação à questão da alimentação 

ajudei a servir o pequeno-almoço, o almoço e o lanche e ajudei ainda a dar o comer aos 

utentes que necessitam de ajuda. Colaborei também no transporte dos utentes para a sala das 

refeições e para as salas de estar. 

 Quanto às actividades, esta semana foi um pouco diferente. Primeiramente 

continuámos a realizar as bolsinhas de cheiro e posteriormente com a orientadora de estágio 

na instituição, estivemos a preparar os cabazes com os géneros alimentares (massas, arroz, 

leite, bolachas, entre outros) para oferecer às famílias mais carenciadas e seguidamente 

procedemos à entrega dos mesmos às respectivas famílias. 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 15 a 19 de Agosto de 2011 

 

 Nesta semana de estágio, durante a manhã ajudei uma das encarregadas de serviços 

gerais a servir os pequenos-almoços aos idosos, e posteriormente a levar os idosos para as 

salas de estar, juntamente com uma funcionária. De seguida, deslocava-me ao piso de cima, 

onde ainda se encontravam funcionárias a fazer a higiene aos utentes que tomam o pequeno-

almoço na cama (devido ao seu nível de dependência) para colaborar nessa higiene e trazer os 

utentes para a sala de estar. 

 Esta semana continuámos a realização das bolsinhas de cheiro, e como já estão todos 

os moldes recortados, os idosos começaram a encher as bolsinhas com alfazema.  

 Na parte da tarde, ajudava alguns idosos a ir à casa-de-banho, e ajudava a funcionária 

a dar água aos utentes. Depois ajudava também a dar o lanche ao idosos que lancham nas 

salas e posteriormente ajudava os idosos a ir para o refeitório para irem lanchar.  

 

  



 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 22 a 26 de Agosto de 2011 

 

 Esta semana de estágio, foi muito idêntica à anterior e todas as outras. Quando cheguei 

ao lar fui com a enfermeira dar uma volta pelo lar para ver se os utentes se encontravam bem, 

e medir o valor da glicemia. Depois desta volta pelo lar, fui ajudar as funcionárias na higiene 

dos utentes, ajudar a lavar os idosos, a vestir e colaborar no transporte do idoso para o piso 

inferior para tomar o pequeno-almoço. 

 Na parte da tarde, continuámos a realizar a actividade das bolsinhas com os idosos. 

Como são muitas bolsinhas não se conseguem encher todas numa semana. Então esta semana 

os utentes continuaram a encher as bolsinhas com alfazema. Estas bolsinhas posteriormente 

eram para oferecer uma a cada idoso, para recordação. 

 No fim de realizarmos as bolsinhas, ajudava nas tarefas do lar, como a servir os 

lanches e a transportar os idosos para o refeitório e depois para as salas de estar.  

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 29 e Agosto a 2 de Setembro de 2011 

 

 Nesta semana de estágio, durante todos os dias de manhã quando chegava ao estágio ia 

dar uma volta pela instituição para ver como se encontravam os utentes, se estava tudo bem. 

Depois de dar a volta, descia para o andar de baixo, onde ajudava a servir os pequenos-

almoços aos utentes e posteriormente os ajudava a ir para as salas de estar. Depois, como os 

utentes mais dependentes são os últimos a fazer a higiene, ia para cima e ajudava as 

funcionárias a fazer as higienes aos utentes, e posteriormente transportava-os para as salas de 

estar. 

 Quando chegava a hora do almoço ajudava os utentes a ir para o refeitório e colocava-

lhes o babete para não se sujarem e ajudava também a servir o almoço e ajudava os utentes 

com mais dificuldades. 

 Na parte da tarde, ia para junto dos idosos, onde conversa com eles e os ajudava no 

que fosse preciso. Depois ajudava a dar os lanches aos idosos que lanchavam na sala de estar 

e posteriormente ajudava os outros idosos a ir para o refeitório para irem lanchar. 

  



 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 5 a 9 de Setembro de 2011 

 

 Esta semana decorreu como quase todas as outras semanas. Pela manhã ia dar uma 

volta pela instituição para ver como se encontravam os utentes, enquanto que a enfermeira ia 

medir o valor das glicemias e dar as insulinas aos utentes que necessitam. Depois descia para 

o andar de baixo, onde ajudava a servir os pequenos-almoços aos utentes e os ajudava a comer 

e depois ajudava-os a ir para a sala de estar. Posteriormente ia para o andar de cima, onde 

acabava de ajudar a trazer os utentes para a sala de estar onde os colocava no lugar deles. 

 Durante o resto da manhã, falava com os utentes, para ver se estava tudo bem, e 

ajudava também uma das funcionárias e por a mesa para o almoço. Depois ajudava essa 

mesma funcionária que está encarregue de ajudar os utentes a ir para o refeitório. Durante a 

refeição ajudava a servir os almoços e ajudava também os utentes com mais dificuldades e 

depois ajudava a levantar a loiça. 

 Na parte da tarde, falava com os utentes, ajudava alguns utentes com mais dificuldades 

a ir à casa-de-banho e ajudava no que fosse necessário. Ajudava ainda a fazer os lanches para 

os utentes que lancham na sala de estar e depois ajudava a dar esses mesmos lanches aos 

utentes. No fim ajudava os outros utentes a ir para o refeitório para lancharem.  

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 12 a 16 de Setembro de 2011 

 

 Mais uma semana de estágio, e aproxima-se o final. Nesta semana a enfermeira que 

trabalha na instituição esteve de férias, então fui sozinha dar a habitual volta pelo lar, para ver 

se estava tudo bem com os utentes. Depois da volta pelo lar, desci para o andar de baixo, até 

ao refeitório onde ajudei a servir os pequenos-almoços aos utentes e onde dei também a 

medicação aos utentes, visto que a enfermeira da instituição estava de férias. Posto isto, 

ajudava os utentes a ir para a sala de estar, onde eu conversava com eles para saber se estava 

tudo bem. 

 Chegada a hora de almoço, ajudava a por as mesas para o almoço, ajudava a trazer os 

idosos para o refeitório, colocava-lhes os babetes, ajudava a servir as refeições e dava também 

a medicação aos utentes.  



 

 Na parte da tarde, ia para o pé dos idosos onde conversava com eles, ajudava-os a ir à 

casa-de-banho, colocava-os correctamente nos sofás e devido ao calor ser muito ajudava a 

funcionária a dar água aos idosos para estes se manterem hidratados. Chegada a hora do 

lanche, inicialmente ajudava a preparar os lanches para dar aos utentes que lancham na sala, 

depois dava os lanches aos utentes e finalmente ajudava os outros utentes a ir para o refeitório 

para irem lanchar e voltava a ajudá-los a ir para a sala de estar. 

 

Reflexão Semanal 

 

Semana de: 19 a 23 de Setembro de 2011 

 

 Esta foi a minha última semana de estágio. Decorreu com normalidade, tal como todas 

as restantes semanas de estágio. Pela manhã quando chegava ao estágio ia dar uma volta pela 

instituição ver como se encontravam os utentes. Depois ajudava a fazer a higiene aos utentes e 

a fazer as camas dos mesmos. No fim de estes estarem prontos trazia-os para baixo, para 

virem tomar o pequeno-almoço e depois ajudava-os a irem para as salas de estar. Como os 

utentes mais dependentes são os últimos a preparar, no fim de ajudar nos pequenos-almoços ia 

continuar a ajudar nas higienes dos utentes mais dependentes e trazia-os para as salas de estar. 

 Colaborei ainda com uma funcionária que está encarregue de por as mesas para as 

refeições, onde a ajudei nessa tarefa. Posteriormente, as duas, fazíamos o transporte dos 

utentes para o refeitório. 

 Na parte da tarde, continuava a colaborar nas actividades da instituição, onde ajudava 

os idosos a ir à casa-de-banho, ajudava a dar água ao idosos, ajudava-os a sentarem-se 

correctamente nos sofás e ajudava a fazer os lanches par aos idosos que lancham na sala de 

estar. Por fim, ajudava os idosos a irem para o refeitório e ajudava a servir os lanches. 

  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Planificações das Actividades



 

Planificação da Actividade 

 

 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

 

- Permitir que o grupo se 

conheça melhor e que a 

estagiária os possa conhecer 

 

- Estimular a memória dos idosos 

 

-Exercitar os músculos 

(nomeadamente dos membros 

superiores) 

 

- Sentados em círculo, os idosos enviam a bola para o idoso que está 

sentado ao seu lado direito, e diz o seu nome. Depois faz-se o mesmo 

procedimento, mas o idoso vai dizer o nome do colega para quem vai 

enviar a bola. 

- De seguida realiza-se um outro exercício, mas em vez de dizerem os 

seus nomes, os idosos vão dizer o nome de animais e mandar a bola 

para um colega à sua escolha e esse vai dizer o nome de outro animal, e 

assim sucessivamente. 

- Cadeiras 

- Bola 

 
Estagiária: Eva 

Branco 
 

Data: 12/07/2011 Hora: 15:00h-16:00h Duração: 1Hora Local: Sala do Lar 
Modalidade: Jogos de 

Conhecimento 



 

Planificação da Actividade 

 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

- Exercitar os músculos 

superiores e inferiores;  

  

- Desenvolver o tacto; 

 

- Estimular a concentração. 

 

-Antes de começar o jogo, os utentes realizaram um pequeno 

aquecimento sentados nas cadeiras 

- Sentados em fila, os idosos vão ter 5 sacos à sua frente, cada saco com 

objectos lá dentro 

- O objectivo do jogo é, de olhos vendados, os idosos adivinharem o que 

está dentro do saco 

- Cadeiras 

- 5 Sacos 

- Canetas 

- Massa/Arroz 

- Peluche 

- Fruta 

- Bolachas 

 
Estagiária: Eva 

Branco Data: 13/07/2011 Hora: 15:00h-16:00h Duração: 1Hora  Local: Sala do Lar  
Modalidade: Jogo de Percepção 
Táctil 



 

Planificação da Actividade 

 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

- Activar a memória; 

 

-Relembrar um pouco o passado. 

 

 

- Colocam-se em círculo tantas cadeiras quanto o número de idosos,  

- Tira-se à sorte quem inicia o jogo, e o primeiro idoso diz o inicio de um 

provérbio (exemplo: “Mais vale um pássaro na mão”), 

- O idoso sentado à direita do que iniciou o jogo terá de terminar o 

provérbio iniciado (ex: “do que dois a voar.”) 

- O jogo continua com o idoso seguinte (sentado à direita do segundo) a 

iniciar outro provérbio, que será completado pelo idoso sentado à 

direita do terceiro, e assim sucessivamente até ao último idoso, 

- Sempre que um idoso não sabe completar um provérbio sai do jogo, 

- Este termina quando só restar um idoso em jogo. 

- Cadeiras 

 
Estagiária: Eva 

Branco Data: 14/07/2011 Hora: 15:00h-16:00h Duração: 1Hora Local: Sala do Lar 
Modalidade: Jogos de Memória – 
“Completa o Provérbio” 



 

Planificação da Actividade 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

 

- Activar a memória 

 

- Trabalhar o tacto 

 

- Estimular a concentração 

 

- Neste jogo colocam-se várias cartas voltadas com os desenhos para 

baixo 

- O objectivo é os idosos, vez à vez, virando duas cartas, tentarem 

encontrar o par 

- Quando um idoso encontra o par igual, tem a oportunidade de voltar a 

jogar, caso não encontre o par, passa a vez para o idoso seguinte 

- Ganha o idoso que conseguir encontrar o maior número de pares  

 

-Mesa 

-Cadeiras 

-Cartas 

 

 

  

 
Estagiária: Eva 

Branco Data: 19/07/2011 Hora: 15:00h-16:00h Duração: 1Hora Local: Sala do Lar 
Modalidade: Jogo da Memória – 
“Encontra o Par” 



 

Planificação da Actividade 

 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

 

- Activar a memória; 

 

- Proporcionar momentos de 

lazer aos idosos; 

 

- Este jogo possui 28 peças com lados variando de 0-6. Cada peça é 

composta por duas pontas, cada uma com um número (exemplo de 

peças: 2-5; 6-6; 0-3) 

- As peças são baralhadas e cada jogador tira 7 peças para jogar, 

começa a jogar quem tiver a peça 6-6 

- A partir daí joga-se no sentido dos ponteiros do relógio e cada jogador 

deve tentar encaixar alguma peça sua nas peças que estão na 

extremidade do jogo, 

- Quando um jogador consegue encaixar uma peça, a vez é passada para 

o próximo jogador, caso o jogador não consiga encaixar nenhuma peça, 

deve passar a vez, 

- Mesa 

- Cadeiras 

- Peças do Dominó  

 
Estagiária: Eva 

Branco Data: 20/07/2011 Hora: 15:00h- 16:00h Duração: 1Hora Local: Sala do Lar Modalidade: Jogo do Dominó 



 

- O jogo pode terminar quando um jogador fica sem peças na mão, ou 

quando o jogo fica trancado, ou seja, quando um jogador jogue uma 

peça que tranque o jogo, 

- Quando um jogador termine o jogo, este leva os pontos das peças que 

os outros jogadores têm na mão e é assim o vencedor. 

 

 

  



 

Planificação da Actividade 

 

 

 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

 

- Activar a memória  

 

- Estimular a concentração  

 

- Colocam-se em círculo tantas cadeiras quanto o número de jogadores, 

- Tira-se à sorte um jogador para iniciar o jogo, esse jogador diz o nome 

de um fruto, por exemplo morango, 

- O jogador sentado à direita do primeiro diz o fruto dito anteriormente 

e mais um, por exemplo morango e ananás e assim sucessivamente, 

- O jogo termina quando um dos jogadores falhar na série de frutos. 

 

- Cadeiras 

 

 
Estagiária: Eva 

Branco Data: 22/07/2011 Hora: 15:30h-16:00h Duração: 30min. Local: Sala do Lar  
Modalidade: Jogos de Memória – 
“Mais 1 Fruto” 



 

Planificação da Actividade 

 

Objectivos Descrição dos Exercícios Material 

- Desenvolver a motricidade fina 

dos idosos; 

 

- Estimular a sua criatividade; 

  

-Contribuir para que se 

mantenham activos. 

 

 

-Em primeiro lugar desenha-se o molde das bolsas nos lençóis, 

-Depois recortam-se os moldes das bolsinhas e posteriormente são 

cozidos pelos idosos, 

-No fim de cozidas, vão ser cheias com a alfazema e atadas com o 

cordão feito com lã. 

 

-Lençóis  

-Tesoura 

-Lápis 

-Lã 

-Cartão 

-Agulha 

-Linha 

-Alfazema 

-Molas 

 
Estagiária: Eva 

Branco 
Data: 25-29 de Julho, 

1-12 de Agosto 
Hora: 15:00h-16:00h Duração: 1Hora   Local: Sala do Lar 

Modalidade: Actividades Manuais – 
Bolsinhas de Cheiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO III 

Fotografias de Actividades



 

Jogo: Encontra o Par 



 

Jogo: Dominó 



 

Actividade Manual: Bolsinhas de Cheiro  



 



 



 



 

 


