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Resumo 

 

Este relatório pretende demonstrar os conhecimentos que adquiri tanto 

práticos como teóricos ao longo do estágio bem como expor algumas experiências 

vividas neste período, dando a conhecer as atividades que realizei no projeto 

“oficina em sua casa”. Os meus principais objetivos de estágio foram: conhecer a 

organização e a gestão da instituição; contactar com as actividades desempenhadas 

em contexto de Centro de Dia (centro social); higienizar os espaços da instituição; 

organizar e participar nas actividades lúdicas da instituição; interagir com 

colaboradores e com a direção; contactar com idosos e respectivas famílias. O 

relatório tem por base dois capítulos. O primeiro capítulo retrata alguns conceitos 

teóricos lecionados no curso durante o período de aulas, importantes para a prática 

das atividades no contexto de estágio. O segundo capítulo aborda a exposição do 

meu dia-a-dia no estágio e a descrição de algumas atividades realizadas por mim, 

previamente discutidas com a orientadora de estágio no local e também algumas 

reflexões críticas das mesmas. 

Para a realização deste trabalho foram necessários alguns apontamentos das 

diferentes UC’s do curso e algum material dado pelos docentes durante o período 

de aulas. 
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Introdução 

 

Este relatório de estágio, de natureza curricular, faz parte do segundo 

semestre do curso de Especialização Tecnológica de Técnicas de Gerontologia, 

realizado na Escola Superior de Educação, comunicação e Desporto (ESECD) do 

Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio decorreu entre Maio e Agosto na Junta de Freguesia de Vale 

Formoso e no Centro Social de Aldeia do Souto, local onde está a decorrer o 

projecto “Oficina em sua casa”. Este projecto tem como público-alvo os idosos e 

actua como resposta social a diversos níveis como: Apoio ao domicílio, Centro 

social /Centro de dia. 

A escolha deste local de estágio prendeu-se com a vontade em estagiar na 

aldeia onde cresci e onde me dá imenso prazer estar. Outra das razões foi o facto de 

conhecer todas as pessoas da minha aldeia e de ir conhecer as pessoas que agora 

também pertencem à minha terra, nomeadamente, os idosos da Aldeia do Souto. 

Por fim, a grande razão desta escolha foi a instituição permitir-me pôr em 

prática o que aprendi na ESECD a nível teórico e prático. 

Nesta instituição, e durante o meu estágio, tive hipótese de realizar 

actividades, pois os técnicos de gerontologia pretendem dar resposta ao 

envelhecimento da população, tornando os idosos mais ativos e com mais qualidade 

de vida, portanto foi de livre vontade e com bastante gosto que as realizei. Contudo, 

procurei fazer algo que estimulasse a memória, a concentração, os sentidos e o seu 

gosto estético, pois estas capacidades deterioram-se bastante com o 

envelhecimento. 

Os objetivos deste estágio, de acordo com o exposto no respetivo plano 

(anexo 1), consistiram em: conhecer a organização e a gestão do projecto “Oficina 

em sua casa”, contactar com as actividades desempenhadas em contexto do Centro 

Social; participar nas actividades; higienizar os espaços; ajudar no apoio ao 

domicílio; preparar a medicação no domicílio para o utente; interagir com os 

idosos; adquirir novos conhecimentos no âmbito da animação. Essencialmente, 

conhecer e contribuir para o bom funcionamento da instituição e, para o bem-estar 

de todos os utentes. 
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Quanto à organização do relatório, optei por dividi-lo em dois capítulos. O 

primeiro aborda a caracterização do meio, da instituição e dos recursos humanos 

desta instituição. Remete, ainda, para o envelhecimento da população; o que é a 

gerontologia e o papel e objectivos dos técnicos de gerontologia. 

O segundo retrata a caracterização do público-alvo, das actividades 

realizadas e culmina com uma reflexão de todo este processo, fazendo referência 

aos pontos fracos e fortes do estágio. 
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No presente capítulo é referida a caracterização de todo um meio que envolve a 

união de freguesias de Vale Formoso e Aldeia Do Souto, bem como as razões para 

terem sido criadas infra-estruturas que dessem respostas à nossa população 

envelhecida. É abordado o papel do técnico de gerontologia, que também é uma 

resposta ao envelhecimento. É também feita referência a toda a instituição, isto é, a 

maneira como esta se organiza nos diferentes espaços e as diversas respostas que 

proporciona à população de Vale Formoso e Aldeia do Souto. Não podendo deixar 

de ser, também é caracterizado o pessoal desta instituição de modo a perceber como 

esta funciona. 
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1. Caracterização do meio 

 

Vale Formoso é uma aldeia com cerca de 638 habitantes, onde as principais 

actividades económicas são a fruticultura, indústria de refrigerantes e doces, 

construção civil, carpintaria e pequeno comercio. Apesar de ser uma pequena aldeia 

tem várias actividades e oferece algum emprego nas diferentes actividades 

económicas. Como em muitas aldeias do centro de Portugal a população tem vindo 

a diminuir bastante, tanto com a emigração, com a procura de novas oportunidades 

noutros meios, tanto com o índice de mortalidade visto que, esta é uma aldeia com 

uma maior percentagem de idosos. 

A Aldeia do Souto, tem 364 idosos e as suas principais actividades económicas 

são: a agricultura, fruticultura, pecuária, criação de gado bovino, construção civil. 

Hoje em dia estas duas freguesias são unidas e o índice de envelhecimento é muito 

elevado pois são poucas as crianças e jovens existentes.
1 

As pessoas idosas são alvo de grande solidão e abandono e, também necessitam 

de cuidados que muitas vezes os familiares não podem dar, visto que podem não ter 

possibilidades financeiras ou disponibilidade. Portanto, era de esperar a criação de 

uma resposta social que dê vazão à população de Vale Formoso e Aldeia do Souto. 

Durante o primeiro semestre e na unidade curricular (UC) de Animação de Idosos, 

aprendi que as respostas sociais são todas as valências ou estruturas criadas com o 

propósito de contribuir para que haja melhores condições de vida para a população, 

neste caso falo na população idosa que necessita bastante destas respostas. Nesta 

UC foram apresentadas as diferentes respostas sociais para as pessoas idosas, que 

são: o serviço de apoio ao domicílio, o centro de convívio, o centro de dia, o centro 

de noite, o acolhimento familiar para pessoas idosas, a residência e estrutura 

residencial para pessoas idosas. 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.uf-valeformoso-aldeiadosouto.pt/pag_gen.php?id_grupo=1&id_tipo=9 
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Como resposta social, foi criado pelo actual presidente de Junta um projecto, 

“Oficina em sua casa”, este divide-se em duas vertentes, no apoio domiciliário e 

num centro de convívio e tem parcerias com o centro de dia, criado pelo director do 

clube de Vale Formoso. Este centro de dia apoia as duas aldeias, tendo um edifico 

em Vale Formoso onde servem refeições para os idosos que têm alguma mobilidade 

e gostam de estar em convívio, mas também, distribui as refeições nas habitações 

dos idosos e têm o serviço de lavandaria e de limpeza o que facilita e ajuda imenso 

os nossos idosos e familiares. O projecto criado pelo presidente só vem a 

complementar esta vertente pois mantém os idosos acompanhados e vigiados.  

 

2. Instituição Centro Social 

 

No desactivado edifício da Escola primaria em Aldeia Do Souto, deu lugar à 

elaboração de um projecto de alterações, para ali vir funcionar o futuro “Centro de 

dia de Aldeia do Souto”. 

O Centro Social de Aldeia do Souto (centro de dia) nome oficializado, 

legalmente escriturado em 15/11/2000 e publicado no Diário da Republica, III 

serie, nº163 de 16/07/2001 é assim visto como “a menina dos olhos” para os 

aldeãos, porem só em Outubro de 2015 é que foram começadas as obras. No inicio 

do ano 2016 este abriu as portas para desempenhar o seu papel
2
. 

Esta resposta social conta simplesmente com uma técnica formada em 

gerontologia e com cerca de 20 utentes. Este número é formado por utentes de 

ambas as aldeias porém existe um maior número de utentes de Aldeia do Souto, 

visto que ainda não existe nenhum meio que faça o transporte de utentes de Vale 

Formoso. Quanto ao espaço físico é formado por duas salas onde a técnica realiza 

as actividades, uma copa, duas casas de banho, um gabinete da técnica e um jardim, 

porem mesmo ao lado do Centro Social encontra-se um pequeno jardim com 

maquinas de exercício físico que é muito utilizado pelos utentes e a piscina que 

funciona durante a época balnear, espaços que vêm complementar as infra-

estruturas do Centro Social. 

 

                                                           
2
 http://www.uf-valeformoso-aldeiadosouto.pt/pag_gen.php?id_grupo=1&id_tipo=9 
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2.1. Técnico de Gerontologia 

 

Para além destas respostas sociais que já referi, existem profissionais em 

que o seu trabalho é cuidar e dar apoio à população idosa. Refiro-me aos técnicos 

de gerontologia que são as pessoas que actuam e intervêm em todas as estruturas 

criadas como resposta para a realidade do envelhecimento da população. Estes 

técnicos permitem que a população tenha um envelhecimento activo, isto é “o 

processo de optimização das oportunidades para a saúde, participação e 

segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem”
3
de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). As competências de um 

gerontólogo são: 

 Conhecer os processos normais de envelhecimento possíveis anomalias no 

sistema imunológico; 

 Gerir, administrar e organizar serviços de protecção do bem-estar nas 

populações idosas; 

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

populações idosas; 

 Participar de forma activa na avaliação multidisciplinar dos idosos, com a 

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

indivíduos; 

 Acompanhar os idosos; 

 Participar ao nível da prevenção e promoção da saúde. 

As pessoas idosas são um grupo que apresenta, necessidades e fragilidades 

próprias. Uma das tarefas que um técnico de gerontologia pode desenvolver é o 

serviço de apoio domiciliário, cujos fins tendem a facultar o bem-estar e o 

desenvolvimento individual dos utentes, num clima de segurança afetiva, física e 

psíquica, durante o tempo de utilização da resposta social, através de um 

atendimento individualizado e personalizado. Este tipo de resposta é considerado 

                                                           
3 WHO. Active Ageing, A Policy Framework. OMS. 2002, p.12. 

 



  Relatório de estágio  

8 
 

por muitas pessoas em situação de dependência como uma forma de manterem uma 

ligação com seu meio habitual de vida, rodeadas dos seus afetos e pertences, com 

possibilidade de novos relacionamentos facultados pelos colaboradores.  

Pessini (2002) refere que um gerontólogo social tem que considerar cada idoso 

como um ser com idade própria, que tem que ser respeitado na sua singularidade, 

na sua privacidade, nos seus hábitos e rotinas. Por este motivo é que é importante 

que o técnico seja capaz de colocar-se no lugar do cliente, não desvalorizando nada 

do que é importante para o idoso, respeitando as suas rotinas e tentando conciliar o 

domicílio com os horários dos utentes, bem como, os seus problemas e as suas 

fragilidades.  

2.2- Gerontologia 

 

Segundo os apontamentos cedidos na UC de “Saúde no Envelhecimento”, a 

gerontologia estuda o “envelhecimento nos seus aspectos biológico, psicológico e 

social, como uma ciência pura”. Quando se faz referência à “ciência pura”, quer 

dizer que é algo que acontece naturalmente e portanto é estudado de forma natural. 

Os objetivos da gerontologia são: diminuir a doença e os seus efeitos; 

manter e melhorar a qualidade de vida; incentivar a autonomia e aumentar a 

longevidade com qualidade de vida. 

 

Para que os conceitos não se confundam é conveniente esclarecer que 

“geriatria” significa gerôn, que é velho e iatia, que é tratamento, estuda as doenças 

originadas pelo aumento da idade e dá conta do seu tratamento. Os objectivos da 

geriatria, que são diferentes dos da gerontologia, são: a manutenção da saúde nestas 

idades, a manutenção da funcionalidade, a prevenção das doenças, na detecção e 

tratamento precoce, o máximo grau de independência, o cuidado e apoio durante as 

doenças terminais e os tratamentos seguros. 

De acordo com Neri (2008:95), a Gerontologia trata-se de um “campo multi e 

interdisciplinar que visa a descrição e a explicação das mudanças típicas de 

envelhecimento e dos seus determinantes genéticos/biológicos, psicológicos e 

socioculturais” 
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Segundo a Investigação e Desenvolvimento em Gerontologia, esta é uma área 

multidisciplinar pois tem uma orientação muito interventiva, e estes conhecimentos 

são aplicados por parte dos utentes, famílias, sociedade e interdisciplinaridade 

porque apesar dos diferentes conhecimentos estas se dissolvem dando lugar a um 

campo próprio de conhecimento.  

2.2. A Animação de Idosos no Processo de Envelhecimento 

 

Todas as respostas ao envelhecimento, já referidas, aparecem porque o nosso 

país tem um índice de envelhecimento bastante elevado, sendo mais acentuado no 

centro. O envelhecimento é um processo universal, natural, e que progride de forma 

irregular e diferente de indivíduo para indivíduo, pois existem vários tipos de 

envelhecimento. 

Segundo Schroots e Birren (1980) (cit in paul, s.d.) o processo de 

envelhecimento desenvolve-se em três campos: o biológico, o psicológico e o 

social. 

O processo de envelhecimento biológico, que resulta da vulnerabilidade do 

organismo devido aos efeitos da idade avançada, perfazendo que o individuo perca 

as suas funções fisiológicas. É importante saber separar o conceito de 

envelhecimento de doença, pois existem transformações que não são consideradas 

patológicas como, por exemplo, as rugas. 

O processo de envelhecimento psicológico está associado à diminuição de 

faculdades psíquicas que podem resultar em dificuldade de adaptação de novos 

desafios, perdas de familiares, em baixa auto-estima e em dificuldade de adaptação 

a mudanças rápidas.  

O processo de envelhecimento social é relativo à falta de perspectivas de 

futuro e de se sentir excluído da sociedade, deixando de interagir. Assim, começam 

a existir alterações cognitivas como a atenção, memória, perceção, capacidade de 

raciocínio, entre outros. Este processo de envelhecimento é muito importante pois é 

através dele que muitos dos idosos não conseguem ter um envelhecimento saudável 

porem é sempre necessária uma conjunção destes três tipos de envelhecimento, pois 

estes complementam-se. 

Segundo a Psicóloga Diana Cancela, quando se fala em envelhecimento trata-

se deste como um estado tendencialmente classificado de “terceira idade” ou ainda 
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“quarta idade”. No entanto, o envelhecimento não é um estado, mas sim um 

processo de degradação progressiva e diferencial, afectando todos os seres vivos 

levando-os à morte do organismo. Sendo assim é impossível datar o seu começo, 

porque de acordo com o nível no qual se situa (biológico, psicológico ou 

sociológico), a sua velocidade e gravidade variam de individuo para individuo. 

Portanto, os indivíduos envelhecem de diversas formas. Sendo assim podemos falar 

de idade biológica, idade social e de idade cronológica. (Fontaine, 2000). A idade 

biológica está ligada ao envelhecimento orgânico. Os nossos órgãos sofrem 

modificações que diminuem o seu funcionamento. A idade social refere-se ao 

papel, aos estatutos e aos hábitos de vida, em comparação a outros membros da 

sociedade. A idade psicológica relaciona-se com as competências comportamentais 

que a pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente. 

Estes tipos de envelhecimento são consequência de diversas atitudes, atos que 

temos ao longo da nossa vida, tal como a alimentação, o consumo de álcool e de 

drogas, do ambiente em que o indivíduo está inserido e da sua profissão, pois o 

stress vivido na juventude assim como o tipo de trabalho realizado, influencia o 

modo de envelhecer. Com o avançar da idade vão-se perdendo capacidades físico-

motoras, cognitivas, aparecendo assim, o surgimento da auto desvalorização, 

diminuição da auto-estima, desmotivação e depressão, cabe a nós (técnicos de 

gerontologia) mudar isto através de actividades lúdicas, físicas entre outras (Jacob, 

2001). 

Hervy (2001:31) afirma que, a importância da animação social das pessoas 

mais velhas é facilitar a sua inserção na sociedade, a sua participação na vida social 

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

Jacob (2007:31) define “a animação de idosos como a maneira de actuar em todos 

os campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um 

estímulo permanente da vida mental, física e afectiva da pessoa idosa.” 

Um ancião segundo o dicionário online português é “um indivíduo que já 

possui muitos anos de vida” e a Organização Mundial de Saúde (OMS), define que 

idoso é todo o indivíduo com 60 anos ou mais, variando este número conforme a 

situação do país. 

Segundo Mendes et al (2005), envelhecer é um processo natural que 

caracteriza uma etapa da vida do homem. Etapas estas que são acompanhadas por 
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vários factores, estes podem ser psicológicos, físicos e sociais tornando assim a 

pessoa mais debilitada. 

A animação de idosos define-se como a maneira de actuar em todos os campos 

do desenvolvimento da qualidade de vida dos mais velhos, sendo um estímulo 

permanente da vida mental, física e afectiva da pessoa idosa. Esta pode ser 

representada por um conjunto de passos, com o desígnio de facilitar o acesso a uma 

vida mais activa e mais criativa, na melhoria das relações e comunicação com os 

outros, desenvolvendo a personalidade do indivíduo e a sua autonomia. As artes ou 

as expressões artísticas podem ser um excelente meio de Animação, para 

estimularem as capacidades sensoriais, motoras, afetivas, sensoriais e estéticas do 

idoso, num clima de espontaneidade, de encontro e, de liberdade de expressão. As 

expressões artísticas podem favorecer a partilha de experiências e o despoletar de 

novas potencialidades, atendendo a um clima lúdico e solidário que promove novas 

formas de comunicação e aprendizagem. 

A arte é uma linguagem que tem seguido a sociedade espalhando diferentes 

interesses e saberes entre gerações e culturas, permitindo ao Homem a 

“alfabetização”, em termos de sentido estético focando-se no processo artístico no 

seu todo, criando assim um excelente meio de inclusão. Esta desperta vários 

sentimentos e emoções como a expressividade, a comunicabilidade, e a 

sensibilidade estética, criando assim uma cultura visual rica em informação. Tem 

como objetivo a exploração da criatividade e da imaginação, através de um 

conjunto de técnicas e materiais, sendo a arte associada à estimulação da cognição. 

A título de exemplo as artes plásticas estimulam as capacidades cognitivas no 

que se refere à concentração, criatividade, imaginação, pensamento, através da 

manipulação de diferentes materiais. Esta proporciona uma estimulação cognitiva e 

também motora principalmente a motricidade fina que, é muito importante ser 

estimulada nesta faixa etária.  

Com o passar do tempo os nossos idosos acabam por ter uma grande perda da 

sua mobilidade e um declínio acentuado da sua saúde, pois algumas atividades 

diárias essenciais como por exemplo, apertar um atacador, tornam-se uma luta. 

Uma outra característica no decorrer do tempo no idoso é a falta de interesse pela 

vida proveniente, muitas das vezes, da falta de objetivos, o que o leva a deixar de se 

exprimir e de ter vontade própria ou até mesmo gostos, daí as expressões artísticas 

terem um papel preponderante, porque vêm trabalhar os afetos, a própria confiança, 
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a auto-estima e a sensibilidade estética. Acreditamos que os idosos se voltam a 

sentir rejuvenescidos e mais alegres, pelo prazer que encontram na representação de 

um teatro, na pintura de um quadro, na construção de trabalhos manuais ou, a 

cantarolarem músicas do seu tempo. 
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Capítulo 2 - Estágio 
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Este constitui o capítulo mais importante pois é neste capítulo que dou a 

conhecer todas as actividades que realizei, a caracterização do público-alvo e os 

objectivos do estágio. Na caracterização do público-alvo irei descrever as doenças 

que existem no grupo, apesar de este ser um grupo de idosos muito ativo e com 

vontade de aproveitar o espaço que lhes foi cedido para a realização do 

projeto"oficina em sua casa". 
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3. Caracterização do Público-alvo 

 

Neste estágio lidei com um público-alvo um pouco diversificado no que 

respeita a doenças, contudo todos os indivíduos que fazem parte deste projeto são 

considerados pessoas idosas. 

Nestas aldeias existem pessoas dependentes, semi-dependentes e, os 

independentes. Uma pessoa dependente é aquela que é incapaz de funcionar sem 

ajuda de outra pessoa, ou seja, necessita de todo o apoio e cuidados no seu dia-a-

dia. De acordo com o que aprendi, na UC de “Saúde no envelhecimento”, esta 

incapacidade pode ser a nível físico funcional ou cognitivo. De acordo com 

Kozieretal, a dependência é a “incapacidade do indivíduo alcançar um nível 

aceitável de satisfação das suas necessidades pelo facto de não ter capacidade em 

adoptar comportamentos ou realizar tarefas sem ajuda de outros”
4
. 

Um indivíduo semi-dependente é aquele que de alguma forma consegue 

realizar parte das suas tarefas, necessitando de apoio em algumas situações que este 

não consegue fazer sozinho. 

A pessoa independente é aquela que não necessita de cuidados ou de apoio de 

outra pessoa na realização das suas tarefas. 

No grupo dos dependentes existem doenças como Alzheimer, Parkinson, 

cancro de pele, cegueira e diabetes. Os restantes idosos do grupo dos 

independentes, existem doenças, tais como Alzheimer, incontinência (tanto urinaria 

como fecal), diabetes, depressão, doenças cardiovasculares e reumatismo. 

Quanto às doenças, vou fazer uma breve referência a cada uma delas. 

O Parkinson é, de acordo com a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, 

“uma doença crónica que afecta o sistema motor, ou seja, que envolve os 

movimentos corporais, levando a tremores, rigidez, lentidão dos movimentos 

corporais, instabilidade postural e alterações da marcha”
5
. 

 

                                                           
4 Ariela Lowenstein, “Gerontology coming of age: the transformation of social gerontology into a distinct 

academic discipline”, Educational Gerontology, 30(2), 2004, pp. 129-141. 

 
5
http://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=7a614fd06c325499f1680b9896beedeb&id=c3992e9a68c5ae12b

d18488bc579b30d 

http://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=7a614fd06c325499f1680b9896beedeb&id=c3992e9a68c5ae12bd18488bc579b30d
http://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=7a614fd06c325499f1680b9896beedeb&id=c3992e9a68c5ae12bd18488bc579b30d
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O Alzheimer é traduzido, pela Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos 

Doentes de Alzheimer, como “um tipo de demência que provoca uma deterioração 

global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas (memória, 

atenção, concentração, linguagem, pensamento, entre outras) ”6. 

A Cegueira é retratada, de acordo com OMS, como “a visão menor que 

20/500 no melhor olho de uma pessoa ou o campo visual inferior a 10graus”
7
. Esta 

é, muitas vezes, usada para definir a deficiência visual grave.  

A incontinência urinária é definida, pela Internacional ContinenceSociety, 

como “a perda involuntária de urina, excepto para as crianças”
8
. A incontinência 

fecal é, de acordo com o centro de colo proctologia de Coimbra, “a incapacidade 

de controlar os gases ou as fezes, tanto liquidas como sólidas”
9
. 

A Diabetes caracteriza-se pelo aumento de açúcar ou glicose no sangue e 

pela incapacidade do organismo transformar esse açúcar retirado dos alimentos. 

Existem diabetes tipo I e II. As pessoas que sobrem de diabetes tipo II não são 

dependentes da insulina, mas devem usá-la caso não se consiga controlar através de 

dieta e actividade física. Na diabetes tipo I, pelo contrário, os doentes são insulino-

dependentes e por isso o tratamento da doença não só depende dos hábitos de vida 

como também da insulina.  

A depressão é, segundo a OMS, “um transtorno mental comum, 

caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre 

sentimentos de culpa e baixa auto-estima, além de distúrbios do sono ou do 

apetite”
10

. 

As doenças cardiovasculares são, de acordo com a OMS, “distúrbios no 

coração e nos vasos sanguíneos, ainda incluem a doença cardíaca coronária 

(ataques cardíacos), doença do cérebro vascular (AVC), pressão arterial elevada 

(Hipertensão), doença arterial periférica, cardiopatia reumática, cardiopatia 

congénita e insuficiência cardíaca”.
 11 

                                                           
6
http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-30-14-a-doenca-de-alzheimer 

7http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-30-14-a-doenca-de-alzheimer 

8https://pt.wikipedia.org/wiki/Incontin%C3%AAncia_urin%C3%A1ria9http://www.proctos.pt/Tratamentos/Inco

ntin%C3%AAnciafecal/tabid/85/Default.aspx 

10http://www.who.int/topics/depression/en/- 06 de julho de 2016 

11http://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/en/ 

 

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-30-14-a-doenca-de-alzheimer
http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-30-14-a-doenca-de-alzheimer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Incontin%C3%AAncia_urin%C3%A1ria
http://www.proctos.pt/Tratamentos/Incontin%C3%AAnciafecal/tabid/85/Default.aspx
http://www.proctos.pt/Tratamentos/Incontin%C3%AAnciafecal/tabid/85/Default.aspx
http://www.who.int/topics/depression/en/
http://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/en/
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O reumatismo designa um conjunto de doenças que afectam articulações, músculos 

e esqueleto, caracterizado por dores. 

 

 

4. Objetivos do estágio 

 

Os objetivos deste estágio foram previamente plasmados no plano de estágio 

(anexo1). Como já foi referido, deste plano fazia parte: conhecer a organização e a 

gestão da instituição; contactar com as actividades desempenhadas em contexto de 

Centro de Dia (centro social); Auxiliar no domicílio na vertente saúde (Controlo da 

glicémia, tensão arterial, temperatura e colesterol); Auxílio na administração de 

medicamentos e à sua separação semanal; reparações domésticas; nas habitações 

(trocar lâmpadas, ajuda na mobilidade; diálogo com o utente na sua habitação; 

actividades para combater o envelhecimento ativo em ambas as freguesias; 

actividades no âmbito da animação psico-motora, animação cognitiva, animação 

motora sensorial e animação através da expressão e da expressão dramática.  

 

 

4.1. Atividades Desenvolvidas 

 

No decorrer do estágio desempenhei várias atividades, o que tornava os 

meus dias sempre diferentes e cada vez mais interessantes. Os dias eram divididos 

em duas partes: na parte da manhã realizávamos os domicílios em ambas as aldeias 

e na parte da tarde, no centro social, desenvolvíamos as atividades. 

Segundo o Centro de Formação, Assistência e Desenvolvimento, o apoio ao 

domicilio é um serviço que “é uma resposta social, que consiste em prestar 

cuidados individualizados e personalizados no domicilio, de carácter doméstico, 

psicológico, reabilitador, social, pessoal e educativo a indivíduos e famílias 

quando, por um motivo de doença, deficiência, ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporariamente, a satisfação das suas necessidades e/ou actividades da 

vida diária.” 
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Neste apoio ao domicílio eram desempenhadas as seguintes tarefas: medição 

da tensão arterial, da glicemia e da temperatura quando necessário, controlo da 

medicação e de futuras consulta, pequenas conversas sobre os seus dias e 

atividades, observação das condições de vida, resolução de pequenos arranjos como 

por exemplo, uma torneira a pingar, o autoclismo estragado, entre outros.  

Durante as tardes, já no Centro social desenvolviam-se actividades como a 

higienização dos diversos espaços, actividades de animação, conversas com os 

utentes, jogos, caminhadas e, no final da tarde dispunha-se de um pequeno lanche 

para todos os utentes. 

No Centro Social, combate-se o envelhecimento através da animação com e 

para os idosos. O desejo de brincar acompanha-nos toda a vida, mas os nossos 

diferentes papéis sociais assumidos distraem-nos da prática regular de brincar, o 

que não eliminou, no entanto, o nosso desejo de o fazer. O jogo, em crianças, em 

adultos ou em idosos, é das melhores formas de transmitirmos uma mensagem, de 

aprendermos e de nos divertirmos. 

Com o jogo conseguimos (Lorda, 2001): 

 Aumentar o grau cultural e o compromisso coletivo; 

 Aumentar o número de amizades e de relacionamentos; 

 Canalizar a nossa criatividade; 

 Divertir-nos; 

 Libertar tensões e emoções; 

 Obter interacção intergeracional; 

 Orientar positivamente as angústias quotidianas; 

 Reflectir; 

 Ter predisposição para realizar outros afazeres; 

Posto isto, as atividades que realizei e que a técnica desenvolvia com o grupo 

cumpriam maioritariamente estes objetivos. 
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5. Registo Diário de Atividades 

 

23 De Maio – Actividades ao ar Livre 

24 De Maio – Dia Internacional do Ovo 

25 De Maio – Dia Europeu do Trabalhador Rural 

26 De Maio – Dia Europeu da Doença glaucoma 

27 De Maio – dia Internacional do Café 

30 De Maio – Dia Europeu do Vizinho 

1 De Junho – Dia Mundial da Criança  

2 De Junho – Preparação das capas individuais  

3 De Junho – preparação das marchas   

6 De Junho – preparação das fardas para as marchas populares 

7 De Junho – Preparação das fardas para as marchas populares 

8 De Junho – Realização de manjericos e bandeiras 

9 De Junho – Preparação de adereços para as fardas das marchas populares 

10 De Junho – Ensaio das marchas populares 

13 De Junho – Marchas de Santo António 

14 De Junho – Dia Mundial do Dador de Sangue 

15 De Junho – Dia Mundial do Vento 

16 De Junho – Dia Mundial da União 

17 De Junho – Dia Mundial Contra a Seca e a Desertificação 

21 De Junho – Continuação das actividades no Centro Social 

24 De Junho – Dia São João (desfile) 

27 De Junho – Actividades de Animação 

28 De Junho – Preparação das marchas e de uma pequena sardinhada para o Dia de 

São Pedro 

04 De Julho – Dia Internacional do cooperativismo  

05 De Julho – Dia da Fundação do Exercito  

06 De Julho – Actividades no Centro Social 

07 De Julho – Actividades Praticas (continuação) 

08 De Julho – Actividades Praticas (continuação) 

11 De Julho – Dia Mundial da População 

12 De Julho – Dia do Engenheiro Florestal 

13 De Julho – Dia Do Cantor 
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14 De Julho – Dia da Liberdade de Pensamento 

15 De Julho – Dia Mundial Dos Clubes 

21 De Julho – Actividades no Centro Social 

22 De Julho – Dia do Trabalhador Doméstico 

25 De Julho – Dia Do Motorista 

26 De Julho – Dia Dos avos 

27 De Julho – Dia do Motociclista 

28 De Julho – Dia Do Agricultor 

29 De Julho – Continuação das actividades 

01 De Agosto – Dia Nacional do Selo 

02 De Agosto – Continuação das Actividades 

03 De Agosto – Actividades ao Ar livre 

04 De Agosto – Dia da Companhia Educativa do Combate ao Cancro 

05 De Agosto – Dia Mundial da Saúde 

 

Ao longo do estágio realizei juntamente com a técnica do Centro Social 

várias actividades, estas eram previamente discutidas com a coordenadora do local 

de estágio. Para estas atividades tentei maioritariamente estimular os utentes tanto a 

nível físico, cognitivo como o seu gosto estético, algo que se perde com o tempo. 

As atividades que desenvolvi foram as seguintes: 

 

Dia 24 de Maio (Dia Internacional do Ovo) 

Jogo Do Conhecimento 

 

Objetivo: Desenvolver a coordenação óculo-manual e mental. 

Material: Bola 

Autonomia: Autónomos e Semi-autónomos 

Metodologia: Com uma bola para o grupo, o animador joga a bola com a mão para 

um utente, assim sucessivamente, cada pessoa joga a bola, diz o seu nome e passa-

a. Quem deixar cair ou errar um nome perde e terá que dizer um provérbio.  

Avaliação: esta atividade foi realizada no segundo dia de estágio o que para mim 

fazia todo o sentido realiza-la pois era uma forma de aprender os nomes de todos os 

utentes e eles o meu. Os utentes aderiram muito bem a esta actividade e gostaram 

bastante, por vezes quando lançavam a bola para mim ou não se lembravam do meu 
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nome ou chamavam pelo nome da outra técnica, por isso foi um ponto de partida 

para me conhecerem. 

 

Dia 27 de Maio - dia Internacional do Café 

Jogo Quem é quem? 

 

Objetivo: Estimular a expressão corporal, facial, vocal e orientação espacial 

(colocar o objetivo com um verbo no infinitivo) 

Material: Não 

Autonomia: Autónomos e semi-autónomos 

Grupo: sim 

Metodologia: Consiste em cada elemento do grupo expressar uma profissão através da 
mímica, tendo que o restante grupo adivinhar qual é a profissão. 

Avaliação: A esta atividade todos aderiram muito bem e foi um grande momento 

de descontracção e de animação pois os utentes eram bastantes criativos nas 

mímicas apresentadas e sem se aperceberem acabaram por fazer movimentos e 

abstraíram-se das dores que por vezes sentiam, por vezes haviam mímicas que 

proporcionam grandes momentos de partilha entre o grupo. 

 

Jogo O Que é? 

 

Objetivo: Estimular os sentidos 

Material: Um frasco, café moído e café em grão 

Metodologia: Num frasco tapado os utentes teriam que cheirar tendo que adivinhar 

o que seria, posteriormente, teriam dois frascos e teriam que apalpar para adivinhar 

o que continha. (Ver ilustração.1) 

Avaliação: A actividade foi um complemento das actividades realizadas para o dia 

Mundial do Café. Como tal os objectos na actividade eram café em várias texturas 

para baralhar a mente dos utentes. Porém ninguém teve dúvidas quando cheiraram 

o frasco do café, adivinhando logo.  
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Figura 1- Utentes a cheirar o frasco para adivinharem o que continha. 

 

 

 

07 De Junho - Preparação das fardas para as marchas populares 

Jogo “Ovo Quente” 

 

Objetivo: Ativar as capacidades físicas do idoso 

Material: Colher de sopa, Bola 

Autonomia: autónomos e Semi-autónomos 

Grupo: Sim 

Metodologia: Em duas filas, cada elemento tem uma colher e uma bola, de 

seguida, coloca-se a bola em cima da colher e agarra-se com uma mão, a fila que 

chega ao outro lado primeiro, ganha.  

Avaliação: Nesta actividade, houve utentes que tiveram alguma dificuldade em 

manter a bola na colher de sopa, todavia o principal objetivo era que os idosos 

interagissem uns com os outros e se movimentassem num ambiente lúdico. 
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15 De Junho - Dia Mundial do Vento 

 

Objetivo: Realçar o gosto estético e a motricidade fina; 

Material: canas secas, tecidos coloridos, fio de pesca, pistola de cola quente; 

Metodologia: Em Grupo de dois, os utentes iriam criar um papagaio, com os 

diversos tecidos e materiais com a ajuda das técnicas. 

Avaliação: Esta foi uma actividade que criou algumas situações de conflito entre os 

utentes devido aos materiais e a quem estava a executar correctamente a tarefa e 

quem não estava. Foi muito importante a minha intervenção e da técnica para 

esclarecer os utentes e para ajudar na execução e até acalmar alguns que não tinham 

muita paciência. No fim foi uma actividade que eles gostaram muito devido a 

alguns papagaios levantarem por algum tempo e, sendo o dia mundial do vento foi 

uma actividade criativa e bem concretizada. Muitos dos utentes não sabiam o que 

era um papagaio nem nunca tinha visto voar um e, o sentimento de ensinar alguém 

que tem tantas vivências e muita sabedoria foi muito bom e deixou me muito feliz, 

tendo sido das actividades que mais gostei de realizar ao lado deles. 

 

 

Figura 2- Resultado da actividade, onde os utentes fizeram de raiz um papagaio. 
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Dia 17 de Junho – Dia Mundial Contra a Seca e a Desertificação 

 

Atividade: Criar um jardim 

Objetivo: Trabalho em grupo, desenvolver a agilidade e o gosto estético. 

Material: Garrafas de água, aguarelas, pincéis, terra, flor. 

Metodologia: Cada utente pegava numa garrafa vazia e seca, cortava-a ao meio e 

com aguarelas pintava ao seu gosto deixando secar a tinta, colocava a terra e a 

respectiva flor que, cada um trouxe previamente avisado da actividade.  

Avaliação: Esta actividade veio dar uma cor ao jardim, visto que no exterior do 

centro social ainda não se encontravam plantas e os utentes gostaram muito. Muitos 

utentes recordaram a sua juventude e do quanto gostavam de plantar flores e do 

trabalho do campo. Como referiu um senhor, “o meu trabalho era trabalhar com a 

terra menina”. 

 

Figura 3- Demonstração da actividade numa 1ª fase, onde teriam que cortar e pintar um "vaso" a partir de 
uma garrafa de água. 
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Figura 4- Utentes a colocar a terra no seu vaso, para depois colocarem as flores. 

 

 

 

 

Figura 5- Resultado final do pequeno jardim. 
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Dia 06/07 e 08 de Julho – Actividades no Centro Social 

Jogo “Era uma Vez” (Expressão Dramática) 

 

Objetivo: Desenvolver a agilidade mental e estimular a memória. 

Material: Fotos  

 

Cada teatralização – 15 a 25 minutos  

Metodologia: Dispõem-se várias imagens pela mesa e em grupo de dois elementos 

escolhem algumas imagens, de seguida, consoante as imagens escolhidas têm que 

contar uma história através de uma pequena dramatização. 

Avaliação: os idosos no início estavam um pouco receosos pois não sabiam como 

haviam de representar que imagens deviam escolher, ao fim de alguma estimulação 

estes começaram a entrar na actividade e acabou por ser um sucesso. Porém havia 

uma imagem que só um grupo escolheu e quando a representou ocorreram alguns 

risos pois acharam piada. Esta imagem era de um casal gay. No fim da 

dramatização de todos os grupos houve uma pequena conversa sobre todas as 

imagens onde houve trocas de ideias. 

 

 

Jogo do espelho 

 

Objectivo: Desenvolver a motricidade global e a expressividade; 

Material: Leques (realizados numa outra actividade) 

Metodologia: Em duplas, com o leque um dos elementos tem que fazer passos 

aeróbios e expressões faciais e outro repete. No final faz-se o mesmo exercício mas 

com o grupo todo. Mais uma actividade onde os utentes fazem exercício e 

movimentos sem qualquer esforço e interagem uns com os outros o que é muito 

importante para se conhecerem. 
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Figura 6- Fotografia de grupo após as actividades realizadas com o leque feito por cada um deles ao seu 
gosto. 

 

 

 

Jogo da Memória 

 

Objetivo: Estimular a memória. 

Material: Vários objetos diversificados coloridos e com tamanhos diferentes. 

Metodologia: Numa mesa dispõem-se os objectos e do grupo um elemento que 

feche os olhos e um outro para retirar vários objectos, o elemento que tiver os olhos 

fechados devera advinha quais os objectos que faltam. 

Avaliação: Neste jogo houve alguns utentes que se sobressaíram principalmente os 

que tinham Alzheimer, pois por vezes eram os primeiros a querer responder e 

acertavam. O grupo gostou desta actividade e no final quiseram faze-la mais uma 

vez. 
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Dia 26 de Julho – Dia Mundial dos avós 

 

Neste dia os idosos foram levados até à praia fluvial de Valhelhas onde puderam 

descontrair e conviver uns com outros, mas também, voltar a um lugar que muitos 

já não se recordavam de ir ali e molhar os pés. Foi um dia cheio de brincadeira e de 

muito carinho onde eu e a técnica nos juntamos e oferecemos a cada utente um 

pequeno ramo. 

 

Figura 7- Fotografia de grupo, onde lhes foi oferecido um ramo pela técnica e por mim a todos os utentes 
no parque de Valhelhas. 

 

 

 

Dia 03 de Agosto – Actividades no Centro Social 

Jogo Quem é Quem? 

 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de raciocínio. 

Metodologia: Na sala com todos os utentes de olhos fechados, um deles é 

escolhido e vai-se esconder atrás de um espelho alto, posteriormente os outros 

utentes terão que perguntar características da pessoa que está escondida, por 

exemplo, se tem o cabelo castanho, se é alto ou baixo, tendo que adivinhar quem 

está escondido. 
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Jogo Quem Estou a Representar? 

 

Objetivo: Desenvolver as capacidades físico-motoras e a criatividade. 

Metodologia: Neste jogo os utentes à vez teriam que imitar um dos utentes com 

expressões ou com maneiras de ser, o restante grupo teria que adivinhar quem era a 

pessoa a ser caracterizada pelo colega de grupo. 

Este foi um jogo onde se viu que já há um grande à vontade do grupo e que se 

conhecem pois, não é fácil imitar alguém estando essa pessoa presente, porém os 

utentes reagiram e foi um momento de descontracção. 
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Reflexão Crítica 

 

Este estágio foi uma mais-valia, tanto para o meu currículo como para a minha 

vida. Para o meu currículo, pois apesar de já ter o curso Técnico Auxiliar de Saúde 

o que já me permite trabalhar com os idosos e na área da saúde, nunca tinha feito 

um estágio que tivesse a vertente da animação de idosos e, nos dias de hoje é 

sempre bom ter um curso que englobe os cuidados e a animação dos idosos uma 

vez que a nossa população é maioritariamente idosa. É uma mais-valia para a minha 

vida, pois aprendi com as conversas que tive com eles que a vida não é fácil e que 

temos de lutar sempre pelo que queremos, porque se não formos nós a fazê-lo mais 

ninguém o faz. 

Ao longo do estágio deparei-me com alguns obstáculos na interacção com os 

idosos, como por exemplo, alguns idosos tinham pouca vontade em participar nas 

actividades, ou porque já não tinham idade para fazer certas brincadeiras ou porque 

não podiam, ou porque tinham muitas dores. Desta forma, arranjavam muitas 

desculpas para não quererem participar, porém tanto eu com a técnica do Centro 

Social criámos estratégias para que eles participassem. Outra grande dificuldade foi 

o facto de ter um bebe pequeno e sair tanto tempo de perto dele. Confesso que me 

custou imenso.  

O principal ponto positivo foi o agradecimento deles. Isto é, era muito bom ouvi-los 

a agradecer quando os ajudava a fazer algo que não conseguiam, como por exemplo 

ajuda-los a aprender a fazer o nome. Foi das melhores coisas que me aconteceram 

no estágio e por isso fico muito grata por o ter feito e também por ter aprendido a 

trabalhar com pessoas de idades avançadas, nomeadamente, ver a capacidade de 

aprendizagem dos idosos. 

Em jeito conclusivo, adorei realizar este estágio, enriqueceu-me bastante como ser 

humano e como profissional, já tinha a experiencia de fazer felizes as crianças 

através do meu curso de pinturas faciais, mas fazer sorrir um idoso apenas com uma 

carícia preenchia-me o coração e fazia-me muito feliz. 
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Anexo III – Documento Com os Objetivos do estágio  

Anexo II – Actividades realizadas com a Técnica no Centro Social 

com a técnica.   

Anexo I – Cronogramas das Actividades Realizadas por mim 
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Anexo II – Actividades realizadas com a Técnica no 

Centro Social com a técnica.   
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Figura 8- idosos no jardim de actividades 

 

 

 

Figura 9- Dia Europeu conta a Doença Do Glaucoma 
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Figura 10- Actividade para a preparação das marchas populares. 

 

 

Figura 11- Idosos como as fardas para as marchas populares. 
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Figura 12- Desfile das marchas de S.João  

 

Figura 13- Sardinha a assar para o arraial do S.João 
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Figura 14- Arraial de S.João onde os utentes conviveram com os familiares 

 

 

 

Figura 15- Utentes Do Centro Social. 



  Relatório de estágio  

43 
 

 

 

Figura 16- Jogo Realizado no Centro (Voleibol humano). 

 

 

 

Figura 17- Actividades do Dia Mundial Da Criança. 
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Figura 18- Actividades do dia Mundial da Criança. 

 

 

Figura 19- Actividades no Centro Social 
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Figura 20- Actividade onde os utentes trabalharam o barro 

 

Figura 21- Actividade realizada pelos utentes (objecto para decoração com a finalidade de guardar os rolos 
de papel higiénico. 

 

 



  Relatório de estágio  

46 
 

 

Figura 22- Utentes a realizar actividades físico-motor 

 

 

 

Ilustração 1- Actividades físico motor 
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Figura 23- Idosos a divertir-se no Centro 
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