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Resumo  

 A sociedade atual depara-se com um fenómeno, que tem vindo a acentuar-se nas 

últimas décadas, que é o aumento da população idosa. Trata-se de um sério desafio, não 

só na área da saúde, mas também no campo social, cultural, económico e político. O 

projeto de intervenção “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer”, que foi 

implementado no Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, na Freguesia da 

Ramela, concelho da Guarda, no âmbito do estágio curricular em Animação 

Sociocultural, tem como objetivo contribuir para a promoção do envelhecimento ativo, 

através da educação em contexto não formal e dinamização de novas aprendizagens de 

alguns idosos da instituição. 

Pretende-se ainda, com este estágio e as atividades desenvolvidas, que a Animação 

Sociocultural se assuma como uma estratégia de intervenção, utilizando os seus 

diferentes âmbitos, sendo o animador um agente de mudança promotor do 

desenvolvimento de instrumentos ajustados e eficazes para enriquecer e formar os 

idosos promovendo o seu envelhecimento digno, saudável e ativo.  

 

  

 

 

 

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Intervenção; Idosos; Envelhecimento Ativo; 

Educação Não Formal. 
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Abstract  
 

 The current society is facing a phenomenon, which has been accentuate in the 

last decades, which is the increase of the elderly population. This is a serious challenge, 

not only in the health area but also in the social, cultural, economic and political fields. 

The intervention project "Learning to read and write, for better aging", was 

implemented in Ramela’s Cultural, Social and Sport Center, at Guarda Within the scope 

of the Sociocultural Animation’s curricular internship, this stage aims to contribute to 

the promotion of active ageing, through non-formal education and promoting new 

learning of some elderly of the institution. It is also intended, with this stage and the 

activities developed, that Sociocultural Animation be assumed as a strategy of 

intervention, using its different scopes, being the animator, an agent of change 

promoting the development of instruments adjusted and effective to enrich and train the 

elderly promoting their dignified, healthy and active ageing. 

 

 

 

 

 

Keywords: Sociocultural Animation; Intervention; Seniors; Literacy; Active Ageing;  
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Introdução   
 

 Atualmente a sociedade europeia, e em particular a portuguesa, depara-se com 

um crescente envelhecimento da população. Assim, importa ponderar uma velhice bem 

estruturada que permita aos idosos manter um estilo de vida saudável, autónomo e, 

acima de tudo, ativo, promotor da sua autonomia e bem-estar, de acordo com as 

limitações que cada um possui. 

 A Animação Sociocultural apresenta-se como uma estratégia de intervenção 

social, que trabalha, entre outros públicos, com a população idosa. Nas últimas décadas 

tem assumido um papel preponderante, dado o crescente número de idosos. 

 O Curso de Licenciatura de Animação Sociocultural, da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), na sua 

estrutura curricular contempla, a realização do estágio que surge no 3.º ano, durante o 

2.º semestre, neste caso no ano letivo 2017/2018, perfazendo um total de 400 horas. 

 O estágio constitui-se como uma fase essencial da formação de qualquer aluno, 

pois o objetivo passa por transpor para a realidade do mundo do trabalho, os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico. O facto de ser trabalhadora-

estudante permitiu-me minimizar os efeitos da ansiedade característicos desta etapa 

formativa. No entanto, tendo em conta que trabalho diariamente com crianças e o 

estágio foi realizado com idosos, foi um enorme desafio a superar. 

 O estágio curricular decorreu no Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela 

(CCSDR) tendo o trabalho sido desenvolvido com os idosos desta instituição do 

concelho e distrito da Guarda. Temporalmente, teve início no dia dezassete de fevereiro 

e terminou no dia dois de junho do ano 2018 (Registo de Presenças - Anexo 1). Este 

estágio foi orientado pela docente Ana Lopes e supervisionado pela diretora técnica do 

CCSDR, Dr.ª Ana Filipa Martins. 

 A escolha da instituição derivou do facto de a conhecer e de já ter realizado 

trabalho de voluntariado com este público o que facilitou o processo de integração, que 

se queria rápido e eficaz. 

 Havendo então este conhecimento procedeu-se, à posteriori, à definição das 

linhas orientadoras do estágio (Plano de Estágio - Anexo 2), com a anuência da diretora 

técnica do centro de dia e da docente orientadora, tal como previsto no regulamento de 

estágios do IPG. 
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Assim, o presente relatório pretende expor as atividades, vivências, 

aprendizagens e emoções ocorridas durante a realização do estágio curricular. 

Entendemos que o registo fotográfico pode ser um complemento fundamental na 

apresentação das atividades desenvolvidas. Para este efeito, e tendo em conta a proteção 

de dados em vigor, foi elaborado um pedido de autorização para a publicação de 

fotografias neste trabalho (Anexo 3). 

Como em qualquer instituição, existem rotinas pré-definidas, que não podem ser 

alteradas sem qualquer tipo de justificação. Assim, indo ao encontro daquilo que estava 

instituído foram sendo desenvolvidas atividades de acordo com os diferentes âmbitos da 

Animação Sociocultural, em conformidade com as necessidades do público-alvo. 

O facto de conhecer o contexto de estágio e o público-alvo permitiu-me delinear 

um Projeto de Intervenção “Aprender a ler e a escrever para, melhor envelhecer”, desde 

o diagnóstico, passando pela planificação, operacionalização e avaliação, amadurecido 

ao longo das diferentes unidades curriculares, nomeadamente Gerontologia 

Educacional.  Este tinha na sua essência suprir uma necessidade latente e uma vontade 

dos idosos relacionada com a literacia/alfabetização. Neste sentido foi desenhado a 

partir do diagnóstico participativo da realidade, indo ao encontro das expectativas dos 

idosos. 

 O presente documento divide-se em três pontos: o primeiro referente à 

emergência da Animação Sociocultural (ASC) perante o envelhecimento da população, 

que corresponde a uma breve exposição sobre o fenómeno do envelhecimento: coletivo 

(demográfico e societal), individual (biológico, psicológico e social), sendo o 

envelhecimento ativo outro dos aspetos a considerar. De seguida, fazemos referência à 

génese da Animação Sociocultural, destacamos um dos conceitos e a pluralidade de 

âmbitos que lhe está confinada. Referimos a importância da Animação de Idosos, assim 

como o papel do animador de idosos como agente de integração social. No final, e de 

forma sucinta, explicamos os conceitos de alfabetização/literacia com público maior de 

65 anos.  

 No segundo ponto, procede-se ao enquadramento territorial, no qual se faz a 

caracterização da freguesia da Ramela, da instituição Centro Cultural Social e 

Desportivo da Ramela (CCSDR) e do público-alvo. 

 No último ponto, descrevem-se todas as atividades realizadas durante o estágio 

curricular, bem como a implementação do projeto “Aprender a ler e a escrever, para 

melhor envelhecer”. 
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 Este relatório culmina com a reflexão final que pretende apresentar um balanço 

deste estágio e as linhas orientadoras para o futuro, enquanto animadora sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- A Emergência da Animação Sociocultural perante o 
Envelhecimento da População 
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1.1.O Envelhecimento  
 

 Atualmente, o fenómeno do envelhecimento é um tema que tem ganho cada vez 

mais destaque e cuja tendência aponta para o seu aumento a longo prazo. O 

envelhecimento populacional pode ser observado em três níveis: social onde se 

verificarão cada vez mais idosos institucionalizados e a existência de uma maior 

convivência entre gerações; da saúde com uma maior exigência com os cuidados e 

serviços de saúde, mais gastos com medicamentos e tratamentos, aumento de alterações 

mentais e psicológicas nos indivíduos; e, por último, económico, menos receita para o 

Estado e maior número de pensionistas e reformados (VELOSO, 2015). 

 No entanto, o envelhecimento é um fenómeno que deve ser compreendido do 

ponto de vista individual e populacional pois, segundo ROSA (2012), o envelhecimento 

diz respeito a dois conceitos diferentes: o envelhecimento individual e o envelhecimento 

coletivo que, embora se relacionem, têm significados diferentes.  

 

 1.1.1.Envelhecimento coletivo 

 

 O envelhecimento coletivo compreende a noção de envelhecimento 

demográfico, ou da população, e envelhecimento societal, ou da sociedade (Idem). No 

entanto devemos referir que o envelhecimento da sociedade não resulta do 

envelhecimento    demográfico. Como salienta a mesma autora:  (…) uma 

população pode estar a envelhecer e a sociedade não, o que significa que esta pode 

reagir à alteração do curso dos factos, encontrando uma forma adequada de os 

enfrentar (Ibidem, p. 24).  

 Por envelhecimento demográfico entende-se o aumento da proporção de idosos 

face ao número de jovens de uma determinada população, num dado período de tempo. 

Esse aumento resulta então, da diminuição do número de efetivos jovens/ativos. De 

acordo com FERNANDES (1997, p. 34): o envelhecimento demográfico é uma 

realidade nova na história das populações das sociedades industrializadas e as 

projeções indicam, com alguma certeza que, no mundo civilizado a tendência para o 

envelhecimento é acentual. 

  A evolução demográfica em Portugal, no passado recente, caraterizou-se por um 

gradual aumento do peso dos grupos etários seniores e uma redução do peso da 

população jovem, contribuindo para uma inversão da pirâmide populacional. Ou seja, ao 
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contrário de existir um aumento da percentagem de crianças e jovens, assiste-se a um 

crescimento cada vez maior da população idosa (Gráfico 1). Este fenómeno é 

comummente designado por duplo envelhecimento da população pela base e pelo topo, 

ou seja, assistimos a uma retração da natalidade e, consequentemente do número de 

efetivos jovens e um aumento do número de idosos nas classes etárias superiores, 

demonstrativo do aumento do índice de longevidade da população. 

 

 

Gráfico 1 - Evolução do índice de Envelhecimento da População Portuguesa.  

Fonte - Pordata, 2018 

 

 Dos dados apresentados podemos concluir que em cinco décadas o 

envelhecimento da população portuguesa praticamente sextuplicou. Esta realidade 

justifica-se por inúmeros fatores entre os quais, destacamos, a melhoria significativa das 

condições de vida da população, com as inerentes consequências, relativamente ao 

aumento da esperança média de vida e à taxa de mortalidade. 

 A este respeito OLIVEIRA (2008, p. 15) esclarece, não é que existam pessoas 

idosas a mais; existem sim crianças e jovens a menos. 

 Podemos assim referir que entre 1971 e 2017 (Tabela 1), o número de jovens 

diminuiu (representava 28,5 % da população e atualmente representa 13,9 %) e o 

número de idosos aumentou (de 9,7 % passou para 18,9 %).  
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 Acrescentar que, de acordo com ROSA (2012, p. 27), o envelhecimento 

demográfico também não deixou “ileso” o grupo de idades ativas (15-64 anos), que 

concentra a maioria da população, em 2017 representava 64,8 %.  

 Na opinião da autora, também este grupo está a envelhecer (Idem, p.28). Uma 

vez que não está a ser rejuvenescido pelos jovens comprometendo assim a renovação de 

gerações. 
 

Tabela 1 - População por grupos etários. 

 

Fonte -  Pordata, 2018 

 

1.1.2. Envelhecimento individual 
 

 O envelhecimento é um processo contínuo que se reflete em transformações 

físicas, cognitivas e comportamentais, assim como alterações relacionadas com os 

papéis sociais, experiências e relações vividas ao longo dos anos (PORTELLA, 2004). 

Enquanto processo individual, o envelhecimento humano, deve ter em conta o plano 

fisiológico ou biológico, o plano psicológico e o plano social. 

  O plano biológico refere-se à degeneração do próprio organismo, ou seja, todas 

as mudanças físicas e fisiológicas que ocorrem. FONTAINE (2000) aponta alguns dos 

aspetos que o traduzem, designadamente: o aumento de doenças; menor elasticidade na 

pele; o aparecimento de rugas; alterações na voz e diminuição na capacidade motora, 

entre outros.  

 Em relação ao plano psicológico, salientam-se as capacidades de autorregulação 

do indivíduo, assim como a sua tomada de opções e decisões. A este respeito 

ZIMMERMAN (2000, p. 25) acrescenta que, assim como as características físicas do 
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envelhecimento, as de carácter psicológico também estão relacionadas com a 

hereditariedade, com a história e com a atitude de cada indivíduo. 

 Quanto ao plano social, este diz respeito às mudanças ocorridas nos papéis 

sociais, tendo em conta o contexto em que o indivíduo está inserido e que ocorrem de 

acordo com as expetativas da sociedade para com esta faixa etária. Assim, o idoso 

confronta-se diariamente com ideias pré-concebidas e erradas sobre a velhice, o que se 

pode tornar complicado de gerir. 

 Na sociedade atual, assiste-se a um afastamento e até a um sentimento de repulsa 

pelos idosos que são vistos como incapacitados, inaptos para o trabalho e 

impossibilitados para cumprir os seus deveres. Estes preconceitos podem agravar a 

imagem que o idoso tem de si mesmo e também a que os outros têm dele, idadismo. 

 De acordo com MARQUES (2011) este termo refere-se às atitudes e práticas 

negativas generalizadas em relação aos indivíduos, baseadas somente numa 

característica - a sua idade. Através desta definição podemos confirmar que o idadismo 

é entendido como referente a qualquer faixa etária, ou seja, não se verifica nas gerações 

mais novas em relação às mais velhas, como inicialmente se julgava, mas também das 

gerações mais velhas em relação às mais novas.  

 PALMORE (2001) indica nove estereótipos que refletem preconceitos negativos 

sobre os idosos: a doença, a impotência sexual, a lealdade, declínio mental, doença 

mental, inutilidade, isolamento, pobreza/marginalização e depressão. Este conjunto de 

atributos contribui para instituir na sociedade uma perspetiva generalizada acerca desta 

população, com consequências negativas para a sua participação social. 

 Uma das consequências mais graves do idadísmo consiste no facto de este 

suscitar uma atitude negativa face aos mais velhos que afeta o comportamento dos mais 

jovens, fazendo com que os próprios idosos olhem para si de forma também negativa. 

 Contudo, não devemos olhar para esta população tendo em conta apenas a 

perspetiva negativa, mas também uma positiva, na qual o idoso pode ter um crescimento 

e desenvolvimento pessoal. 

  Na opinião de COELHO (2013, p. 63), (…) o idadismo é uma forma de relação, 

uma relação que prejudica o Outro e, como tal, a intervenção passa pelo trabalho 

sócio-educativo-cultural-político com todas as partes envolvidas e com evidentes 

benefícios para todos. Neste contexto, também MAGALHÃES (2008), salienta que o 

combate à discriminação devido à idade deve ser uma questão cívica e de cidadania 

sénior. Pressupõe a existência de um plano municipal gerontológico que promova a 
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imagem positiva do idoso, da velhice, do aproveitamento das suas experiências de vida, 

da sua sabedoria e desenvolvendo os benefícios de uma intergeracionalidade e espírito 

de solidariedade entre gerações. 

 Neste sentido, a preocupação maior deve ser manter o idoso ativo, fazendo com 

que este perceba que possui muita sabedoria e experiência e que estes valores podem ser 

fundamentais no seu dia-a-dia e de grande utilidade para os que o rodeiam. 

 

1.1.3. O envelhecimento ativo 
 

 Como temos vindo a referir, tem-se verificado um aumento da esperança de vida 

dos indivíduos associado a um crescimento do índice de longevidade. Assim, é-lhes 

permitido viver mais anos, mas será importante que o possam fazer com qualidade de 

vida e dignidade. Daí que seja necessário proporcionar aos idosos as estruturas e os 

mecanismos necessários, assim como, dotá-los de capacidades e responsabilidades para 

que possam desfrutar de um envelhecimento mais ativo e participativo. 

 Neste sentido JACOB (2008, p. 20) salienta que o conceito de envelhecimento 

ativo permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e 

mental ao longo do curso da vida e inclui a participação ativa dos seniores nas 

questões económicas, culturais, espirituais, cívicas e na definição das políticas sociais. 

   De acordo com a Organização Mundial de Saúde [OMS] (2002, p. 12) o 

envelhecimento ativo é definido como o processo de otimização de oportunidades para 

a saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante 

o envelhecimento. 

 Com o intuito de perceber esta temática é necessário debruçar-nos sobre alguns 

conceitos como: “autonomia” no sentido de manter o controlo individual sobre a sua 

vida e capacidade de decisão; a “independência” nas atividades diárias, isto é, a 

capacidade de cuidar de si próprio e o exercício de competências de manipulação do 

mundo externo; a “expectativa de vida saudável” traduzida no tempo que se pode 

esperar viver sem precisar de cuidados especiais; e na “qualidade de vida” incorporando 

a saúde física, o estado psicológico, o nível de dependência, as relações sociais, as 

crenças pessoais e as características do ambiente em que a pessoa se encontra inserida 

(RIBEIRO e PAÚL 2011). 
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 Envelhecer ativamente não é uma tarefa simples, uma vez que existem fatores 

que contribuem para que este processo seja dificultado, de salientar: possuir mais idade, 

a viuvez, o género, as doenças crónicas, o analfabetismo ou a baixa escolaridade, entre 

outros.  

 Para promover um envelhecimento ativo, FONSECA (2006, p. 187) sugere: 

Proporcionar aos indivíduos idosos que o desejarem e solicitarem, novas formas de 

prolongar e enriquecer a atividade desenvolvida durante a idade adulta, bem como 

identificar novos domínios e contextos em que essa atividade possa ser desenvolvida; 

“Chamar” as pessoas para a coletividade de que são membros (por exemplo através de 

atividades de voluntariado), despertando um sentido de utilidade social, (…); Estimular 

a criação e o aprofundamento de “unidades de parentesco” para além da família 

(amigos, vizinhos), que possam compensar a sua ausência, servir de suporte e limitar o 

risco de dependência, (…); Promover a ligação entre tempos livres e 

educação/formação (usar os primeiros para realizar a segunda), apostando numa 

educação/formação da qual se retirem efeitos visíveis e que não sirva apenas para 

ocupar o tempo de um modo descomprometido; Evitar o isolamento e promover a 

ligação aos outros, dentro e fora da família, através da interação, da comunicação, da 

relação, preferencialmente intergeracional; Estimular o treino cognitivo (através da 

aprendizagem, da arte, da cultura, praticar atividade física e cuidar da saúde (física e 

mental). 

 É neste sentido que a animação se apresenta com um conjunto 

estratégias/medidas potenciando o acesso a uma vida mais ativa, a uma melhoria nas 

relações com os outros e, assim, contribuir para uma melhor participação na vida da 

comunidade   onde   o  idoso  se   insere.  Assim,  importa  aprender  a  aproveitar e 

valorizar o tempo livre do idoso, promovendo atividades que conciliem os desejos, 

interesses e aspirações desta população. 

 

1.2.  A Animação Sociocultural 
 

 A emergência da Animação Sociocultural (ASC) como importante campo de 

práticas sociais e educativas só pode ser compreendida num contexto de um conjunto de 

alterações sociais e educativas. Assim, BESNARD (cit por CANÁRIO 1999, pp. 75-76) 

refere algumas dessas alterações: rápido crescimento económico; o fenómeno de 
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massificação; fenómenos de natureza demográfica; tendência de normalização social, 

através de grandes aparelhos de massas; o aumento generalizado do tempo livre que 

traria à população um confronto de problemas relacionados com a sua ocupação, o 

que faz emergir a animação sociocultural como um resposta aquilo que o autor apelida 

de “civilização dos lazeres”. 

 Estes fatores influenciaram a génese da ASC e estão também relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico e científico que se fez sentir após a II Guerra Mundial. De 

acordo com várias leituras, não existe nenhuma época ou data que marque o 

aparecimento da ASC, sabe-se, no entanto, que se pensarmos noutras épocas da nossa 

história, observamos que a animação já era denominada e desenvolvida de forma lúdica. 

 Neste contexto, LOPES (2008, p. 135) afirma que (…) sempre houve diferentes 

tempos na vida das pessoas. Um tempo para o trabalho e um tempo para o não 

trabalho, que inclui diferentes espaços e tempos como a festa, o recreio, aquilo que, em 

sentido lato, podemos chamar Animação. Também VENTOSA (1993, p. 35) acrescenta 

que (…) ao longo da história da humanidade, sempre houve lugar para a eclosão de 

fenómenos de Animação. 

 Podemos referir que a animação surgiu da cultura/educação popular, no entanto, 

foi adquirindo novos contornos e associa-se cada vez mais à intervenção social. 

 A ASC em Portugal, de acordo com LOPES (2006, p. 95), atingiu a sua máxima 

expressão na segunda metade da década de 70, depois da revolução do 25 de abril. 

 Contudo, os seus antecedentes remontam aos tempos longínquos da 1ª República 

(1910/1926), prolongando-se pela ditadura militar e pelo Estado Novo (1926/1974). 

 A ASC não é um conceito preciso, uma vez que apresenta múltiplas definições. 

No entanto, escolhemos a que mais se aproxima da realidade do seu campo de ação, o 

conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade 

(ou setor da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com o objetivo 

principal de promover nos seus membros uma atitude de participação ativa no processo 

do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural. (TRILLA, 1998, p. 26). 

 Podemos afirmar que a ASC está diretamente relacionada com a 

consciencialização dos indivíduos, a motivação à sua participação na comunidade em 

que se insere e ao conjunto de práticas por eles desenvolvidas, através da promoção e 

valorização das suas competências, em prol do empowerment individual e comunitário. 

 Assim, tem vindo a afirmar-se como uma estratégia de intervenção social sendo 

simultaneamente encarada como uma metodologia de capacitação comunitária, 
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contribuindo para uma melhoria generalizada da qualidade de vida e do bem-estar 

social.  A sua área de intervenção abrange vários âmbitos: o espacial (meio rural e 

urbano); o etário (infantil, juvenil, adulto e terceira idade) e o âmbito de cariz social, 

cultural e educativo. 

 O social tem como objetivo desencadear processos auto organizativos a nível 

individual ou coletivo, com uma metodologia centrada no grupo ou na 

comunidade através do desenvolvimento do associativismo e cooperativismo;  

  O cultural visa o desenvolvimento da criatividade, expressão e criação cultural 

ou artística;  

 O educativo nos seus três contextos: formal, não formal e informal. 

 Todos estes âmbitos implicam o recurso a um amplo conjunto de termos, para 

designar as suas múltiplas temáticas de atuação: animação socioeducativa, animação 

cultural, animação teatral, animação comunitária, animação turística, animação infantil, 

animação de idosos, animação desportiva, animação juvenil, animação de museus, entre 

outros. 

 Embora todos os âmbitos possuam uma grande importância, no contexto do 

estágio realizado e tendo em conta as caraterísticas do público-alvo, iremos debruçar-

nos sobre a animação de idosos. 

 

1.3. Animação de idosos 
 

 O envelhecimento diminui as capacidades de adaptação do ser humano fazendo 

com que este se torne cada vez mais sensível ao meio envolvente, ao mesmo tempo que 

se verifica o declínio das suas capacidades físicas e intelectuais, o que se traduz no 

aumento da dependência por parte das redes de apoio formais e informais. Apesar de se 

dar muito valor ao papel da família no cuidado do idoso, a sociedade atual depara-se 

cada vez mais com a indisponibilidade, por parte desta, para fazer face às necessidades 

do idoso, sendo assim imprescindível a sua institucionalização. Neste sentido, têm 

surgido respostas sociais como forma de prestar apoio a esta população: os centros de 

dia e apoio domiciliário, centros de convívio, centros de noite, acolhimento familiar, 

estruturas residenciais e centros de férias e lazer (SEGURANÇA SOCIAL, 2016).  

 A este respeito ZIMMERMAN (2000) refere que as instituições de terceira idade 

são um mal necessário, para dar resposta aos problemas com que o envelhecimento da 
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população se depara. Podemos afirmar que estes serão os locais privilegiados para a 

animação de idosos. 

 Nesta população, a diminuição da atividade ou mesmo a falta dela, pode originar 

graves consequências, como a redução da capacidade de concentração, coordenação e 

reação, que podem traduzir-se em processos de desmotivação, perda da autoestima, 

aumento da apatia, solidão, isolamento social e depressão. Os problemas com que se 

defronta esta faixa etária exigem uma intervenção centralizada em diferentes e 

complementares âmbitos. Neste sentido e de acordo com OSÓRIO (1998), salientam-se 

um campo mais geral, circunscrito às políticas sociais (proteção social e resolução das 

necessidades sociais) e um outro, mais específico, relacionado com o desenvolvimento 

de uma intervenção socioeducativa (programas e atividades para idosos, numa 

perspetiva de educação permanente), de forma a adequar este público a contextos 

sociais e culturais. 

 Desta forma, os programas de ASC devem adaptar-se e adequar-se ao público, 

com o qual se vai trabalhar, tendo em conta as suas necessidades específicas. Segundo 

LOPES & PEREIRA (2009, p.10), Aquilo que se espera de um programa de Animação 

Sociocultural para a Terceira Idade não é trabalhar para a Terceira Idade, mas sim 

trabalhar com a Terceira Idade transformando os utentes em protagonistas, levá-los à 

projeção e à partilha das suas vivências, das suas memórias, dos seus saberes e das 

suas inquietações. 

 A ASC assume-se assim como uma estratégia, não para dar anos à vida, mas 

sim, para dar mais vida aos anos (LOPES, 2008). 

 As atividades de ASC são fundamentais para o decorrer de um envelhecimento 

saudável e positivo. Assim, de acordo com JACOB (2007) estas têm por objetivo, 

ajudar o idoso a encarar o seu envelhecimento como um processo natural, de forma 

adequada e positiva, reconhecendo a necessidade da manutenção das atividades físicas e 

mentais. O mesmo autor define a animação de idosos, como a maneira de atuar em 

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

estímulo permanente da vida mental, física e afetiva da pessoa idosa (Idem, p. 31). 

 Os principais objetivos da animação de idosos conjugam-se com a promoção de 

pressupostos inovadores, novas descobertas, reviver experiências e memórias o que 

valoriza a educação ao longo da vida. A educação deixou de estar circunscrita a um 

período determinado da vida das pessoas, infância ou juventude, para poder abranger 

toda a vida do indivíduo (CRISPIM, 2018). 
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 Tendo em conta a educação para o idoso, esta pode ser analisada sob duas 

perspetivas: como estratégia de “socioterapia”, sendo que promove e estimula a 

integração social e, na segunda perspetiva, através das atividades educativas, pois 

mantém a mente ativa. (JACOB et al, 2018). Os referidos autores consideram ainda que 

a educação é uma espécie de ginástica mental, que impede o deterioramento das 

capacidades cognitivas e simultaneamente um instrumento para aquisição de 

conhecimentos.  

  A este respeito CRISPIM (2018, p. 117) afirma que a animação e a educação 

apresentam-se como alavancas ideais para proporcionar satisfação e qualidade de vida 

diária às pessoas idosas. 

 Tendo em conta a perspetiva de educação ao longo da vida, esta pode ser um 

meio para enriquecer a vida do idoso, através de novas aprendizagens e descobertas 

quer a nível pessoal como social. Estas aprendizagens dizem respeito não só às 

adquiridas em contextos formais, como também em contextos não-formais e informais. 

Neste contexto, QUINTAS (2008)  encara a aprendizagem ao longo da vida como sendo 

um fator de realização pessoal que ultrapassa os sistemas de educação tradicionais. 

  De acordo com ANTUNES (2001), a educação ao longo da vida é entendida 

como um processo permanente, esta considera que o homem ao longo de toda a sua vida 

deve ter oportunidade de usufruir das diferentes formas e variados processos educativos 

com vista ao seu crescimento. Ao aprender, acrescenta novos conhecimentos aos que já 

possui e recicla os já existentes. Desta forma, percebe-se o quanto o processo educativo 

possibilita mudanças independentemente do fator idade. 

 Neste contexto, é também de salientar a importância das universidades sénior, 

que visam a ocupação dos tempos livres dos idosos, com atividades culturais e 

educativas numa perspetiva de valorização e promoção dos idosos, no que se refere ao 

bem-estar que propiciam, quer no reforço das perspetivas de inserção e participação 

social, quer na melhoria das condições e qualidade de vida das pessoas que as 

frequentam. A frequência destas estruturas proporciona benefícios a vários níveis, como 

mais conhecimentos, através do aumento da cultura geral e da perceção da melhoria 

contínua das capacidades de aprendizagem, e estilos de vida saudáveis, através da 

prática de exercício físico e de hábitos de alimentação equilibrada. 

 Estas respostas sociais são de grande importância para o idoso, nomeadamente 

no que diz respeito ao contexto não formal da educação. As mais-valias não se situam 

apenas na manutenção de atividades de índole intelectual e física e na aquisição do 
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conhecimento em si mesmo, sendo também primordial a sociabilização e manutenção 

de contactos sociais que as universidades sénior propiciam (CONSELHO DE 

MINISTROS, 2016). 

 

1.4. A alfabetização/literacia nos idosos 

 

 Pelas suas características predominantemente rurais, e pela fragilidade do tecido 

económico e o baixo rendimento das famílias sensivelmente até ao início da década de 

80 do século XX, o analfabetismo da população portuguesa foi algo que sempre nos 

condicionou, e que só recentemente conseguimos ultrapassar nomeadamente através de 

medidas, como a implementação da escolaridade obrigatória, a disseminação geográfica 

do ensino superior politécnico e universitário, o aumento do rendimento disponível das 

famílias, a terciarização da economia, entre outros fatores. 

 Através da análise dos dados da Tabela 2 podemos concluir que tem havido uma 

redução substancial do número de analfabetos no nosso país. 

 
Tabela 2 - Número de analfabetos nas últimas décadas. 

Número de analfabetos com mais de 10 anos de idade (milhares) 

Anos Homens Mulheres 

1960 892 1472 

1970 641 1154 

1981 533 988 

1991 315 638 

2001 282 556 

2011 160 340 

 
Fonte - Censos, 2011 

 
 

 Para estes resultados têm contribuído as mudanças das políticas públicas da 

educação, com o aumento da escolaridade obrigatória e do desenvolvimento de 

programas de educação de adultos. 

 No entanto, ainda é visível que há 500 mil pessoas analfabetas, sendo a maioria 

idosa e 130 mil têm idades compreendidas entre os 15 e os 65 anos, ou seja, encontram-

se em idade ativa (JORNAL DE NOTÍCIAS, 15/04/2017, pp.4-5). 
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 Podemos considerar que esta poderá ser uma consequência do que se passou 

durante muitas décadas, no decorrer do período salazarista (1933-1968), em que muitas 

pessoas viram o seu acesso negado a uma frequência escolar. Foram destinadas para 

trabalhos rurais ou outros, ou para ficarem em casa a tomar conta dos irmãos mais 

novos.  

 A este respeito, Maria do Carmo (82 anos) refere: Nunca fui à escola. Era a 

mais velha de seis irmãos e tive de trabalhar muito cedo. Antigamente, a vida era assim 

e os mais velhos tinham de ajudar em casa. (Idem) De salientar ainda que alguns ainda 

iniciaram a frequência escolar, mas desistiram por ser impossível conciliar os estudos 

com as tarefas que lhes eram exigidas em casa ou no trabalho. Esta é a caraterização dos 

nossos idosos iletrados. 

 Para atenuar situações como esta, têm surgido respostas para a 

alfabetização/literacia nos adultos, no caso concreto de idosos, dando a oportunidade de 

aprenderem a leitura e a escrita, assim como fazer uso das competências ensinadas e 

aprendidas. Importa, no entanto, mencionar que Entre a educação para adultos e a 

educação para idosos, há significativas diferenças, como os objetivos e a motivação 

(mais profissional e qualificativa nos adultos, mais lúdica e prazenteira nos idosos), a 

duração das aulas ou cursos e os métodos a utilizar (JACOB et al, 2018, p. 77).  

 Pretendemos, também, distinguir alfabetização - segundo BENAVENTE et al 

(1996, p. 4) que se traduz no ato de ensinar e de aprender (a leitura, a escrita e o 

cálculo) - de literacia - que traduz a capacidade de usar as competências (ensinadas e 

aprendidas) de leitura, de escrita e de cálculo (Idem).  

 A este respeito FREIRE (1989) esclarece que a alfabetização corresponde ao 

domínio consciente das técnicas da leitura e da escrita, é uma integração transportada 

para o universo existencial e uma atitude de criação e recriação quotidianas da leitura e 

da escrita. Esta atitude, possibilitada pelo processo de alfabetização, contempla as 

variadas esferas da vida pessoal e coletiva das pessoas. Não se limita somente a práticas 

de literacia, mais ou menos complexas, mas circunscreve outras dimensões da vida dos 

indivíduos. Para o mesmo autor, no conceito de alfabetização, a aprendizagem não é 

uma capacidade técnica, mas antes um instrumento de emancipação e de intervenção na 

realidade do indivíduo. Desta forma, aprender a ler e a escrever adquirem importância 

quando são visíveis as aquisições diárias que esta aprendizagem proporciona aos 

indivíduos. Este facto poderá ser constatado mais à frente nas sessões de 

alfabetização/literacia. 
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 Podemos também referir que a literacia pretende distinguir-se de alfabetização 

por não ter em conta o grau de escolaridade a que esta, tradicionalmente, estava ligada e 

que este novo conceito estabelece a posição de cada pessoa num processo contínuo de 

competências que passa, também, pelas exigências sociais, profissionais e pessoais com 

que cada um se confronta na sua vida corrente (BENAVENTE et al, 1996).  

 De acordo com a mesma autora (…) [na literacia], não se trata de saber o que é 

que as pessoas aprenderam ou não, mas sim de saber o que é que, em situações da 

vida, as pessoas são capazes de usar. A literacia aparece, assim, definida como as 

capacidades de processamento da informação escrita na vida quotidiana. (Idem, p. 23). 

 Hoje em dia, nas sociedades modernas, são vários os exemplos de contato que 

diariamente os indivíduos têm com a informação escrita (preencher um cheque, 

consultar horários, tratar do IRS, ir ao supermercado, entre outros). Estas situações 

podem ser consideradas de maior ou menor complexidade no que se refere ao 

processamento da informação em função das capacidades que os indivíduos detêm para 

o seu uso.  

 Neste sentido podemos concluir que são pequenas coisas que determinam a 

nossa independência e a nossa autonomia e para que isso aconteça é necessário recorrer 

a esta capacidade que está ao alcance do ser humano: a literacia. Quanto menos 

capacidades as pessoas têm menos autónomas são e mais problemas sentem para 

assumir a cidadania plena (Ibidem). O facto de saber ler e escrever não significa saber o 

que fazer com essas competências. 

 Desta forma, esta capacidade é indispensável aos indivíduos uma vez que 

proporciona a sua inclusão e participação na sociedade. 

 Assim, é necessário ter em atenção que o que se pretende é a preparação de 

indivíduos com capacidades para usar as competências escolares adquiridas ao longo da 

sua formação, naquilo que diz respeito às atividades diárias a desempenhar, qualquer 

que seja o contexto social da sua utilização (BENAVENTE et al, 1996). 

  A questão da literacia é tão mais premente quanto mais idosas forem as pessoas 

e a sua falta de contacto com a leitura e a escrita. Assim, em qualquer projeto de 

literacia com idosos é necessário adequar as atividades ao grau de inoperância de cada 

um, tendo o animador sociocultural um papel de particular importância no 

desenvolvimento deste diagnóstico, integrado numa equipa multidisciplinar. 
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1.5. O perfil do animador de idosos 
 

 Nesta perspetiva, reforçamos o facto de, na atualidade, o papel da animação de 

idosos ser fundamental, uma vez que através das suas estratégias promove o bem-estar, 

um maior dinamismo nas instituições e a participação dos indivíduos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Para que este trabalho seja concretizado é 

importante a presença de um animador. 

 Para ANDER-EGG (2000), o animador é o individuo que deve promover da 

melhor forma o bem-estar, o conhecimento, a responsabilidade, a autonomia, o sentido 

crítico da vida e de tudo que a envolve. 

 PÉREZ & LOPES (2008) destacam o animador, como o profissional, que tem 

um importante papel na vida do grupo e da comunidade, lutando contra a 

marginalização e a exclusão, através da prestação de serviços de dinamização, 

promoção e animação cultural, traduzida na animação dos tempos livres de crianças, 

jovens, adultos e terceira idade e valorizando os contributos que cada pessoa pode 

fornecer para a melhoria da qualidade de vida. No âmbito da população idosa, ele é um 

agente de integração social que motiva este público na participação ativa e interação na 

vida pessoal e social. Este profissional deve ser alguém muito próximo do idoso, como 

comprova JACOB (2008, p. 34): O animador é muitas vezes o confidente, o 

conselheiro, o amigo e com o decorrer do tempo, alguém muito próximo do idoso. O 

mesmo autor salienta que este trabalho exige também, por parte do animador, uma 

grande estabilidade afetiva e emocional para conseguir desempenhar estas funções, uma 

vez que o que lhe é exigido (pelos próprios idosos) é muito mais do que atividades 

(Idem). 

Cabe a este profissional colaborar na tarefa de concretização das necessidades e 

interesses da pessoa idosa, sempre tendo em conta o reconhecimento do melhor método 

de trabalho a desenvolver com este público, dando um grande valor ao grupo, mas tendo 

sempre em conta cada indivíduo. Podemos ainda caracterizar o animador como um 

educador, um dinamizador, um mobilizador, um agente social, uma vez que exerce esta 

animação não só com indivíduos isolados, mas com grupos ou coletivos os quais tenta 

envolver numa ação conjunta, desde o mais elementar até ao mais comprometido. 

Assim, enquanto agente educativo, o animador/educador de idosos, possui várias 

funções, que podem determinar o campo e modo de atuações deste âmbito da animação. 
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 PÉREZ (cit por LOPES & PEREIRA, 2009) descreve cada uma delas: função 

integradora - ajuda o idoso a encarar as mudanças positivas e negativas que podem 

acontecer nesta fase da vida; a função lúdica ou recreativa - que por sua vez, de uma 

forma educativa, proporciona ao idoso usufruir ativamente do seu tempo livre como 

meio de diversão, ocupação e desenvolvimento pessoal e social; a função relacional - 

que ajuda na fomentação da comunicação, convivência e a criação de relações 

interpessoais; a função crítica - que desenvolve o exercício e a manutenção do espírito 

crítico e de análise da realidade envolvente, para que o idoso tome consciência e 

compreenda os acontecimentos decorrentes da sociedade; a função criativa - que 

promove a ativação, a recuperação e o desenvolvimento das potencialidades expressivas 

de cada indivíduo, através de diferentes recursos e técnicas a serem exploradas, tais 

como a expressão dramática, musical, plástica, psicomotora, entre outras e a função 

formativa - que reforça os processos de motivação para a aprendizagem, a recuperação 

de vivências e a manutenção intelectual.  

No entanto, e de acordo com BADESA & ARA (2014, p. 179): Las funciones 

que realizan estos animadores com mayor frecuencia son: estimular y motivar (…), 

permitindo que os idosos preservem a sua capacidade de interação, acedam à 

participação na vida comunitária e à possibilidade de realização pessoal (LOPES, 2008). 

Podemos acrescentar que não existe um perfil ideal para o animador, uma vez 

que a sua área de atuação é muito complexa e abrangente. No entanto, salientamos que 

o animador é o pilar principal de todas as atividades de animação, tendo em conta que é 

ele que assume a responsabilidade de promover a vida do grupo, de acordo com o 

contexto geográfico e institucional onde este se insere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela – 
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2.1. Caracterização da Freguesia da Ramela 
 

 O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela situa-se na freguesia da 

Ramela que está inserida no concelho da Guarda. Apresenta uma área total de 10,2 Km2, 

dista 8 Km da sede de concelho e faz fronteira com as freguesias de João Antão, 

Benespera, Vela, Aldeia do Bispo e Panóias de Cima. Está situada no Vale da Teixeira, 

edificada num pequeno promontório e apresenta uma dimensão reduzida. Esta freguesia 

é composta pela sede - Ramela - e por quatro aldeias anexas: Aldeia Nova, Aldeia 

Ruiva, Dominga Feia e Serra da Borge.  

 A rede viária que liga a Ramela às outras freguesias e à sede de concelho é 

considerada razoável. A estrada municipal foi intervencionada em 2017, possuindo um 

novo tapete betuminoso. A freguesia é também servida pela Autoestrada A 23 e pela 

Estrada Nacional 18. Na encosta do Vale da Teixeira virada a nascente passa a Linha 

Ferroviária da Beira Baixa, que está desativada desde 2009, mas que o Governo vai 

modernizar e reabrir, estando as obras já a decorrer. Quanto aos transportes públicos 

que servem a freguesia, estes são considerados suficientes para as necessidades da 

população.  

 É pertinente mencionar, que à semelhança do que acontece noutros territórios 

rurais, do interior do país, a Ramela também apresenta elevados índices de 

despovoamento, acompanhados, não raras vezes, pela desertificação física dos solos, 

decorrente do abandono da atividade económica principal que é a agricultura. O 

profundo envelhecimento da população, assim como a redução sistemática dos seus 

habitantes é um dos fenómenos mais marcantes deste território (Gráficos 2 e 3). 

 Através da análise do Gráfico 2, podemos verificar a distribuição da população 

residente na Ramela, por género, de acordo com o Recenseamento Geral da População 

de 2011. O número total de habitantes é de 218, sendo que 113 são mulheres e 105 

homens, predominando o género feminino. 
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Gráfico 2 - População residente.  

Fonte – INE, 2011 

 

Relativamente à distribuição da população residente por grupo etário, Gráfico 3, 

podemos concluir que a faixa etária predominante nesta freguesia é a que compreende 

as idades entre os 25 e os 64 anos, seguindo-se a faixa etária com indivíduos a partir dos 

65 anos. Este é um território caracterizado pelo envelhecimento e que apresenta um 

nível de instrução baixo ou nulo, como se pode verificar mais à frente no Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição Etária da População. 

 Fonte – INE, 2011 

 

 No Gráfico 4 apresentamos os valores relativos à distribuição da população 

segundo o nível de instrução. A maioria frequentou apenas o 1.º ciclo e o número total 
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Gráfico 4 - Nível de escolaridade da população. 

 Fonte – INE, 2011 

de iletrados é de 49 indivíduos. Acrescentar que a taxa de analfabetismo apresenta uma 

maior incidência na população idosa.  
 

 No que se refere aos dados da população economicamente ativa, verifica-se a 

existência de um total de 78 indivíduos, sendo que 47 são homens e 31 são mulheres. 

Destes, 12 encontram-se em situação de desemprego, 5 são homens e 7 são mulheres. 

Referir ainda que 66 indivíduos se encontram ativos (42 são homens e 24 são mulheres). 

A taxa de desemprego é de 15,38%.  

 Analisando os valores do Gráfico 5, constata-se que as atividades com maior 

expressividade abrangem o setor secundário e terciário. 

 No entanto, economicamente, é um território onde o setor primário, 

nomeadamente a agricultura, apresenta uma grande importância para os habitantes que 

fazem deste o seu sustento, assim como para os que se encontram ocupados nos outros 

setores, uma vez que a grande maioria dos habitantes é produtora de azeite. 
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Gráfico 5 - Distribuição da população por Setor de atividade em % 

 Fonte – INE, 2011 

 

 

Este território caracteriza-se pela produção de maçã e de azeite, sendo este 

último de maior relevância, pois o Vale da Teixeira possui um microclima favorável à 

produção de azeitona. O azeite apresenta um grau de acidez relativamente baixo, é feito 

pelo método tradicional, é praticamente biológico e os produtores não têm dificuldade 

no seu escoamento. Também a realização de várias Rotas do Azeite, por parte da Junta 

de Freguesia e do Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela (CCSDR) 

contribuíram para a projeção deste produto.  

No que diz respeito à presença de infraestruturas de apoio, salientar que a única 

disponível nesta freguesia é o CCSDR, uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), uma vez que a escola básica do primeiro ciclo existente encerrou por 

falta de alunos, reflexo do inverno demográfico que há muito se instalou. 

 

2.2. Caracterização da Instituição 
 

 O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela (CCSDR) é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), com sede no Largo da Igreja, na freguesia da 

Ramela.  

 Esta instituição iniciou a sua atividade em 16/11/2003 com a criação de uma 

Zona de Caça Associativa e de um centro de dia que apenas começou a funcionar em 

outubro de 2010. Funciona com as valências de centro de dia, Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD) e caça. 
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 Atualmente possui 113 sócios, sendo que 85 dizem respeito às valências de 

centro de dia e SAD, utentes e não utentes. Os restantes 28 referem-se à valência de 

caça, sendo todos caçadores. 

 O edifício cedido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Ramela 

através de contrato de constituição de direito de superfície, e ampliado pela Instituição, 

tem dois pisos, onde funcionam os serviços administrativos e sociais, devidamente 

autorizados pelas entidades que tutelam as IPSS (Figura 1). Dispõe de duas carrinhas, 

adaptadas à SAD e de centro de dia. 

 

 

Figura 1 – Entrada principal do edifício do Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela 

Fonte - Própria. 

 

 As instalações comportam uma Secretaria/Gabinete Técnico (comum às outras 

respostas sociais); casas de banho (para utentes que tomam banho acompanhados e não 

o podem fazer nas suas casas); arrecadação (em comum com outras respostas sociais); 

cozinha e despensa (em comum com outras respostas sociais); lavandaria e rouparia 

(comum às outras respostas sociais); sala de convívio/refeitório. 

  Na área envolvente do edifício existe uma pequena horta que é tratada por 

alguns dos utentes. 
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 Analisando o organograma da instituição (Anexo 4), encontram-se os órgãos de 

decisão no topo e a direção dos serviços, em que a Dr.ª Ana Martins é responsável, 

seguido dos vários serviços e respetivos setores. 

O serviço de centro de dia funciona todos os dias úteis, entre as 08:00h e as 

17:30h, e aos sábados entre as 08:00h e as 14:00h. No que diz respeito aos recursos 

humanos, a instituição é composta pela direção, da qual fazem parte 4 elementos em 

regime de voluntariado (Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretária), uma 

Diretora Técnica, 5 Auxiliares de serviços gerais/Cozinheira e uma Contabilista.  

 A instituição tem acordos/parcerias com as seguintes Instituições: Centro 

Distrital de Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Junta de 

Freguesia da Ramela e Câmara Municipal da Guarda.  

 Presta apoio social à comunidade através da distribuição de bens alimentares às 

famílias carenciadas. O seu objetivo principal é o apoio à população idosa, através do 

funcionamento das respostas sociais de Centro de Dia e do Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD). Na primeira valência acolhe 18 clientes e na segunda 14, num total 

de 32. 

 São destinatários do SAD e do Centro de Dia, famílias e/ou pessoas que se 

encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que não 

possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 

básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de 

apoio familiar para o efeito.   

 O centro de dia assegura a prestação de vários cuidados e serviços: 

 Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de 

estimulação cognitiva;  

 Nutrição, nomeadamente o pequeno-almoço, o almoço e o lanche; 

 Administração de fármacos quando prescritos; 

 Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário; 

 Cuidados de higiene pessoal;  

 Cuidados de imagem; 

 Tratamento de roupa;  

 Transporte;  

 Disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia. 
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 No que refere à valência SAD, esta assegura a prestação de múltiplos cuidados e 

serviços: 

 Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição 

médica; 

 Cuidados de higiene e de conforto pessoal;  

 Tratamento da roupa do uso pessoal do utente;  

 Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados 

prestados; 

 Acompanhamento e transporte, a consultas assim como aos exames 

complementares de diagnóstico; 

 Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a 

prestação de cuidados aos utentes;  

 Apoio psicossocial; 

 Realização de pequenas reparações/modificações no domicílio; 

 Realização de atividades de motricidade e ocupacionais. 

 As valências acima mencionadas têm ainda como objetivos, contribuir para a 

dinâmica comunitária e social da freguesia: 

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias;  

 Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, 

retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais;  

 Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades biopsicossociais 

dos utentes, sendo este objeto de contratualização;  

 Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das 

necessidades específicas de cada pessoa; promover a dignidade da pessoa e 

oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, 

cultura, e espiritualidade pessoais e pelas suas reminiscências e vontades 

conscientemente expressas;  

 Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;  

 Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e 

segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o 

contacto com novas tecnologias úteis;  

 Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, 

assegurando o encaminhamento mais adequado; 
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 Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia 

e independência, do autocuidado e da autoestima e oportunidades para a 

mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e 

recomendações médicas de cada pessoa; promover um ambiente de 

segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas 

com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de mau trato; 

 Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado 

familiar; 

 Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores; 

 Promover os contactos sociais e potenciar a integração social e facilitar o 

acesso a serviços da comunidade. 

 

2.3. Caracterização do Público-alvo  
 

 A escolha dos participantes neste estudo recaiu em idosos que frequentam o 

Centro de Dia da Ramela e também os que são apoiados pelo SAD. A população da 

instituição compreende um total de 32 cl.ientes. (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 - Número de clientes da instituição.  

Fonte - Própria. 
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Os clientes distribuem-se pelas duas valências: Centro de Dia e SAD: 18 usufruem da 

valência de centro de dia (sendo 3 do género masculino e 15 do género feminino) e 14 

são clientes do SAD (sendo 8 do género masculino e 6 do género feminino). Nesta 

Instituição predominam as mulheres que usufruem dos serviços prestados pela valência 

de centro de dia. Os clientes apresentam idades compreendidas entre os 56 e os 96 anos, 

no entanto, existe um cliente, de apenas 24 anos, do género masculino, que usufrui da 

valência de centro de dia, por motivos de saúde. 

Segue-se a tabela das patologias dos clientes desta instituição, sendo que esta é a 

única informação disponível na sua ficha pessoal. Consideramos de extrema 

importância a informação relativa às patologias dos clientes, não só para nos 

certificarmos que os cuidados prestados em termos de alimentação, higiene, medicação, 

são os mais adequados, mas também para podermos planificar atividades que vão ao 

encontro das suas necessidades.        
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Tabela 3 - Patologias dos clientes. 

Data de 
nascimento 

Sexo Patologias 

20/04/1945 Feminino Hipertiroidismo 
 

15/08/1938 Masculino Problemas na próstata 
 

05/06/1944 Feminino Depressão 
 

02/01/1921 Masculino Demência, anemia, problemas de visão e audição 
 

14/11/1944 Feminino Deficiência congénita, dificuldade de verbalização, audição e visão 
 

03/01/1939 Feminino Dificuldades de locomoção, verbalização, diabetes, princípio de 
Parkinson 

01/09/1931 Feminino Dificuldades de socialização, colesterol, problemas cardíacos 

05/01/1937 Feminino Bronquite, colite e úlcera 
 

02/06/1924 Masculino Dificuldades de locomoção, problemas auditivos e pneumológicos 
 

20/09/1936 Feminino Dificuldades de locomoção, Demência 
 

01/03/1959 Feminino Depressão 
 

12/03/1930 Feminino Doente de AVC, problemas de locomoção 
 

15/06/1937 Masculino Cancro na próstata 
 

17/07/1927 Feminino Limitações físicas e baixo peso 
 

15/11/1938 Masculino Dificuldades de locomoção e audição 
 

5/11/1941 Masculino Sem problemas de saúde 
 

20/06/1942 Feminino Problemas respiratórios 
 

16/01/1945 Masculino Problemas cardíacos 
 

18/09/1945 Masculino Problemas respiratórios e hipertensão 
 

12/11/1942 Feminino Problemas de visão, coração 
 

01/03/1946 Feminino Problemas de locomoção 
 

27/02/1927 Masculino Ácido úrico, problemas pulmonares 
 

25/02/1931 Feminino Dificuldades de locomoção, audição, dificuldades de equilíbrio 
 

13/04/1928 Masculino Dificuldades de audição, problemas de cabeça (devido a acidente), 
dificuldades de visão 
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3.1. Atividades desenvolvidas no estágio curricular 
 

 Sendo o estágio curricular um período de grande importância na licenciatura de 

ASC, por permitir pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos 

de formação académica possibilita-nos de igual modo realizar atividades que 

complementam a aprendizagem e só estando em contexto real são possíveis de 

acontecer. 

Este estágio decorreu no CCSDR, na valência de Centro de Dia, com os idosos. A 

escolha deste local aconteceu não só pelo facto de já ter feito voluntariado na referida 

instituição, mas também por ser uma área que me desperta interesse. As maiores 

preocupações registadas prendem-se com o que se passava na instituição. Os clientes 

apresentavam rotinas monótonas e uma total apatia, provavelmente pela ausência de um 

animador. É importante referir que por parte da instituição foi dada autonomia à 

estagiária para desenvolver todas as atividades propostas. 

O estágio foi estruturado tendo por base dois pilares: o projeto “Aprender a ler e 

a escrever, para melhor envelhecer” que teve também o intuito de estruturar o 

desenvolvimento de atividades mais específicas, de acordo com as necessidades e 

interesses dos clientes. 

Assim, tivemos em consideração várias atividades de animação, de referir: 

cognitivas, físico-motoras, expressão plástica, sensoriais, atividades de culinária, de 

estética, de saúde e animação musical, entre outras (Anexo 5). 

 No que diz respeito às atividades físico-motoras realizaram-se atividades de 

desenvolvimento corporal de forma a ser promovida uma maior atividade física e 

desportiva por parte do público-alvo.  

 A maioria dessas atividades foram realizadas ao ar livre, através de caminhadas 

pois permitem uma melhoria no sistema circulatório, a manutenção do peso, no 

fortalecimento dos músculos (evitando quedas), que melhoram os níveis de colesterol e 

combatem a osteoporose. Também aumentam a sensação de bem-estar, deixam o 

cérebro mais saudável, diminuem a sonolência, controlam a vontade de comer e 

protegem o organismo contra derrames e enfartes. 

 E, ainda, através de jogos como o bowling, exercícios com o elástico, jogos 

psicomotores, manusear bolas terapêuticas e outros exercícios físicos, para 

fortalecimento dos músculos superiores e também inferiores. As sessões permitiram 

estimular zonas corporais específicas, o sentido de orientação e de equilíbrio. 
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 Em relação à expressão plástica, foram realizados trabalhos manuais, mais 

concretamente a pintura de garrafas, iniciando com um pincel mais grosso, passando 

depois para um mais fino e, por último, um ainda mais fino para melhor estimular a 

motricidade fina, apelando à criatividade e imaginação do idoso. 

 Foi proposto, ainda, contornar e pintar um desenho a lápis de cor, sendo que o 

objetivo principal era pegar num lápis ou caneta de forma correta, para posteriormente o 

idoso poder escrever. Foram ainda realizadas pinturas com berlindes, cestas em goma 

eva, recortes, colagem, entre outros. 

 Sendo que o objetivo principal é fomentar a criatividade e imaginação, ao 

mesmo tempo que se estimula a motricidade fina e a precisão manual do idoso, a 

expressão plástica é simultaneamente motora e cognitiva.  

 Dentro das atividades cognitivas e tendo em conta que a perda cognitiva é uma 

das consequências mais significativas resultante do avanço da idade, importa estimulá-

la para atenuar os seus danos e, ao mesmo tempo, proporcionar atividades, nas quais os 

idosos participem e que, simultaneamente, estas transmitam uma sensação de satisfação 

e realização pessoal. Pretendeu-se que estas atividades aumentassem a atividade 

cerebral, retardando os efeitos da perda de memória e prevenindo o surgimento de 

doenças degenerativas. 

 Neste sentido, realizaram-se jogos como o da memória, dominó, três em linha, 

jogos com cores e bolas. Foi ainda incentivado o conto de lendas, tradições, lenga 

lengas e adivinhas.  

Foram também promovidas atividades sensoriais, de culinária, de estética, de 

saúde e animação musical, bem como comemorações de datas festivas (aniversários, 

dias assinalados, entre outros). Estas atividades foram desenvolvidas unicamente pela 

estagiária. 

De referir que após o términus do estágio, uma vez que já estavam cumpridas as 

horas estabelecidas no Regulamento do IPG, foi realizado um encontro intergeracional 

entre os clientes do CCSDR e as crianças do ATL de Alfarazes e Rapoula (Guarda), e 

também uma viagem a Aveiro. Estas atividades estavam inicialmente pensadas, no 

entanto, como não houve tempo para a sua implementação no período de estágio, foram 

realizadas à posteriori, não deixando o projeto inacabado. 
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3.1.1. Operacionalização de uma atividade - físico-motora – exemplo 
 

 As atividades que envolvem movimento provocam alguma resistência por parte 

dos clientes, mas dada a mais valia que apresentam para a sua saúde e bem-estar foi um 

grupo no qual apostámos. Por serem mais consensuais e apelarem à memória e às 

vivências dos clientes as cantigas, danças tradicionais e o tango foram utilizadas 

também para promoverem a interação grupal (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Danças Tradicionais.  

Fonte - Própria. 

 

 Todos os elementos dançaram uns com os outros, quando se encontravam em 

número ímpar, era utilizada uma vassoura para que fosse feita a troca de pares. 

 Realizou-se também o jogo do bowling (Figura 3), que os clientes tanto gostam, 

uma vez que acham piada ao derrubar das garrafas e também à competição saudável que 

daí advém.  

 Salientar que foram os próprios a pintar as garrafas utilizadas no jogo. 
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Figura 3 - Jogo do bowling.  

Fonte - Própria. 

 

Antes de iniciar as atividades fizeram sempre um pequeno aquecimento com as 

bolas terapêuticas, os elásticos e, por vezes, realizaram também exercícios ao som de 

música. Em relação aos jogos psicomotores, os idosos demonstraram alguma 

dificuldade na coordenação dos movimentos e por isso não se mostraram muito 

interessados na sua realização. 

Por fim, destacar a terapia de relaxamento (Figura 4), uma atividade realizada 

apenas uma vez, pois esta envolve o toque em diversas partes do corpo e foi necessário, 

por parte da estagiária, criar uma boa ligação com o grupo para que se estabelecesse 

uma relação de confiança e sem preconceitos. 
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Figura 4 - Terapia de Relaxamento.  

Fonte - Própria. 

 

 Nesta atividade foi criado um ambiente calmo, relaxante e silencioso. Ouvia-se 

música instrumental “With a Pan Flute”, cada idoso estava sentado num cadeirão, 

confortável, dois a dois massajavam, um de cada vez, as costas e os braços do outro. No 

final, a estagiária realizava as massagens a cada um dos presentes e estes, com os olhos 

fechados desfrutavam deste exercício. Algumas das técnicas utilizadas foram aprendidas 

com  o  animador  Abrão Costa da Plataforma  de  Animadores  Socioeducativos  e

Culturais  (PASEC). 

Terra, fogo, água e ar, os quatro elementos da natureza foram emprestados para 

massagens com o intuito de ativar a energia, atuando tanto no plano físico como no 

emocional.  

A massagem terra que remete a condições concretas é indicada para aqueles que 

precisam de voltar a estar em contacto com a realidade e ficar mais seguros. O toque é 

feito de forma segura e aconchegante em cada parte do corpo. A terra é o elemento da 

realização, do concreto e do material.  

A massagem água, pelo contrário, é o elemento caracterizado pela falta de 

limite, por se espalhar por onde quer que seja acondicionado. Os movimentos da 

massagem são leves, suaves, como ondas sobre o corpo, tentando mobilizar os sistemas 

linfático e circulatório, os “líquidos do organismo”. 
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A massagem do elemento ar está ligada à respiração e a exercícios respiratórios. 

Um dos objetivos desta massagem é aumentar a capacidade respiratória, libertando 

regiões tensas.  

A massagem fogo, elemento considerado “a força da vida”, é indicada para 

aqueles que estão desanimados, depressivos e melancólicos. Friccionando rapidamente 

as mãos sobre o corpo, o objetivo é aquecer e deixar a pessoa mais otimista, alegre e 

desperta (EQUILIBRIUM MASSAGENS, 2011). 

Foi uma atividade muito agradável, pois os idosos entregavam-se sem medo e, 

no final, diziam, muito baixinho, completamente relaxados, que tinha sido muito bom, 

que a estagiária tinha umas “mãos de ouro”, que devia ser “cansativo para quem fazia”, 

mas que “sabia mesmo bem” (Figura 5). 
 

 

 
Figura 5 - Exemplo de uma massagem. 

Fonte - Própria. 

 

De seguida, para complementar esta informação, faz-se referência à planificação 

destas atividades (Tabela 4), as restantes constam do Anexo 5. 
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Tabela 4 - Planificação de uma atividade na área de físico-motora realizada durante o estágio curricular. 

 

 

Planificação da Atividade – Físico-motora   

Objetivo geral: Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Físico-Motora 

Exercícios com bolas terapêuticas; 
Jogo do bowling; 

Cantigas e danças tradicionais; 
Tango. 

Aumentar a coordenação motora; 
Fomentar momentos de convívio e descontração; 

Promover a interação grupal; Desenvolver a 
destreza física. 

Estagiária - 
Animação 

Sociocultural. 

Mesas; cadeiras; bolas 
terapêuticas; garrafas 

plásticas; computador; 
colunas; bolas. 

 

14 de abril 

Caminhada; 
Exercícios com bolas ao som da 

música; 
Exercícios com pedais. 

Ativar a coordenação motora; 
Desenvolver a agilidade física; 

Estimular a motricidade. 

Mesas; cadeiras; bolas; 
computador; colunas; 

pedais. 
3 de maio 

Jogo do escadote; 
Jogo do bowling; 

Jogos psicomotores. 

Desenvolver a agilidade física e a coordenação 
motora; 

Aumentar a destreza manual; 
Estimular a concentração. 

Cadeiras; escadote; 
garrafas plásticas; 

bolas; bastões; garrafas 
com areia; bola. 

15 de maio 

Exercícios com bolas terapêuticas 
e elásticos; 

Realização de vários exercícios ao 
som da música; 

Terapia de relaxamento 

Fortalecer força muscular; 
Ativar a coordenação motora; 
Promover a interação grupal; 

Aliviar tensões musculares e mentais 

Cadeiras; bolas 
terapêuticas; elásticos; 
computador; colunas; 

Cd instrumental; 
bastões; garrafas com 

areia. 

26 de maio 

 
. 

  



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

39 
 

Vanda Sá Rodrigues 

3.2.   Projeto - “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” 
 

 O projeto “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” foi concretizado 

para ser implementado no período de estágio que ocorreu entre o dia 17 de fevereiro e o 

dia 2 de junho do ano 2018, com um total de 400 horas presenciais, tendo sido 

contabilizadas 5 horas diárias, incluindo os sábados. Salientar que a estagiária mostrou 

sempre disponibilidade para continuar a colaborar com a instituição mesmo depois de o 

estágio terminar, o que tem vindo a acontecer. 

 Paralelamente às sessões de alfabetização/literacia do projeto “Aprender a ler e a 

escrever, para melhor envelhecer” decorreram também outras atividades de animação 

no CCSDR. 

 

3.2.1. Diagnóstico das Necessidades 
 

 Para que este projeto de intervenção pudesse ser planeado e implementado com 

sucesso foi necessário proceder a um diagnóstico de necessidades do público-alvo 

Assim recorreremos a conversas informais e também à aplicação de um questionário 

(Anexo 6), elaborado com perguntas simples e fechadas por forma a facilitar a sua 

compreensão e, por outro lado, para que o apuramento dos resultados fosse conciso. 

Este teve o intuito de perceber com exatidão o número de iletrados existentes na 

instituição, bem como da sua disponibilidade e interesse para participar nas sessões de 

alfabetização/literacia.  

 A sua aplicação abrangeu 22 clientes, uma vez que os restantes não 

manifestaram vontade em responder. A realização do questionário teve por base a 

leitura das perguntas, por parte de uma das funcionárias, aos clientes iletrados, uma vez 

que os poucos que o sabem fazer preencheram eles próprios o questionário. Alguns 

clientes afirmaram estar já demasiado velhos para aprender, mas mostraram interesse 

em participar nesta nova experiência, pelo menos para aprender a escrever o nome. 

O Gráfico 7 é representativo dos resultados apurados, 17 clientes (13 do género 

feminino e 4 do género masculino) são iletrados e apenas 5 sabem ler e escrever (4 do 

género feminino e 1 do género masculino). 
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Gráfico 7- Clientes letrados e iletrados.  

Fonte - Própria. 

 

 A maioria destes idosos teve que sair da escola, ou nunca chegaram a frequentá-

la, por imposição dos pais, uma vez que estes precisavam que eles trabalhassem nas 

lides agrícolas para ajudarem no sustento da família ou também para tomarem conta dos 

irmãos mais novos, enquanto os pais trabalhavam.  

 A metodologia utilizada neste projeto baseou-se na observação participante 

através do levantamento de necessidades, análise documental, lançamento de inquéritos, 

análise de boas práticas, entre outros. 

  

3.2.2. Metodologia de intervenção  
 

 No projeto “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” a ASC, assume 

uma importância fundamental, através da sua metodologia de intervenção, que pretende 

promover no público-alvo uma participação ativa e voluntária, ao mesmo tempo que se 

trabalha a alfabetização/literacia. 

   Pretende-se que os idosos adquiram capacidades para fazer face às exigências 

sociais e pessoais com que cada um se depara no seu dia-a-dia. Como foi referido 

anteriormente, o interesse do público-alvo prendia-se, inicialmente, com a 

aprendizagem do nome, isto para não se sujeitarem a passar pelo embaraço de colocar o 

dedo para se identificarem. 
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  Nesta iniciativa, os idosos foram acompanhados por uma professora do ensino 

básico, em regime de voluntariado, e pela estagiária.  

 Foi necessário adquirir algum material como cadernos, lápis de carvão, lápis de 

cor e borrachas. Também se solicitou à direção da instituição a colocação de um quadro 

na parede, a mudança das lâmpadas da sala de convívio, pois apresentavam uma 

potência fraca, e ainda a colocação da televisão num suporte de parede, com o intuito de 

obter mais espaço na referida sala. 

 As sessões realizavam-se todas as segundas, quartas e sextas-feiras e a sua 

duração compreendia uma hora e trinta minutos a duas horas, isto porque devemos ter 

em conta a falta de motricidade fina, de visão e de concentração dos idosos. Formaram-

se pequenos grupos (quatro ou cinco pessoas) com o objetivo de proporcionar um 

melhor acompanhamento, assim como melhores resultados. Este procedimento também 

teve em conta o facto de alguns elementos saberem ler e escrever.  

Inicialmente realizaram-se grafismos, pinturas de áreas de maior dimensão 

passando para as de menor dimensão, ensinamento e execução das vogais e consoantes 

recorrendo a várias estratégias, identificação do nome e realização do mesmo e 

incentivo à leitura bem como o conto de histórias. 

 Por se tratar de um público muito envelhecido, a estratégia empregue passou por 

trabalhar de forma simultânea as vertentes: cognitivas, físico-motoras, expressão 

plástica, sensoriais e musicais. 

 É primordial que os idosos trabalhem a sua motricidade fina, pois será um fator 

importante a ter em conta quando pegarem no lápis ou caneta para escrever as primeiras 

letras. 

 Deste modo, pretendemos que a intervenção socioeducativa fosse uma estratégia 

preferencial da ação, numa perspetiva de educação permanente, em que os idosos se 

tornam agentes do seu próprio desenvolvimento e simultaneamente se promove um 

envelhecimento ativo. 

 É importante salientar que a duração do estágio não foi suficiente para a 

aprendizagem de todas as consoantes nem para o treino da leitura, sendo, neste sentido, 

primordial dar continuidade a este projeto. 
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3.2.3. Objetivos  
 

 O projeto de intervenção em causa tem como finalidade poder contribuir para a 

alfabetização/literacia e dinamização de novas aprendizagens nos idosos. Com a 

metodologia aplicada definiram-se os seguintes objetivos específicos que irão contribuir 

para que o objetivo geral seja atingido: favorecer a manutenção das capacidades 

cognitivas e intelectuais dos idosos; fomentar a criatividade e a imaginação; promover a 

manutenção das suas capacidades físicas e incentivar a sua prática; valorizar os saberes 

dos idosos; proporcionar o relacionamento interpessoal; aumentar a autoestima; 

incentivar a aprendizagem; estimular a motricidade fina e grossa; incentivar à leitura; 

partilhar experiências de vida; ativar a memória; estimular a perceção visual; facultar o 

contacto com outros materiais assim como outros espaços físicos. 

 

3.2.4. Operacionalização  
 

 Na primeira semana de estágio, entre o dia dezassete e vinte e um de fevereiro, 

estiveram presentes nas sessões de alfabetização/literacia, entre nove e treze clientes. 

Inicialmente procederam à realização de capas porta trabalhos para que futuramente 

pudessem observar a sua evolução. 

 Na sala de convívio foi afixado um quadro para que a professora pudesse 

explicar melhor a execução das letras e para que também os alunos participassem na 

realização de alguns exercícios. Os presentes sentaram-se em duas ou três mesas 

redondas, por grupos, quatro ou cinco elementos, para que a professora e a estagiária 

pudessem dar apoio a todos. 
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No início, notou-se alguma resistência para realizar as tarefas propostas, mas 

lentamente o trabalho foi surgindo (Figura 6).  

 

  

 No decorrer de todo este processo e por forma a auxiliar a aprendizagem, foram 

utilizados vários cartões, com uma série de letras, desde vogais a consoantes e frases. 

 A professora Maria José e a estagiária decidiram que, no primeiro dia, se faria 

uma apresentação conjunta. Deste modo, todos se apresentaram, um de cada vez, 

contando um pouco de si. Manifestaram interesse em aprender a escrever, pelo menos, o 

seu nome. Foi uma tarde bem passada e que terminou com a oferta, aos presentes, por 

parte da professora de um lápis de carvão e por parte da estagiária, de um marcador de 

livros, onde se podia ler: “Nunca é tarde para Aprender”. Também as funcionárias da 

instituição foram presenteadas.  

Figura 6 - Exercícios com grafismos.  

Fonte - Própria. 
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 Numa primeira fase foi pertinente que começassem por aprender as vogais 

(Figura 7), começaram pelo “i”, “u”, “a”, “o”, “e”. Usaram-se as palavras águia; abelha; 

égua; erro; elefante; igreja; óculos; olho; ovelha; uvas. 

 

 

 Os clientes começaram por pintar as letras, (partindo das de maior dimensão 

para as de menor) depois passaram por cima e, por fim, escreveram-nas.  

 Seguidamente iniciaram as consoantes: “p”, “t”, “m”, “d” e “l”. Referir que 

alguns idosos, no decorrer da aprendizagem do seu nome completo, recorreram à 

execução de outras consoantes (Figura 8).  
 

 

Figura 7 - Vogal "i". 

Fonte - Própria. 
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Figura 8 - Aprendizagem da consoante "p".  

Fonte - Própria. 

 

 Para ensinar a sua realização, a professora recorreu a várias estratégias de modo 

a facilitar a sua aprendizagem, utilizou também a divisão silábica e a decomposição das 

palavras. A professora e a estagiária incentivaram sempre para a identificação e 

execução do nome, a par com a leitura, o conto de histórias, as rimas e canções. 

 Referir ainda que por se tratar de um público envelhecido, houve uma 

necessidade constante de aula após aula fazer um breve resumo da matéria aprendida, 

assim como a insistência em pegar corretamente no lápis. (Figura 9). 
 

 

Figura 9 - A importância de pegar no lápis.  

Fonte: - Própria. 
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 Foi notória alguma resistência ao longo das sessões, pois sempre que se 

deparavam com dificuldades, estes alunos mais crescidos, foram dizendo que já eram 

velhos para aprender. No entanto, o grande interesse e empenho por eles demonstrado 

na realização das atividades propostas veio a dar “frutos” (Figura 10). A maioria chegou 

a pedir trabalhos para casa, pois era uma forma de a professora ver quem realmente 

trabalhava. 

 

 

Figura 10 - Interesse e empenho nas atividades.  

Fonte - Própria. 

 

Acrescentar que a falta de visão e de audição por parte dos idosos foram 

pequenos obstáculos à aprendizagem. Neste sentido, a professora optou por falar mais 

alto e por ampliar as letras para a leitura e para a realização dos exercícios (Figura 11).  
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Figura 11 - Letras maiores.  

Fonte - Própria. 

 

Tendo em conta os clientes que já sabem ler e escrever foi necessário atribuir-

lhes tarefas diferentes e com um grau de dificuldade maior. Nestes processos, as 

atividades e tarefas têm que ser adaptadas às situações de cada indivíduo. Assim, era 

pedido que realizassem textos escritos de tema livre ou sugerido, pequenos ditados, 

leitura, sopa de letras, crucigramas, entre outros (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12 - Textos escritos.  

Fonte - Própria. 
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As dificuldades por eles encontradas depararam-se com o facto de já estarem um 

pouco esquecidos e de ser necessário continuar a realizar estes exercícios para a 

manutenção da atividade cognitiva. 

Sempre que os alunos “crescidos” realizavam um texto escrito, a professora 

pedia que, se fosse da sua vontade, o lessem aos colegas, pois assim davam importância 

e valor ao trabalho realizado. 

A aprendizagem coletiva é mais motivadora que a individual, uma vez que 

permite novas descobertas e experiências, reviver memórias, a partilha de saberes e até 

mesmo a promoção de um espírito de entreajuda (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13 - Espírito de entreajuda.  

Fonte - Própria. 

 

Realçar o facto de alguns idosos, por motivo de doença, não terem participado 

nestas sessões, mas pediam para estar presentes na sala, pois manifestavam interesse em 

ouvir e acompanhar as explicações da professora. 

 Seguidamente apresenta-se o cronograma (Tabela 5) e a planificação de 

atividades (Tabela 6) da implementação do projeto, ao longo do estágio curricular. 
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Tabela 5 - Cronograma de atividades referente ao projeto: "Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer" 

Cronograma  

Meses / 
semanas 

Fevereiro  Março  Abril  Maio Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 

Apresentação da Professora Maria José; Diálogo com 
os idosos.                                             

Início da aprendizagem das vogais (i); Conto da 
história: "As duas panelas".                                             

Aprendizagem do nome próprio; Continuação da 
aprendizagem das vogais, introdução à vogal "u"; 
Conto da história: "Ulisses e o urso".                                             

Auscultação de uma pequena canção relacionada com 
a vogal "u"; Exercícios com a vogal "u"; Continuação 
da aprendizagem do nome; Leitura da carta de uma 
mãe alentejana ao filho. 

          

  

        

  

              

        

 Exercício de identificação do nome; Continuação da 
aprendizagem do nome; Aprendizagem de uma lenga-
lenga referente à vogal "u".                                             

 Início da aprendizagem da vogal "a"; Realização de 
vários exercícios; Conto da fábula: "Os dois burros".                                             

Continuação da aprendizagem das vogais "a" e 
introdução à vogal “o”; Continuação da aprendizagem 
do nome.                                             

Continuação da aprendizagem das vogais; 
Continuação da aprendizagem do nome.                                             

Continuação da aprendizagem das vogais “e”; 
Realização de vários exercícios.                                             
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Meses / semanas 
Fevereiro  Março  Abril  Maio Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 

Início da aprendizagem das consoantes: "p"; Conto 
de uma história infantil - "O Principezinho" - (Dia 
Internacional do Livro Infantil).                                             

Continuação da aprendizagem das consoantes: "t"; 
Continuação da aprendizagem do nome.                                             

Continuação da aprendizagem das consoantes: 
"m"; Conto da história: "O macaco Juiz"; 
Introdução à leitura.                                             

 Continuação da aprendizagem das consoantes: "t"; 
Continuação da aprendizagem do nome; Conto da 
história: "A lebre e a tartaruga".                                             

Continuação da aprendizagem das consoantes: "d"; 
Continuação da aprendizagem do nome; Conto da 
história: "Dália, a flor mágica".                                             

 Continuação da aprendizagem das consoantes: 
"p"; Continuação da aprendizagem do nome; 
Conto da história: "O leão e o ratinho" e 
auscultação da música "Maria".                                             

Revisão das vogais e consoantes aprendidas; 
Continuação da aprendizagem do nome; Conto da 
história: "O burro que queria comer com um 
garfo"; "Camila" e "A princesa e a ervilha".                                             
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Meses /semanas 
Fevereiro  Março  Abril  Maio Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 

Exercícios de leitura; Continuação da aprendizagem 
das consoantes: "p" e cópia de algumas frases; 
Continuação da aprendizagem do nome; Conto da 
história: "Pedro e o lobo"; "O galo com dor de 
dentes".                                             

Exercícios de leitura e continuação da 
aprendizagem das consoantes: "d"; Continuação da 
aprendizagem do nome; Realização de rimas orais; 
conta história " O gato vaidoso", "O macaco e o 
coelho".                                             

 Exercícios de leitura; Continuação da 
aprendizagem das consoantes: "d" e cópia de 
algumas frases; Continuação da aprendizagem do 
nome; Conto da história: "O gato vaidoso" e a 
"Cruz de madeira".                                             

Continuação da aprendizagem das consoantes: "l"; 
Continuação da aprendizagem do nome; Conto da 
história: "A rã e o rato".                                             

Revisão geral das aprendizagens realizadas.                                             
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Tabela 6 - Planificação das atividades do projeto: "Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer" 

Planificação das Atividades do Projeto de Alfabetização/Literacia 

Objetivo Geral: Contribuir para a alfabetização/literacia e dinamizar novas aprendizagens, com o intuito de promover o bem-estar e a 
qualidade de vida dos idosos. 

Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

 

Apresentação da Professora Maria 
José; Diálogo com os idosos. 

Promover relações de afetividade;  
Estimular a confiança e a comunicação. 

Professora e 
Estagiária  

Cadeiras; mesas; lápis 
de carvão; borrachas; 
folhas de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas para o 
quadro; computador; 

colunas; histórias. 

 

19 de 
fevereiro 

Início da aprendizagem das vogais 
(i); Conto da história: “As duas 

panelas". 

Incentivar a aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina. 

21 de 
fevereiro 

Aprendizagem do nome próprio; 
Exercícios de identificação do 

nome; Continuação da 
aprendizagem das vogais, 

introdução à vogal "u"; Conto da 
história: "Ulisses e o urso"; 

Aprendizagem de uma lenga-lenga 
referente à vogal “u”. 

Incentivar a aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina; 
Proporcionar hábitos de leitura. 

23 de 
fevereiro e 1 

de março 

Auscultação de uma pequena 
canção relacionada com a vogal 
"u"; Exercícios com a vogal "u"; 
Continuação da aprendizagem do 

nome; Leitura da carta de uma mãe 
alentejana ao filho. 

Incentivar a aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;   

Estimular a motricidade fina. 

26 de 
fevereiro 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Início da aprendizagem da vogal 
"a"; Realização de vários 

exercícios; Conto da fábula: "Os 
dois burros". 

Incentivar a aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

 Estimular a motricidade fina. 

Professora e 
Estagiária   

Cadeiras; mesas; lápis 
de carvão; borrachas; 
folhas de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas para o 
quadro; computador; 

colunas; histórias. 

 

9 de março 

Continuação da aprendizagem das 
vogais "a"; Continuação da 

aprendizagem do nome. 

Incentivar a aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina. 
12 de março 

Continuação da aprendizagem das 
vogais; Continuação da 
aprendizagem do nome. 

Incentivar a aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina. 
14 de março 

Continuação da aprendizagem das 
vogais "e"; Realização de vários 

exercícios 

Incentivar a aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina. 
16 de março 

Continuação da aprendizagem da 
vogal "e". 

Incentivar a aprendizagem; Desenvolver as 
capacidades cognitivas; Estimular a 

motricidade fina. 

19 e 21 de 
março 

Continuação da aprendizagem das 
vogais 

Incentivar a aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina. 
23 de março 

Continuação da aprendizagem das 
vogais; Continuação da 
aprendizagem do nome. 

Incentivar a aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina. 

26 e 28 de 
março 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Início da aprendizagem das 
consoantes: "p"; Conto de uma 

história infantil - "O Principezinho" - 
(Dia Internacional do Livro Infantil). 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

Professora e 
Estagiária  

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas de 
exercícios; lápis de 
cor; afia; quadro; 

canetas para o 
quadro; 

computador; 
colunas; histórias. 

 

2 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "t"; Continuação da 

aprendizagem do nome. 

 
Incentivar a aprendizagem;   

Desenvolver as capacidades cognitivas;  
Estimular a motricidade fina. 

4 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "m"; Conto da história: " 
O macaco Juiz"; Introdução à leitura. 

Incentivar à aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

9 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "m"; Continuação da 
aprendizagem do nome; Conto da 
história: "O milagre das rosas". 

Incentivar a aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina. 
10 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "m"; Conto da história: 

"O lobo e o cordeiro". 

Incentivar a aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina. 
13 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "t"; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "A lebre e a tartaruga”. 

Incentivar à aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina;  
 Incentivar a leitura. 

16 de abril 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "t"; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "A cegonha e o lobo". 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;  
 Incentivar a leitura. 

Professora e 
Estagiária  

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 
computador; 

colunas; 
histórias. 

 

18 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "t"; Conto da história: 

"A galinha dos ovos de ouro". 

Incentivar a aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades  
 Estimular a motricidade fina. 

20 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "d"; 

Continuação da aprendizagem do 
nome; Conto da história: "Dália, a 

flor mágica". 

Incentivar à aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina; 
  Incentivar a leitura. 

23 de abril 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "p"; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "O leão e o ratinho". 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

 Estimular a motricidade fina;  
 Incentivar a leitura. 

30 de abril 

Exercícios de leitura e continuação 
da aprendizagem das consoantes: 

"p"; Continuação da aprendizagem 
do nome; Auscultação da música: 

"Maria". 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;  
 Incentivar a leitura. 

2 de maio 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: "p"; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "Pedro e o lobo". 

Incentivar à aprendizagem;  
 Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

4 de maio 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Revisão das vogais e consoantes 
aprendidas; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "O burro que queria comer 

com um garfo". 

Incentivar à aprendizagem; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 
Estimular a motricidade fina;   

Incentivar a leitura. 

Professora e 
Estagiária 

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 
computador; 

colunas; histórias. 

 

10 de maio 

Continuação da revisão das vogais e 
consoantes aprendidas; Continuação 
da aprendizagem do nome; Conto da 

história: "Camila". 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

11 de maio 

Continuação da revisão das vogais e 
consoantes aprendidas; Continuação 
da aprendizagem do nome; Conto da 

história: "A princesa e a ervilha". 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina;  
Incentivar a leitura. 

12 de maio 

Exercícios de leitura, continuação da 
aprendizagem das consoantes: "p"; 

cópia de algumas frases; 
Continuação da aprendizagem do 

nome; Conto da história: "Pedro e o 
lobo". 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura 

14 de maio 

Exercícios de leitura e continuação 
da aprendizagem das consoantes: 

"p"; Continuação da cópia de 
algumas frases; Conto da história: 

"O galo com dor de dentes". 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;  
Incentivar a leitura 

16 de maio 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Exercícios de leitura e continuação da 
aprendizagem das consoantes: "d"; 
Continuação da aprendizagem do 
nome; Realização de rimas orais. 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura 

Professora e 
Estagiária 

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 
computador; 

colunas; 
histórias. 

 

18 de maio 

Exercícios de leitura; Continuação da 
aprendizagem das consoantes: "d" e 

cópia de algumas frases; Continuação 
da aprendizagem do nome; Conto da 

história: "O gato vaidoso". 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina;  
Incentivar a leitura 

21 de maio 

Exercícios de leitura e continuação da 
aprendizagem das consoantes: "d"; 
Continuação da aprendizagem do 

nome; Conto da história: "O macaco e 
o coelho". 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura 

23 de maio 

Exercícios de leitura e revisão das 
consoantes aprendidas; Continuação 

da aprendizagem do nome. 

Incentivar à aprendizagem;   
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura 

25 de maio 

Revisão das vogais e consoantes 
aprendidas; Continuação da 

aprendizagem do nome; Conto da 
história: "A cruz de madeira". 

Incentivar a aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina. 
28 de maio 

Continuação da aprendizagem das 
consoantes: " l "; Continuação da 
aprendizagem do nome; Conto da 

história: "A rã e o rato". 

Incentivar a aprendizagem; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina. 

30 de maio 
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Designação da 
Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Recursos 
Financeiros Datas 

Alfabetização/ 

Literacia 

Exercícios de leitura e continuação da 
aprendizagem das consoantes "l"; 

Continuação da aprendizagem do nome. 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

Professora e 
Estagiária  

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 
computador; 

colunas; 
histórias. 

 

1 de junho 

Revisão geral das aprendizagens 
realizadas. 

Incentivar à aprendizagem;  
Desenvolver as capacidades cognitivas;  

Estimular a motricidade fina;   
Incentivar a leitura. 

2 de junho 
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3.2.5. Avaliação  
 

 No decorrer da realização das atividades e ao longo de todo o processo de 

intervenção é fundamental efetuar a avaliação das mesmas, a fim de compreender se o 

trabalho desenvolvido vai ao encontro dos objetivos delineados no início do projeto. 

 Neste sentido, ocorreram conversas informais com os idosos e recorreu-se 

também à observação participante para reforçar a recolha das informações. Deste modo, 

importa acrescentar que a avaliação foi realizada durante e após as atividades, a fim de 

detetar falhas e de as poder corrigir numa próxima realização e, ao mesmo tempo, 

perceber quais as atividades mais valorizadas. 

 Sabendo que as sessões de alfabetização/literacia foram da responsabilidade da 

professora Maria José e sendo uma profissional da área, ficou decidido que a avaliação 

seria facultada por esta profissional a par com algumas considerações da estagiária. 

 Nestas breves reflexões, iremos falar justamente do momento em que os idosos 

do CCSDR voltaram para a “escola”, com o intuito de recuperar o tempo perdido e de 

viver os caminhos que levam ao prazer do aprender ou reaprender a ler e a escrever. 

Dos sete dias da semana três deles: segundas, quartas e sextas-feiras, foram dedicados à 

concretização deste objetivo. 

 O ponto de partida deu-se em finais de fevereiro e inicialmente contava-se com 

dezassete alunos. Mas, como ainda há algumas pessoas que cuidam da sua horta e/ou de 

animais, a assiduidade de alguns não foi a mais desejável.  

 Nesta breve reflexão sobre o trabalho desenvolvido, não iremos referir-nos à 

evolução da aprendizagem de três “alunos”, por falta de elementos de avaliação. Nas 

aulas, tivemos necessidade de trabalhar em dois subgrupos distintos: os que sabiam ler 

(quatro) e os que não sabiam (dez), perfazendo um total de catorze alunos. Procurou-se 

sempre ajudar o aluno idoso a guardar as informações novas de cada aula. Mas não só. 

O mais importante era chegar, abraçar e ver os “olhinhos” de alegria daqueles “meninos 

grandes”.  

 Tudo isto exigiu alguma sensibilidade para entender aqueles momentos de 

tristeza, cansaço, doença, aspetos familiares, enfim, aqueles fatores também próprios da 

idade e da sua vida que, queiramos ou não, acabaram, obviamente, por se refletir na 

aprendizagem. Sim… que para aprender o aluno com mais idade também precisa de 

outras atenções, que resultam das caraterísticas que acompanham os processos naturais 

da fase da vida em que se encontram. 
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 Assim, procurou-se que a sala tivesse uma boa iluminação, que os textos (de 

livros ou outros materiais de apoio), bem como os conteúdos propostos para cada aula, 

no quadro, tivessem letras maiores (em razão da perda natural da visão com a idade). 

 Recorreu-se, sempre que possível, a um tom de voz mais forte e constante 

(devido à perda da audição também natural no idoso) e porque a memória também é 

outro problema que acompanha a idade (a memória imediata fica mais lenta ou atrofia-

se e a remota fica mais viva), tornou-se necessário o uso de exercícios repetitivos e de 

outras estratégias. 

 Como linhas de orientação tomadas destacamos, ainda: 

 Valorização das suas experiências de vida; 

 Recurso ao ensino individualizado, sempre que necessário; 

 Reforço positivo; 

 Desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, espírito de entreajuda e 

colaboração. 

 Contudo, teremos que referir que ao longo deste percurso houve alguns fatores 

inibidores de uma melhor e mais profícua aprendizagem. De entre eles, destacamos: 

idade (a maioria dos clientes da instituição têm entre 80 e 90 anos) e assiduidade 

inconstante por motivos de saúde. Porém, a única coisa que não escasseou foi a força de 

vontade para os participantes saberem sempre mais e mais.  

 Neste sentido, e de forma a valorizar esta determinação foi planeado pela 

professora e pela estagiária a entrega de diplomas a estes alunos. Neste ato simbólico, 

que decorreu na escola básica de Alfarazes, no dia 21 de junho, esteve presente, para 

além, de outros profissionais, a Vereadora do Pelouro da Educação da Câmara da 

Guarda que procedeu à entrega dos respetivos diplomas, Figura 14. 
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Figura 14 - Entrega dos diplomas pela Vereadora da Educação.  

Fonte – Própria 

 

 Os alunos “crescidos” estavam orgulhosos e muito contentes, pois regressaram 

aos bancos da escola, outros entraram ali pela primeira vez, e foram reconhecidos pelo 

trabalho desenvolvido ao longo destes três meses. 

 

 

Figura 15 - A alegria de uma aluna. 

 Fonte – Própria 

 

 No final deste ato, realizou-se um lanche partilhado entre todos os presentes. 

Com o intuito de dar a conhecer a estes novos alunos as rotinas escolares, o almoço foi 

servido no ATL, permitindo uma maior interação entre crianças e idosos. 
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 De seguida, apresentam-se alguns gráficos referentes à evolução da 

aprendizagem dos alunos desta instituição. No Gráfico 8, podemos perceber que a 

maioria dos alunos identifica o nome, isto é, dez identificam e apenas quatro alunos não 

identificam. 

 

Gráfico 8 - Identifica o nome.  

Fonte - Própria. 

 

Tendo em conta os resultados do gráfico anterior, podemos acrescentar que os 

dez alunos que identificam o nome, também conseguem escrevê-lo.  

 Em relação ao Gráfico 9, há a considerar que dos 5 clientes que escrevem o 

nome completo, 4 já sabiam fazê-lo, apenas uma idosa conseguiu atingir este tipo de 

competência, no âmbito deste projeto, o que foi motivo de grande satisfação. 

 

Gráfico 9 - Como escreve o nome.  

Fonte - Própria 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

63 
 

Vanda Sá Rodrigues 

 Pensando bem, e em jeito de balanço final, podemos referir que valeu a pena 

participar nesta iniciativa pois, tal como diz o Presidente da Direção do CCSDR, 

António Neto: Foi uma mais-valia para a Instituição e para os clientes. O ideal seria 

que este projeto pudesse continuar, no próximo ano.  

 Tendo em conta que este projeto deveria ser contínuo, assim como a sua 

avaliação, só se poderão contabilizar os verdadeiros resultados numa fase posterior, uma 

vez que ainda há muito trabalho pela frente. 

 Existe por parte da instituição em causa, bem como por parte da estagiária, uma 

intenção em dar continuidade a este projeto, no entanto, falta um dos elementos mais 

importantes: a professora. Referir que a professora Maria José, a voluntária, que ajudou 

na concretização de todo este trabalho, já está de regresso ao seu posto de trabalho. 

 Neste momento podemos adiantar que existe uma professora com vontade de 

ajudar a dar continuidade a este trabalho, mas tudo depende da sua situação profissional. 

 
3.3. Outras Atividades 

 

 Tendo em conta a boa relação mantida com a instituição de acolhimento e o 

facto de o meu trabalho diário incidir com outro público, as crianças, houve, desde o 

início de todo este processo uma grande cumplicidade entre ambos. Os idosos 

manifestavam interesse em realizar atividades com as crianças e vice-versa.  

 Neste sentido e por forma a reforçar a ideia de que este trabalho é para ter 

continuidade realizaram-se ainda outras duas atividades que ultrapassaram a 

temporalidade do estágio: um encontro intergeracional e também uma viagem a Aveiro, 

como já foi referido anteriormente. 

 É primordial apostar na intergeracionalidade, uma vez que se reconhece que as 

atividades que permitem o contacto entre seniores e crianças trazem a ambos os grupos 

inúmeros benefícios. Os momentos de interação permitem, aos mais velhos, estimular 

as funções cognitivas e psicossociais, bem como aumentar a sua autoestima no que se 

refere à sua integração e importância dentro da comunidade (AFONSO, 2009).  

 A mesma autora acrescenta que nos mais novos também são visíveis os 

benefícios, uma vez que se verifica um aumento da sua resiliência, capacidade 

empática, relacionamentos sociais e melhora a sua perceção sobre o envelhecimento. 
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As atividades realizadas neste encontro foram diversificadas, começando por 

uma visita à Igreja Matriz da Ramela, seguida da lavagem de roupa no tanque público 

(Figura 16). 
 

 

Figura 16 - Lavagem de roupa no tanque público. 

 Fonte - Própria. 

 

Esta atividade permitiu que algumas das crianças tivessem um contacto com 

uma realidade diferente da que estão habituadas, em espaço urbano. As crianças 

manifestaram interesse e preocupação em lavar bem a roupa e depois colocá-la a secar 

(Figura 17).  

 

Figura 17 - Roupa bem lavada. 

 Fonte - Própria. 
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Por sua vez, os idosos acompanharam com alegria esta atividade e uma das 

senhoras, a D. Deolinda, teve o cuidado de mudar a água do tanque para que estivesse 

limpa neste dia.  

Posteriormente realizou-se uma caminhada, como podemos constatar na Figura 

18, até à aldeia mais próxima, Aldeia Nova, sendo que ao longo do percurso, os 

participantes, apanharam várias flores e explicaram o significado de algumas delas, 

como foi o caso dos “sapatinhos do Menino Jesus”. Os idosos explicaram este termo, 

atribuído a uma flor seca, com o formato de pequenos sapatinhos, que devia ser 

colocada sobre a mesa-de-cabeceira do quarto para proteger e contribuir para o bem-

estar dos bebés.  

Esta partilha de conhecimentos entre os mais velhos e a restante comunidade é 

fundamental, uma vez que, através destes encontros intergeracionais se promovem 

dinâmicas que resultam na educação comunitária.  

Nesta perspetiva, LOPES (2008, p. 408), refere: É desta interação permanente, 

gerada pelas dinâmicas comunitárias que se deve entender a designação de educação 

comunitária, normalmente promovida pela via das diferentes partilhas de saberes, 

partilhas de vivências, partilhas de experiências e por um conjunto de práticas 

enraizadas que transmitem e projetam valores, saberes e habilidades. 

 

 

Figura 18 - Caminhada.  

Fonte - Própria. 
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 Ao implementar este tipo de atividades é importante ter em conta que estas não 

devem ocorrer esporadicamente, mas sim de forma continuada, permitindo mais 

facilmente a promoção de relações afetivas entre seniores e crianças. A este respeito, 

AFONSO (2009, p. 57) defende: Para tal, as atividades devem ser continuadas ao 

longo de um determinado período de tempo e devem promover a aproximação entre os 

participantes das diferentes gerações através do desenvolvimento de atividades 

conjuntas que favoreçam o desenvolvimento de relações interpessoais tolerantes. 

 Na Figura 19 podemos constatar, durante o almoço servido no refeitório do 

CCSDR, o convívio entre as várias gerações, o participante mais novo, com apenas três 

anos e o mais velho com a bonita idade de noventa e sete. Devemos ter em conta que a 

intergeracionalidade não deve ser entendida unicamente como o contacto entre seniores 

e crianças, mas também destes com adultos e jovens. 

 

 

 

Figura 19 - Almoço.  

Fonte - Própria. 

 

 Após o almoço, as crianças prepararam uma coreografia, como podemos ver na 

Figura 20, com música escolhida por elas, alusiva ao Dia dos Avós (Gosto de Ti) e 

rezaram o terço com os idosos, respeitando as suas rotinas diárias. 
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Figura 20 - Coreografia.  

Fonte - Própria. 

 

Houve ainda tempo para presentear a instituição, com uma estatueta oferecida 

pelas crianças e adultos dos referidos ATL’S (Figura 21). 
 

 

 

Figura 21 - Estatueta oferecida à instituição.  

Fonte - Própria. 

 

 É importante referir os momentos de convívio, alegria e felicidade a que 

assistimos ao longo deste dia; os idosos chegaram a referir que o ideal seria ter a casa 

cheia todos os dias. 
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 Na Figura 22, testemunhamos outra das atividades realizadas, a viagem a 

Aveiro, que incluiu no programa a visita ao Museu da cidade, Santa Joana. Todos os 

participantes demonstraram interesse neste museu, colocaram questões, visitaram todas 

as salas e, no final, comentaram estar muito contentes com o que viram.  

 

 

Figura 22 - Foto de grupo no museu.  

Fonte - Própria. 

 Após o almoço, no Jardim Oudinot, desfrutaram da esplanada à beira-mar 

(Figura 23) e visitaram o navio bacalhoeiro Santo André na Gafanha da Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Momentos de convívio.  

Fonte - Própria. 
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 Acrescentar que apenas os clientes com melhor mobilidade efetuaram a visita ao 

navio museu (Figura 24) uma vez que desta constava subir e descer escadas estreitas e 

com grande inclinação. Por último, molhámos os pés na praia da Barra. 

 

 

Figura 24 - Navio bacalhoeiro Santo André.  

Fonte - Própria. 

  

 Foi deveras gratificante realizar as referidas atividades e perceber o quanto 

satisfizeram estes dois públicos. Por um lado, proporcionar às crianças o contacto com o 

meio rural e por outro, permitir aos idosos o contacto com o meio urbano, a cultura e o 

mar. 

 Como já foi referido e provado neste trabalho, faz todo o sentido dar 

continuidade a estes projetos, como tal, será este o objetivo que pretendemos atingir. 
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Reflexão final  
 

 A ideia de realizar este projeto de intervenção teve por base a contribuição para 

a alfabetização/literacia e a dinamização de novas aprendizagens nos idosos, com o 

intuito de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos.  

 O estágio realizado no CCSDR permitiu interagir com este público-alvo 

especial, os idosos, e também adquirir novos conhecimentos e experiências. São pessoas 

com um percurso de vida muito semelhante, no que se refere às profissões e ao nível de 

escolaridade. Dedicaram grande parte da sua vida a cuidar da família e a trabalhar para a 

sustentar, tendo desistido da escola ou até nem a tendo frequentado. 

 Após o diagnóstico das necessidades, tive a preocupação de informar tanto os 

clientes como os dirigentes desta instituição para que este projeto fosse implementado e 

para que os primeiros participassem das sessões de alfabetização/literacia, assim como 

das outras atividades de animação que estiveram associadas a esta iniciativa.  

 Importa referir que ocorreram alguns constrangimentos com o espaço físico: a 

sala de convívio apresentava dimensões reduzidas, a iluminação era má e utilizar o 

espaço do refeitório não era a melhor solução. Assim, o presidente da instituição decidiu 

colocar a televisão num suporte para ganhar espaço na sala, bem como mudar as 

lâmpadas fluorescentes tubulares para led’s. 

 No início, foi notório que ninguém acreditava que este projeto se iria 

concretizar. Aliás, houve pessoas que se dirigiram a mim, no final, e manifestaram o seu 

arrependimento por não terem acreditado. 

 No que diz respeito aos idosos, mostraram sempre uma grande vontade em 

participar nas sessões de alfabetização/literacia. Registaram-se faltas, como é normal, 

porque alguns adoeceram (gripes) e outros ainda mantêm o trabalho agrícola e, por 

vezes, era mesmo imperioso faltar. No entanto, e como referiu a Diretora Técnica, à 

hora marcada, pareciam as crianças na sala, à espera da professora, ninguém se 

atrasava, assim se pode ver a importância destas sessões. Todos eles nos marcaram (à 

estagiária, à professora e até à orientadora de estágio), pela positiva, pois estavam 

sempre alegres à nossa chegada. Posso referir que muitos acontecimentos marcaram este 

processo, mas de todos há que referir o dia em que a D. Lídia escreveu o seu nome 

sozinha.  

 Todos os presentes, incluindo eu, lhe demos um abraço que a deixou sem 

palavras e no seu rosto era visível uma felicidade que nos contagiava. É importante 
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salientar que, mais uma vez, está provado que o que conta é todo o processo e não 

apenas o produto final. 

Por tudo isto, se confirma a importância do Animador nestas e noutras 

instituições enquanto agentes dinamizadores e transformadores da sociedade. 

 No que diz respeito à promoção das competências de alfabetização/literacia, 

estas tornam-se evidentes, depois da realização de conversas informais com os clientes 

que demonstraram o seu total agrado em participar nestas sessões. Uns porque 

relembraram o que tinham aprendido e já estava esquecido, outros porque iniciaram a 

aprendizagem. 

 Todos se sentiram capazes, úteis, ocupados e de certo modo privilegiados. Isto 

porque os idosos desta instituição foram notícia na comunicação social local (Jornal “O 

Interior”) e nacional (RTP). 

 Acrescentar ainda que os idosos foram convidados a visitar a Escola Básica de 

Alfarazes, onde a Vereadora do Pelouro da Educação da Câmara Municipal da Guarda, 

Lucília Pina Monteiro, fez a entrega de diplomas a estes alunos (Anexo 7). Este ato 

simbólico foi recebido com alegria e alguma vaidade pelos idosos presentes. Na 

ocasião, a Vereadora mostrou disponibilidade para dar continuidade a este e outros 

projetos desta natureza, pela importância que têm para esta população. 

 Devo ainda acrescentar que foi com muito empenho e dedicação que concretizei 

este projeto. Foi muito trabalhoso, mas valeu a pena. Tudo é possível quando se gosta 

do que se faz, isto porque, não foi muito dispendioso e até a professora participou 

enquanto voluntária.  

 Saliente-se também o papel desempenhado pela estagiária que dinamizou este 

projeto e contribuiu para a aquisição de novas competências e experiências por parte 

destes idosos. Senti que a minha presença e colaboração nesta instituição fizeram a 

diferença, ao ajudar a melhorar os dias destes idosos, proporcionando atividades muito 

diversas. 

 Podemos concluir que a ASC desempenha um papel importante na sociedade, no 

caso concreto a animação de idosos, uma vez que contribui para uma melhoria da sua 

qualidade de vida e do seu bem-estar pessoal e social. 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

72 
 

Vanda Sá Rodrigues 

Bibliografia 
 

AFONSO, R. (2009). Programas Intergeracionais no Contexto da Animação 

Sociocultural. Em M. &. LOPES, A Animação Sococultural na Terceira Idade 

(pp. 55-62). Chaves: Intervenção - Associação para a promoção e divulgação 

cultural. 

ANDER-EGG, E. (2000). Metodologia de la Animación Sociocultural. Madrid: San 

Pablo. 

BADESA, S. &. (2014). El Animador Sociocultural: Perfil Personal Y Professional. Em 

M. CAPDEVILA, Programas de Animación Sociocultural (p. 179). 

Universidade Nacional de Educación a Distancia. 

BENAVENTE, A. E. (16 de december de 1996). A Literacia em Portugal. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. Obtido de http://www.tvi24.iol.pt: 

http://www.tvi24.iol.pt 

CANÁRIO, R. (1999). Educação de Adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: 

Educa. 

COELHO, C. (2013). Idades Apartadas: pensar o idadísmo e a intergeracionalidade. Em 

J. e. PEREIRA, Animação Sociocultural, Gerontologia e Geriatria - A 

intervenção Social, Cultural e Educativa na Terceira Idade (p. 68). Chaves: 

Intervenção - Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

CRISPIM, R. (2018). Não se conhecem idades na educação; Uma perspetiva 

gerontoeducativa à luz da Educação Social. Em R. &. POCINHO, Diferentes 

Perspetivas da Animação e do Envelhecimento (p. 117). Coimbra: Euedito. 

FERNANDES, A. (1997). Velhice e sociedade, demografia, família e políticas sociais. 

Oeiras: Celta Editores. 

FONSECA, A. M. (2006). O Envelhecimento: uma abordagem psicológica. Lisboa: 

Universidade Católica Portuguesa. 

FONTAINE, R. (2000). Psicologia do Envelhecimento. Lisboa: Climepsi Editores. 

FREIRE, P. (1989). A Importância do Ato de Ler - Em Três Artigos que se Completam. 

São Paulo: Cortez Editora / Autores Associados. 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

73 
 

Vanda Sá Rodrigues 

JACOB, L. (2007). Animação de Idosos. Porto: Âmbar. 

JACOB, L. (2008). Animação de Idosos - Atividades 3ª Edição. Porto: Ambar. 

JACOB, L. e. (2018). Universidades Seniores em Portugal e no Brasil: Caracterização e 

Motivações. Em R. &. POCINHO, Diferentes Perspetivas da Animação e do 

Envelhecimento (p. 77). Coimbra: Euedito. 

LOPES, M. (2006). Animação Sociocultural em Portugal. Amarante: Intervenção - 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

LOPES, M. (2008). A Animação Sociocultural : os velhos e os novos desafios. Em J. e. 

PEREIRA, A Animação Sociocultural e os Desafios do Século XXI (p. 147). 

Chaves : Intervenção -Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

LOPES, M. (2008). Animação Sociocultural em Portugal. Amarante: Intervenção - 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

LOPES, M. S. (2009). Animação Sociocultural na Terceira Idade. Chaves : Intervenção 

- Associação para a promoção e divulgação cultural. 

MAGALHÃES, C. (2008). Estereótipos acerca das pessoas idosasem estudantes do 

ensino superior, no distrito de Bragança - Tese de Doutoramento em 

Gerontologia Social. Badajoz: Facultad de Educación/Univ. Extremadura.

MARQUES, S. (2011). Discriminação da terceira idade. Fundação Francisco Manuel dos

Santos. 

OLIVEIRA, J. H. (2008). Psicologia do Envelhecimento e do Idoso. Porto: 

Legiseditora. 

PALMORE, E. B. (2001). "The ageism survey: first findings". The Gerontologist.  

PÉREZ, i. L. (2009). Animação Sociocultural - Novos Desafios. Chaves: Intervenção - 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

PORTELLA, M. (2004). Grupos de Terceira Idade:a construção da utopia do 

envelhecer saudável. Brasil: Universidade Passo Fundo. 

QUINTAS, H. (2008). Educação de Adultos - Vida no Currículo e Currículo na Vida. 

Lisboa: Agência Nacional para a Qualificação. 

RIBEIRO, O., & PAÚL, C. (2011). Manual do Envelhecimento Ativo. Lisboa: Lidel, 

edições técnicas, lda. 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

74 
 

Vanda Sá Rodrigues 

TRILLA, J. (. (1998). Animação Sociocultural. Teorias, Programas e Âmbitos. Lisboa: 

Instituto Piaget. 

VELOSO, A. (2015). Envelhecimento, Saúde e Satisfação. Efeitos do Envelhecimento 

Ativo na qualidade de vida (Dissertação de Mestrado). Universidade de 

Coimbra: Coimbra. 

VENTOSA, V. (1993). Fuentes de la Animación Sociocultural en Europa. Madrid: 

Editorial Popular. 

WATSON, L. P. (2017). Há 500 mil pessoas analfabetas em Portugal. Jornal de 

Notícias, 4-5. 

ZIMMERMAN, G. I. (2000). Velhice. Aspetos biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA, M. (2012). O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa. Lisboa: Relógio d'água 

editores. 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural   
 

75 
 

Vanda Sá Rodrigues 

Webgrafia 
 

Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela (2016). Acedido em 20 de março de 

2018, em https://ccsdramela.wordpress.com/ 

 

Instituto Nacional de Estatística (2011). Censos 2011. Acedido em 3 de abril de 2018, 

em http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=2011 apresentação&xpid=CENSOS 

 

OMS - Ative Ageing: a policy Framework. Noncomrnunicable disease prevention and 

health promotion, aging and life course. Geneve: World Health Organization. Acedido 

em 10 de abril de 2018, em 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?seq

uence=1 

 

Equilibrium Massagens (2011). Acedido em 20 de maio de 2018, em 

http://equilibriummassagens.blogspot.com/2011/07/elementos-da-natureza-dao 

forca.htm 

 

Universidades seniores têm importante função social. Conselho de Ministros finalmente 

reconheceu. Acedido em 2 de junho de 2018, em https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-

saude/artigos/universidades-seniores-tem-importante-funcao-social-conselho-de-

ministros-finalmente 

 

Retrato de Portugal – Edição de 2018 Acedido em 13 de junho de 2018, em: 

https://www.pordata.pt/ebooks/PT2018v20180713/mobile/index.html 

 

Apoios Sociais para Idosos. Acedido em 30 de julho de 2018, em: http://www.seg-

social.pt/idosos 

 

LIMA, Maria (coord) [2011] - Idadísmo na Europa. Uma Abordagem psicológica com o 

foco no caso Português, Relatório II, Lisboa, Eurage-European Research Group on 

Attitudes to Age. Acedido em 31 de julho de 2018, em 

http://www.ienvelhecimento.ul.pt/images/Relatorios/relatorioidadismo_ii_iscte.pdf 

https://ccsdramela.wordpress.com/
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=2011
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1
http://equilibriummassagens.blogspot.com/2011/07/elementos-da-natureza-dao%20forca.htm
http://equilibriummassagens.blogspot.com/2011/07/elementos-da-natureza-dao%20forca.htm
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/universidades-seniores-tem-importante-funcao-social-conselho-de-ministros-finalmente
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/universidades-seniores-tem-importante-funcao-social-conselho-de-ministros-finalmente
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/universidades-seniores-tem-importante-funcao-social-conselho-de-ministros-finalmente
https://www.pordata.pt/ebooks/PT2018v20180713/mobile/index.html
http://www.ienvelhecimento.ul.pt/images/Relatorios/relatorioidadismo_ii_iscte.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Anexos  
Anexo 1 – Registo de Presenças 

Anexo 2 – Plano de Estágio  

Anexo 3 – Pedido de autorização para a publicação das fotografias no relatório de 

estágio 

Anexo 4 – Organograma 

Anexo 5 – Planificação das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Anexo 6 – Questionário 

Anexo 7 – Diplomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Registo de presenças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Plano de Estágio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Pedido de autorização para publicação de fotos no relatório 
de estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedido de autorização para publicação de fotografias em relatório de estágio 

 

 Ex.ª Sra. Diretora Técnica do Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela:  

Para os devidos efeitos legais, na qualidade de estagiária, venho por este meio solicitar 

autorização para fotografar os clientes e as respetivas atividades diárias desenvolvidas 

durante o período de estágio, que decorrerá entre o dia 17 de fevereiro e o dia 2 de 

junho de 2018.  

 As referidas fotografias serão utilizadas na ilustração do relatório de estágio para 

a obtenção do grau académico de Licenciatura em Animação Sociocultural, que servirá 

como comprovativo de uma avaliação perante o júri que avaliará o meu desempenho ao 

longo do estágio curricular. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Assinatura 

________________________________________ 

Vanda Sá Rodrigues 

 

 

 

 

 

 
Eu_____________________________________________________ Diretora Técnica 

do Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, autorizo/não autorizo (riscar o que 

não interessa), que os clientes possam ser fotografados pela Animadora Estagiária no 

decorrer do seu estágio curricular.   

 

Assinatura 

________________________________________ 

Ana Filipa Dionísio Martins 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direção 

D. Técnica 

Serviços 
Administrativos 

SAD C. Dia 

Serviços Gerais 

Cozinha Lavandaria Limpeza Transporte 

C. Fiscal 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Plano das atividades desenvolvidas durante o estágio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Planificação das Atividades Cognitivas 

 
Objetivo Geral: 

 
Aumentar a atividade cerebral, retardando os efeitos da perda de memória e prevenindo o surgimento de doenças degenerativas. 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Cognitivas 

Realização de grafismos; 
Decoração das capas 

(porta- trabalhos). 

Estimular a motricidade fina e a 
precisão manual; Fomentar a 

criatividade e imaginação. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; exercícios com 
grafismos; goma eva; tesoura; 
cola; lápis de carvão e de cor; 

pau de espetadas. 

 

 
17 de fevereiro 

de 2018 

Jogo da memória, do 
Dominó e “Completar o 
que falta”- Lenga-lengas, 
adivinhas e provérbios. 

Desenvolver a agilidade mental; 
Ativar o raciocínio; Estimular a 

perceção visual e a 
concentração; Proporcionar 

momentos de convívio. 

 
Mesas; cadeiras; jogo da 

memória e do dominó; folhas 
A4; lápis de carvão e borracha. 

 
24 de fevereiro 

de 2018 
 

Diálogo com os clientes 
sobre costumes e 

tradições da época 
festiva- Páscoa; Recolha 
de depoimentos orais e 

escritos. 

 
Partilhar experiências de vida; 

Incentivar a memória; Relembrar 
tradições e costumes. 

 
Mesas; cadeiras; folhas; caneta e 

gravador 

 
 

28 de março de 
2018 

 
Jogo das cores e dos 

frutos. 

Desenvolver a agilidade mental; 
Fomentar o trabalho em equipa; 

Estimular o raciocínio e a 
concentração. 

 
Mesas; cadeiras; cesto com bolas 

de diferentes cores. 

 
31 de março de 

2018 

Jogo da memória e 
dominó; Construção de 

puzzles. 

Estimular a concentração, o 
raciocínio e a observação; 

Desenvolver o tato, o raciocínio 
e a estratégia. 

Mesas; cadeiras; pano; bola 
pequena; copo; moeda; lápis; 
régua; boneco; terço; jogo do 

dominó e puzzles. 

11 de abril de 
2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação das Atividades Cognitivas 

 
Objetivo Geral: 

 
Aumentar a atividade cerebral, retardando os efeitos da perda de memória e prevenindo o surgimento de doenças degenerativas. 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Cognitivas 

Associar os números; 
Colocar o número 

pedido; Associar objetos 
e somar. 

Conhecer os números e realizar 
somas; Desenvolver e/ou manter 

a capacidade intelectual, 
participativa e organizativa; 
Estimular a concentração, o 
raciocínio e a observação. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; cartões; massas; 
cartão com números; lápis e 

borrachas. 

 

24 de maio de 
2018 

 

Joga da memória e 
“Completar o que falta”. 

Desenvolver a agilidade mental; 
Ativar o raciocínio; Estimular a 
perceção visual e a concentração 

Mesas; cadeiras; jogo da 
memória 

 
29 de maio de 

2018 



 
 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

 
Objetivo Geral:  

Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Físico-Motora 

Exercícios com bolas 
terapêuticas, elásticos e 

paus de madeira; Danças 
tradicionais: "Malhão, 
Malhão" e "Zumba na 
caneca"; Exercícios de 

relaxamento. 

Promover a interação grupal; 
Desenvolver a expressão 

corporal; Estimular a destreza 
física; Reviver memórias; 

Proporcionar momentos de 
alegria. 

Estagiária 

Cadeiras; computador; colunas; 
bolas terapêuticas; elásticos; paus 

de madeira redondos. 

 

20 de fevereiro 
de 2018 

 

Exercícios com bolas 
terapêuticas, elásticos e 
paus de madeira; Jogo: 
"Ouve o som"; Encestar 

a bola; Jogo: "O rei 
manda"; Exercícios com 

arcos e pinocos; 
Exercícios de 
relaxamento. 

Promover a interação grupal; 
Proporcionar momentos de 

diversão; Estimular a destreza 
física; Melhorar a qualidade de 

vida; Desenvolver as 
capacidades físicas e 

intelectuais. 

 
Cadeiras; bolas terapêuticas; 
elásticos; paus de madeira 

redondos; pinocos; arcos; bola; 
balde; apito 

27 de fevereiro 
de 2018 

 

Exercícios ao som da 
música; Jogo das 

cadeiras, com e sem 
música; Exercícios com 

bola; Exercícios de 
relaxamento. 

 
Promover a interação grupal; 
Proporcionar momentos de 

diversão; Estimular a destreza 
física; Melhorar a qualidade de 

vida; Desenvolver as 
capacidades físicas e 

intelectuais. 
 

 
Cadeiras; bola; computador; 
colunas; música tradicional. 

6 de março de 
2018 

 
 



 
 

 

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

 
Objetivo Geral:  

Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Físico-Motora 

Jogo do ovo; Jogo do 
bowling; Exercícios com 

bola; Exercícios de 
relaxamento. 

Promover a interação grupal; 
Proporcionar momentos de 

diversão; Estimular a destreza 
física; Melhorar a qualidade de 

vida; Desenvolver as 
capacidades físicas e 

intelectuais. 

Estagiária 

Cadeiras; bola; ovo; pinos; bola 
pequena; colher; elásticos; bolas 

terapêuticas. 

 

13 de março de 
2018 

Jogo: passar a bola; Jogo 
do bowling; Jogo: lançar 

bola; Exercícios de 
relaxamento. 

Promover a interação grupal; 
Desenvolver coordenação óculo-

manual e mental; Melhorar a 
qualidade de vida. 

 
Cadeiras; bola; garrafas; bola 

pequena; bola. 

20 de março de 
2018 

Jogo: baile de bolas; 
Jogo do bowling; Jogo: 

lançar a bola para o arco; 
Exercícios de 
relaxamento. 

Promover a interação grupal; 
Proporcionar momentos de 

diversão; Desenvolver a destreza 
física; Melhorar a qualidade de 
vida; Aumentar a coordenação 

motora. 

 
Cadeiras; bolas; garrafas; bola 

pequena; arco. 

 
27 de março de 

2018 



 
 

 

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

 
Objetivo Geral:  

Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Físico-Motora 

Exercícios com bolas 
terapêuticas e garrafas 
com areia; Exercícios 
com arcos e bolas ao 
som da música; Jogo 

com bola. 

Promover a interação grupal; 
Proporcionar momentos de 

diversão; Desenvolver a 
coordenação óculo-manual e 

mental; Fortalecer os músculos 
dos braços; Desenvolver as 

capacidades físicas e 
intelectuais. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; bolas 
terapêuticas; garrafas com areia; 

arcos; bolas; computador; 
colunas. 

 

7 de abril de 
2018 

Exercícios com bolas 
terapêuticas; Jogo do 
bowling; Cantigas e 
danças tradicionais; 

Tango. 

Aumentar a coordenação 
motora; 

Fomentar momentos de convívio 
e descontração; Promover a 

interação grupal; Desenvolver a 
destreza física. 

 
Mesas; cadeiras; bolas 

terapêuticas; garrafas pintadas; 
bolas; computador; colunas 

14 de abril de 
2018 

Jogo das bacias; Acertar 
no lençol; Jogo da 

garrafa. 

Estimular a coordenação motora 
e a concentração; Desenvolver a 

destreza manual. 

 
Mesas; cadeiras; bacias; bolas; 
lençol; garrafa; cordel; caneta. 

 

26 de abril de 
2018 

 



 
 

 

 

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

 
Objetivo Geral:  

Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Físico-Motora 

Caminhada; Exercícios 
com bolas ao som da 

música; Exercícios com 
pedais. 

Estimular a coordenação motora; 
Desenvolver a destreza manual; 

Promover a interação grupal. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; bolas; 
computador; colunas; pedais. 

 

3 de maio de 
2018 

Jogo do escadote; Jogo 
do bowling; Jogos 

psicomotores. 

Estimular a coordenação motora; 
Desenvolver a destreza manual; 

Promover a interação grupal. 

 
Cadeiras; escadote; garrafas 

plásticas; bolas; bastões; garrafas 
com areia; bola. 

 

15 de maio de 
2018 

Exercícios com bolas 
terapêuticas e elásticos; 

Realização de vários 
exercícios ao som da 
música; Terapia de 

relaxamento. 

Desenvolver força muscular; 
Estimular a coordenação motora; 

Promover a interação grupal; 
Aliviar tensões musculares e 

mentais. 

Cadeiras; bolas terapêuticas; 
elásticos; computador; colunas; 

cd instrumental; bastões; garrafas 
com areia. 

 

26 de maio de 
2018 

 



 
 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

 
Objetivo Geral:  

Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Expressão 
Plástica 

Desenho livre com 
recurso à técnica do 

pontilhismo; Pintura com 
berlindes. 

Estimular a criatividade e 
imaginação; Expressar 

vivências; 
Proporcionar um momento de 

liberdade. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; tintas; 
cotonetes; folhas A4; caixas de 
sapatos; berlindes; recipientes 
para as tintas; água; panos para 

limpar as mãos. 

 

22 de fevereiro 
de 2018 

Realização de um 
desenho recorrendo à 
técnica da raspagem 

sobre o pastel de óleo; 
Recorte e colagem - 

Expressionismo. 

Proporcionar o contacto com 
outros materiais; Desenvolver a 

capacidade de concentração; 
Estimular a criatividade e a 
imaginação; Desenvolver a 

motricidade fina. 

Mesas; cadeiras; folhas A4; tinta 
preta; pastéis de óleo; jornal; 
pincéis; revistas coloridas; 

tesouras; cola; cópia a cores de 
uma pintura expressionista. 

 

3 de março de 
2018 

Início da realização da 
prenda para o dia do pai 
(caneca); Modelagem de 

plasticina. 

Proporcionar o contacto com 
outros materiais (plasticina); 
Desenvolver a capacidade de 

concentração; Estimular a 
criatividade e a imaginação; 

Desenvolver a motricidade fina. 

Mesas; cadeiras; folhas A4; 
goma eva azul; tesouras; pau de 

espetada; molde da caneca; 
plasticina; folhas com o nome 

dos utentes. 

10 de março de 
2018 



 
 

 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

 
Objetivo Geral:  

Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Expressão 
Plástica 

Continuação e conclusão 
da realização da prenda 

para o dia do Pai; Pintura 
de garrafas plásticas. 

Promover as relações grupais; 
Desenvolver a capacidade de 

concentração; Estimular a 
criatividade e a imaginação; 

Desenvolver a motricidade fina e 
grossa. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; folhas A4; 
goma eva: azul-escuro, claro e 

branca; tesouras; pau de 
espetada; molde da caneca; papel 

celofane; garrafas plásticas; 
pincéis e tintas. 

 

17 de março de 
2018 

Início da realização da 
prenda da Páscoa; 

Fomentar a criatividade e a 
imaginação; Estimular a 

motricidade fina e a precisão 
manual; Promover o espírito de 

entre ajuda. 

Cartolinas; moldes; lápis de 
carvão; tesouras; cola; lápis de 

cor. 

22 de março de 
2018 

Continuação e conclusão 
da realização da prenda 
da Páscoa; Pintura de 

garrafas plásticas. 

Coordenar a psicomotricidade; 
Desenvolver a motricidade e a 
precisão manual; Estimular a 
criatividade e a imaginação; 

Desenvolver a motricidade fina e 
grossa. 

Mesas; cadeiras; cartolinas; 
moldes; lápis de carvão; 
tesouras; cola; fichas de 

exercícios; lápis de cor; fitas de 
cetim e organza; ovos de 
chocolate; papel celofane; 

furador. 

26 de março de 
2018 



 
 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

 
Objetivo Geral:  

Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Expressão 
Plástica 

Realização de potes de 
cheiro. 

Fomentar a criatividade e 
imaginação; Estimular a 

motricidade fina e precisão 
manual. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; frascos de vidro 
pequenos; sabonetes de várias 
cores; tecido; fitas de nastro; 

raladores; recipientes para 
colocar sabonete; tesouras. 

 

6 de abril de 
2018 

Início da decoração da 
silhueta (comemorações 
25 de abril); Confecionar 

massa de modelar; 
Realização de SLIME. 

 

Estimular a criatividade e a 
imaginação; Proporcionar o 

contacto com outros materiais; 
Estimular a motricidade fina e 

grossa. 

Cadeiras; mesas; silhueta; saia; 
camisa; farinha; água; sal; óleo; 
corante; espuma de barbear; cola 

branca. 

17 de abril de 
2018 

Continuação da 
decoração da silhueta 
(comemorações 25 de 

abril); Origami. 

Estimular a concentração, a 
imaginação e a criatividade; 

Desenvolver a destreza manual; 
Proporcionar momentos de 
relaxamento; Promover a 

interação grupal. 

Mesas; cadeiras; silhueta; saia; 
camisa; lã; peruca; folhas A4. 

21 de abril de 
2018 

 



 
 

 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

 
Objetivo Geral:  

Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Expressão 
Plástica 

Início da realização da 
prenda do Dia da Mãe; 

Origami. 

Estimular a concentração, a 
imaginação e a criatividade; 

Desenvolver a destreza manual; 
Proporcionar momentos de 
relaxamento; Promover a 

interação grupal. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; folhas A4 
coloridas; goma eva; moldes; 

lápis; tesouras; pau de espetada. 

 

28 de abril de 
2018 

Finalização da prenda do 
dia da Mãe; Pintura de 

garrafas. 

Estimular a concentração, a 
imaginação e a criatividade; 

Desenvolver a destreza manual; 
Estimular a motricidade fina; 
Promover a interação grupal. 

Mesas; cadeiras; folhas A4 
coloridas; goma eva; moldes; 

lápis; tesouras; pau de espetada; 
pincéis; tintas; garrafas; panos. 

5 de maio de 
2018 

Caminhada (colheita de 
plantas e flores); 

Realização de arranjos 
florais. 

 

Promover a interação grupal; 
Estimular a coordenação motora; 

Desenvolver a capacidade de 
improvisação; Estimular a 
motricidade fina e grossa; 

Apelar à criatividade. 

Mesas; cadeiras; cola; folhas A4; 
tesouras; protetor; chapéus e 

máquina fotográfica. 

22 de maio de 
2018 



 
 

Planificação de outras atividades temáticas 

 
Objetivo Geral: 

 
Proporcionar experiências diferentes tendo em conta outros contextos. 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Atividades 
Temáticas: 
 Sensorial; 

Comemoração 
Dia da Mulher; 

Culinária. 
 

Jogo dos sentidos. 
 

Desenvolver os sentidos do tato, 
olfato e paladar. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; venda; vários 
frutos (Kiwi, laranja, maçã, 

banana, morango, pera, 
azeitona); biscoito de azeite; 

funil, caneta, rebuçados, jornal, 
rolha de cortiça, tampa de 
plástico, copo, fósforos. 

 

28 de fevereiro 
de 2018 

Decoração do refeitório 
e sala de convívio; 

Pequena abordagem ao 
Dia da Mulher; Cantigas 
e danças: tango; Almoço 

convívio; Entrega de 
uma tulipa a todas as 

mulheres da instituição. 

Promover as relações 
interpessoais; Fomentar 
momentos de convívio e 

descontração; Comemorar o Dia 
da Mulher. 

Cadeiras; mesas; toalhas rosa; 
velas perfumadas; laços; flores; 
colunas; computador; músicas 

tradicionais; bolas 

 
8 de março de 

2018 

Confeção de um pudim. 

Valorizar as experiências dos 
utentes; Fomentar momentos de 

convívio e descontração; 
Promover a partilha de saberes. 

Ovos; leite; farinha maisena; 
açúcar; caramelo líquido; formas 
para pudins; batedeira; recipiente 
para bater os ingredientes; forno. 

 

 
 

15 de março de 
2018 

 
Confeção de uma bola de 

carne. 

Valorizar as experiências dos 
utentes; Fomentar momentos de 

convívio e descontração; 
Promover a partilha de saberes. 

Mesas; ovos; leite; farinha; sal; 
azeite; batedeira; recipiente para 

bater os ingredientes; bacon; 
fiambre; chouriça; tabuleiro; 

papel vegetal; forno. 
 

 
5 de abril de 

2018 



 
 

 

 

 

Planificação de outras atividades temáticas 

 
Objetivo Geral:  

Proporcionar experiências diferentes tendo em conta outros contextos. 

Designação da 
Atividade Descrição das Atividades Objetivos Recursos 

Humanos Recursos Materiais Recursos 
Financeiros Datas 

Atividades 
Temáticas: 
Estética; 
Musical; 

Saúde 

Tratamento e massagem 
das mãos; Pintura das 
unhas (facultativo). 

Proporcionar momentos de 
relaxamento e descontração; 

Aumentar a autoestima. 

Estagiária 

Mesas; cadeiras; bacia; água 
morna; toalha; lima; creme de 

mãos; verniz; acetona; algodão. 

 

12 de abril de 
2018 

Cantigas e danças 
tradicionais; Exercícios 

com instrumentos 
musicais – Música & 

Estórias & Memórias – 
Atividade no TMG. 

. 

Promover a interação grupal; 
Fomentar momentos de convívio 

e descontração; Relembrar 
canções e estórias. 

Partituras; cadeiras; instrumentos 
musicais; carrinha da instituição. 

27 de abril de 
2018 

Rastreio – Mês do 
coração. 

Alertar para as doenças 
cardiovasculares e para os 

fatores de risco. 

Carrinha da Instituição; máquina 
fotográfica. 

19 de maio de 
2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Gostava de aprender a ler e a escrever? 

  
                   Sim                               Não 

                       Muito Obrigada!

Projeto: “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” 

                             
Este questionário faz parte do projeto implementado no estágio curricular a decorrer no Centro 

Cultural, Social e Desportivo da Ramela, na Guarda. O projeto "Aprender a ler e a escrever, para 

melhor envelhecer" visa contribuir para a alfabetização/literacia e dinamização de novas aprendizagens 

nos idosos. 

 

                             QUESTIONÁRIO 

                             1.  Género: 
                                                        Masculino 
                           Feminino 
                         

                             2.  Data de nascimento:   /   /   
              

                             3.  Sabe ler? 
                                               Sim 

                           Não 
                         

                             4. Sabe escrever? 
                                             Sim  

                         Não  
                       

                             5. Habilitações Literárias:  
    

  1º Ciclo  
                         

  
  2ºCiclo 

                          
  

  3º Ciclo 
                         

  
  Outro. 

                         
  

                             
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Diplomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICADO 

 

Certifica-se que Américo Pereira Nunes participou com muito empenho e entusiasmo em todas as atividades de 

Leitura e de Escrita promovidas no âmbito do projeto de alfabetização denominado: “Aprender a ler e a escrever, para 

melhor envelhecer”. 

Parabéns! 

 

 

Com carinho, 

Maria José Ricárdio Costa 

(A professora) 

                                                                                          

                                                                                          Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, 21 de junho de 2018       




