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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito de um estágio curricular, integrado na 

Licenciatura de Animação Sociocultural do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), tendo 

como finalidade apresentar as atividades desenvolvidas na Casa da Boavista (ACIP). 

 Este estágio teve como principais objetivos aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos ao longo da licenciatura, bem como desenvolver e melhorar as 

minhas competências como Animadora Sociocultural. Ao longo do meu estágio utilizei 

as estratégias que melhor se adaptavam ao público-alvo, tendo em conta as 

necessidades especiais de cada utente e as suas dificuldades.    

 Neste sentido, na elaboração das atividades socioculturais, tive como intuito 

estimular a criatividade e respetivas capacidades cognitivas, sensoriais, afetivas e 

físicas dos utentes, para a sua melhor participação na vida da comunidade, 

desenvolvendo a autonomia pessoal e valorizando a sua autoestima. 

 

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Animador Sociocultural; Animação de 

públicos com Necessidades Educativas Especiais. 
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Abstract 

This report is part of a curricular internship, integrated in the Degree of 

Sociocultural Animation of the Polytechnic Institute of Guarda (IPG), with the purpose 

of presenting the activities carried out at Casa da Boavista (ACIP). This internship had 

as main objectives to apply the theoretical and practical knowledge acquired during the 

degree, as well as to develop and improve my skills as a Sociocultural Animator. 

Throughout my internship, I used the strategies that best fit the target audience, taking 

into account the special needs of each user and their difficulties.     

 That way, in the elaboration of socio-cultural activities, I had as an intention to 

stimulate the creativity and respective cognitive, sensorial, affective and physical 

capacities of the users, for their better participation in the life of the community, 

developing personal autonomy and valuing their self-esteem. 

 

Keywords: Sociocultural Animation; Sociocultural animator; Animation with special 

educational needs audiences. 
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Introdução 

 O presente relatório é referente ao estágio curricular completa a licenciatura em 

Animação Sociocultural (ASC), da Escola Superior de Comunicação e Desporto 

(ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Estes três meses de estágio, 

permitiram-me desenvolver inúmeras atividades que tiverem sempre por base os 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura. Este relatório é constituído por 

várias etapas tais como: a caraterização da Animação Sociocultural, a análise da 

instituição, o planeamento e o processo descritivo das atividades, incluindo os 

objetivos a atingir e a respetiva avaliação.       

 O estágio decorreu na Casa da Boavista, um dos serviços da Ave Cooperativa 

e Intervenção Psico-Social (ACIP), uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), composta por duas respostas sociais: o Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO) e o Lar Residencial.         

 A escolha de realizar o estágio na Casa da Boavista deveu-se ao facto de se 

situar na minha área de residência e, ainda, por abranger o público-alvo com o qual 

nunca tinha trabalhado (jovens e adultos portadores de deficiência). Ao longo do 

estágio realizei várias atividades propostas e planeadas por mim, estando as mesmas 

descritas ao longo do relatório. A instituição solicitou que desenvolvesse um projeto 

final de estágio, tendo escolhido fazer uma pequena peça de teatro com recurso a 

marionetas, sendo tudo desenvolvido, com o meu auxílio, pelos clientes, desde a 

criação das marionetas à dramatização final.      

 A grande meta do estágio, a par dos objetivos descritos no plano de estágio, foi 

proporcionar novas experiências aos clientes, tornando-os assim mais criativos e 

dinâmicos.           

 Este relatório tem, deste modo, como objetivo expor as atividades realizadas, 

encontrando-se estruturado em três capítulos, com vista a torná-lo mais organizado e 

percetível.          

 O primeiro capítulo descreve uma contextualização teórica em torno de 

conteúdos relacionados com a Animação Sociocultural, direcionada especificamente 

para o público-alvo com o qual trabalhei. Neste âmbito, foi necessária uma pesquisa 

bibliográfica acerca da epistemologia da Animação Sociocultural, dos conceitos e 

perspetivas em que se enquadra, das suas modalidades e dos seus diferentes âmbitos 

de atuação, focando particularmente a Animação Sociocultural em grupos com 

Necessidades Educativas Especiais.      

 No capítulo seguinte, caraterizo o concelho de Lousada, onde se situa a 

instituição que me acolheu, analisando também a sua organização, a sua origem, os 
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seus recursos e a caraterização dos seus clientes.     

 O terceiro e último capítulo relata o estágio curricular, onde incluí o meu plano 

de estágio, os objetivos do mesmo e do público-alvo com o qual desenvolvi as 

atividades, aliando à prática e a teoria aprendida ao longo dos três anos de 

licenciatura.          

 O relatório termina com uma reflexão crítica acerca dos três meses das 

atividades experienciadas neste estágio.  
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1. Breve contextualização Teórica 

 Para a realização do estágio, foi necessário analisar a informação recolhida em 

livros, artigos, documentos sobre a Animação Sociocultural, para que assim fosse 

mais fácil adequar as atividades ao meu público-alvo, a fim de atingir os objetivos 

pretendidos. Este capítulo encontra-se dividido em quatro pontos: o primeiro explica 

a origem e a evolução da Animação Sociocultural (ASC); o segundo refere-se ao 

conceito de ASC; o terceiro carateriza o papel do animador referindo-se às suas 

dinâmicas e funções; o quarto, e último ponto descreve os âmbitos de atuação da ASC 

realçando a importância da ASC nos públicos com Necessidades Educativas 

Especiais.  

1.1. Origem e evolução da Animação Sociocultural 

É na sociedade pós-moderna, concretamente na década de 60 do século XX 

que, em França, surge o conceito de ASC, designando-se como um método difuso que 

sempre existiu, intimamente ligado à existência humana e à interioridade de cada um, 

principalmente como um processo de intervenção ligado a dimensões culturais, 

educativas e sociais (Lopes, 2008).      

 Etimologicamente, como refere Serrano & Sarrate (2011, pp.105-109), o termo 

“Animação” reporta-nos para dois sentidos distintos precedentes do latim: um 

traduzindo a expressão “anima” que significa sentido, alma, vida, dar alento, e outro, 

traduzindo a expressão “animus”, que se refere a dinamismo e movimento. A primeira 

expressão implica proporcionar vitalidade a quem dela carece. A partir desta visão, a 

Animação é entendida como um sinónimo de fazer mudança, provocando ações de 

mobilização a partir do interior do grupo, dos indivíduos e instituições.   

 Segundo Marcelino de Sousa Lopes (2006, pp. 4-6), a ASC em Portugal 

apresenta seis fases: a primeira fase (de 1974 a 1976) denominada de “fase 

revolucionária”. Os governos provisórios viam na Animação Sociocultural um método 

eficaz para intervir com a comunidade. A segunda fase (de 1977 a 1980) designada de 

“fase Constitucionalista da Animação”, onde todas as ações eram controladas pelas 

inúmeras instituições existentes. A terceira fase (de 1981 a 1985) intitulada como a 

“Patrimonialista”, tinha em vista a preservação e recuperação do património cultural. A 

quarta fase (de 1986 a 1990), foi a fase de tomada do poder local. A quinta fase (de 

1991 a 1995), é a “fase Multicultural e Intercultural” que visava colocar em prática o 

quarto pilar da educação, aprender a viver juntos (Delors et al, 1996, pp. 89-101) com 

o objetivo de valorizar a ação educadora do multiculturalismo. Por fim, uma última fase 
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que é caraterizada pela Globalização que conduz o Homem a participar em novos 

desafios, com o intuito de tornar o indivíduo protagonista do seu próprio 

desenvolvimento e autonomia.        

 Nesta sequência,Vilardouro (2013, p.23), refere que a ASC surgiu com o intuito 

de dar resposta a questões como, 

o êxodo rural, integração, comunicação pessoal, necessidade de 

promover programas de valorização e promoção das relações humanas, 

o défice da participação e a ausência de autonomia das pessoas. Assim, 

aparece ligada ao aumento do tempo livre e à necessidade de 

participação, educação, conveniência, justiça, vivência social, bem-estar, 

inserção social, consciencialização, democratização, qualidade de vida e 

transformação. 

1.2. Conceito de Animação Sociocultural 

De acordo com a UNESCO (1977) citada por Lopes (2007, p.95) o termo 

Animação Sociocultural é definido como o conjunto de práticas sociais que têm como 

finalidade estimular a iniciativa, bem com a participação das comunidades no processo 

do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica em que 

estão integrados. Ou seja, a ASC é um conjunto de ações realizadas por indivíduos ou 

comunidades com o intuito de que estas tenham uma participação ativa no 

desenvolvimento do mesmo, tanto social como cultural, segundo Limón e Crespo 

(2002, p.50), estas ações permitem ajudar os indivíduos a terem consciência dos seus 

próprios problemas afim de os poder resolver.      

 Barbosa (2006, p.121) refere que, 

Falar de Animação, é no meu entendimento, o mesmo que falar de 

vida… não há possibilidade de conceber nenhuma forma de vida que 

não seja animada! Etimologicamente, animação significa, sopro, alegria, 

entusiasmo, movimento, vida e, no homem, iniciativa, criatividade, 

construção, reconstrução, superação de si e das próprias condições de 

vida (…) A animação surge, neste sentido, como um elemento decisivo 

do desenvolvimento pessoal e social, um conceito que transcende a pura 

informação, a transmissão de saberes inovadores e criativos.  

A Animação Sociocultural é uma metodologia de intervenção social que utiliza 

o conhecimento de múltiplas ciências com o objetivo de promover o desenvolvimento 

integral do indivíduo inserido no seu grupo ou comunidade, empregando vários planos 

tendo em conta cada situação e cada comunidade. A Animação Sociocultural liga-se a 

áreas nucleares e complementares que se afiguram essenciais para a sua 
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intervenção, como é o exemplo da educação. A qual não se produz somente pela 

palavra pois está em todas as nossas ações, sentimentos e atitudes. Para Lopes 

(2007) estas relações constituem um fator vital, na hora de intervir, e compreendem a 

tríade educacional constituída pela educação formal, educação não formal e a 

educação informal. A educação formal refere-se ao sistema educativo 

institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado, que se 

estende da escola primária à universidade, ou seja, é toda a atividade organizada e 

sistemática, realizada dentro do quadro formal da educação, para promover 

determinados tipos de aprendizagem a grupos específicos de uma população, sejam 

adultos, crianças ou jovens. Lopes (2007) refere ainda que na Educação formal, a 

estratégia da Animação Sociocultural é operar como um meio para motivar, 

complementar, articular saberes e potenciar aprendizagens envolventes.  

 A educação não formal desenvolve-se no seio de toda a atividade organizada e 

sistemática, realizada fora do quadro do sistema formal da educação, a fim de 

promover determinados tipos de aprendizagens a grupos específicos da população. 

Corresponde assim à esfera de atuação da Animação Sociocultural, entendida como 

um conjunto de práticas que se realizam fora do espaço escolar, estando associado à 

ideia de educação permanente referente com o ciclo da vida da pessoa (Lopes, 2007). 

 A educação informal é o processo pelo qual, ao longo da vida, as pessoas 

adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos, 

através de experiências diárias e da sua relação através do meio ambiente. Por 

exemplo, Lopes (2007) considera a família e a comunidade como agentes educativos 

ao longo da vida de um indivíduo.        

 A UNESCO refere que a educação deve centrar-se em quatro pilares 

fundamentais do conhecimento, nomeadamente: Aprender a conhecer (adquirir 

instrumentos de compreensão); Aprender a fazer (agir sobre o meio envolvente); 

Aprender a ser (contribuir para o desenvolvimento global da pessoa humana); 

Aprender a viver juntos (fomentar o conhecimento do outro, da cultura e respeitar as 

suas diferenças). (Delors et al, 1996)       

Por sua vez, Ander-Egg (1987, p.100) apresenta a ASC como, 

um conjunto de técnicas sociais que, baseadas numa pedagogia 

participativa, tem como finalidade promover práticas e atividades 

voluntárias com a participação ativa das pessoas, desenrolando-se no 

seio de um grupo ou comunidade determinada, e manifesta-se em 

diferentes âmbitos das atividades socioculturais que procuram 

desenvolvimento da qualidade de vida.    
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1.3. O papel do Animador  

Para existir ASC, requer-se a ajuda ou intervenção de um trabalhador ou 

agente cultural para a realização de atividades de animação o Animador Sociocultural, 

um profissional qualificado, apto a promover o desenvolvimento sociocultural de 

grupos ou comunidades, organizado, coordenado ou recreativo. Este profissional deve 

demonstrar criatividade, empreendedorismo, capacidade de iniciativa, sentido de 

responsabilidade, capacidade de negociação e de raciocínio rápido. Tem de organizar, 

promover e avaliar atividades de caráter educativo, cultural, desportivo, lúdico, social, 

político, turístico e recreativo, em contexto institucional, na comunidade, ou ao 

domicílio, tendo sempre em vista a melhorar a qualidade de vida e a qualidade da sua 

inserção e interação social. Tal como refere Martins (1995, p.107), 

o animador sócio-cultural é o agente que põe em funcionamento, que 

facilita e dá continuidade à aplicação dos processos de animação. Este 

dinamizador da mobilidade social está ao serviço de uma instituição 

pública e privada de carácter administrativo ou associativo e de modo 

voluntário ou profissional, promove a intervenção sociocultural na 

comunidade em que atua. O seu trabalho técnico apoia-se na relação 

pessoal com os destinatários, a sua integração no grupo e o de facilitar 

nele os processos de coesão, vivências ou experiências e tomar 

posições ativas sobre o meio em que se realiza a animação. 

 

Segundo Trilla (1997), a profissão de animador, situa-se entre a de educador e 

a de agente social puro. Relativamente a este assunto, Ander-Egg (1987) refere 

algumas definições do mesmo perfil, tais como: 

 O animador ser, de certo modo, um irradiador de cultura e desenvolvimento 

crítico; 

 O animador como monitor, que tem como objetivo o desenvolvimento por via 

da representação social; 

 O animador de grupo que, como o nome indica, trabalha dentro de um grupo 

atendendo às dificuldades, problemas e necessidades do mesmo; 

 O animador coordenador que está ligado a uma instituição e tem a função de 

coordenar as atividades ali desenvolvidas. 

Para que o animador possa desempenhar, da melhor forma, as funções que 

lhe estão determinadas deve ter em conta o ser, o saber e o saber fazer, tendo em 

conta a sua identidade, ter em atenção os métodos que irá utilizar para atingir os seus 

objetivos através das atividades predefinidas.     
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O animador deve promover da melhor forma a autonomia, a responsabilidade, 

o bem-estar, o conhecimento, o sentido crítico da vida e de tudo que a envolve (Ander-

Egg, 1987). O perfil de um animador depende, também, do seu caráter, personalidade 

e temperamento e o seu estilo pessoal vai-se afirmando com a prática, como pessoa, 

com virtudes e defeitos que deverá ir procurando ultrapassar. Deve também esforçar-

se e mostrar dinamismo, otimismo, maturidade emocional e confiança em si mesmo e 

nos outros, bem como força perante a frustração, a adversidade, a firmeza de caráter 

e espírito democrático.       

 Segundo Ander-Egg (1987, p.122), qualquer que seja o âmbito de atuação em 

que o animador intervenha, compreende sempre quatro aspetos principais, diferentes, 

mas que se complementam e às vezes se cumprem, nomeadamente: 

 Educador, no sentido de transmitir aos indivíduos conhecimentos e assistência 

técnica;  

 Catalisador/Dinamizador porque promove o interesse das pessoas para a 

participação ativa nas atividades socioculturais;  

 Transmissor no sentido de conceber algumas informações que possam 

resolver os problemas e as necessidades do seu público-alvo, promovendo 

assim a sua qualidade de vida;  

 Mediador Social porque ajuda a recuperar, avaliar e implementar as práticas 

sociais dos mesmos indivíduos para, assim, as devolver de maneira 

organizada, de modo a que tenham uma maior compreensão e valorização 

das suas próprias experiências.        

Estes princípios solidificam o perfil do animador e, entre outros que podem ser 

mobilizados, são fundamentais no momento da investigação-ação com vista ao 

desenvolvimento de um programa de ASC.      

 O animador pode ser investigador sempre que necessite de compreender 

alguma problemática ou interação de um grupo ou comunidade. Para isso deve, 

segundo Correia (2008), investigar os problemas sociais dos envolvidos, assim como o 

seu contexto através de um diagnóstico participativo de modo a facilitar o diálogo com 

o grupo e o delineamento das estratégias de intervenção comunitária, adequado às 

necessidades e aspirações identificadas pelos grupos/comunidades. Como refere 

Barbosa (2006, p.122), 

o animador tem de ter um bom conhecimento do grupo e sentir que 

faz parte do mesmo, embora tenha de ter habilidade para se colocar 

fora dele, sustentando um certo distanciamento para que possa 

observar e realizar um diagnóstico objetivo, de forma a poder 
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constatar os constrangimentos que possam surgir e que impeçam o 

grupo de progredir.  

 

Contudo, pode-se dizer-se que não existe um perfil exato de animador, visto 

ser uma área muito complexa e abrangente. No entanto, o animador deve ser capaz 

de partilhar experiências ou emoções, estar aberto a novos desafios de forma a 

enriquecer-se a nível profissional e pessoal para que, assim, consiga obter melhores 

resultados a todos os níveis. É de salientar que o animador é o pilar central de toda a 

atividade da animação, uma vez que é ele que assume a responsabilidade de 

promover a vida do grupo, para tal no Anexo XI encontra-se o Estatuto do Animador 

Sociocultural.  

1.4. Âmbitos de Atuação da Animação Sociocultural 

Segundo Lopes (2008), a ASC não pode ser vista numa perspetiva única, mas 

sim num ponto de vista plural e extensivo a diferentes âmbitos que emergem da 

evolução histórica da vida. Para este autor, os âmbitos da ASC referem-se à forma 

relacional de determinadas áreas assentes em técnicas que necessitam de ter uma 

dimensão social, cultural, educativa e política como é percetível na Figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

O âmbito educativo promove atividades em contextos educativos, como por 

exemplo atividades extracurriculares, o âmbito cultural desenvolve programas em 

centros culturais, para promover a cultura da comunidade em questão; no âmbito 

político as atividades têm como intuito determinados objetivos políticos, por fim, o 

âmbito social centra-se na promoção de relações interpessoais, comunicativas, 

humanas, solidárias, educativas com a intenção de desenvolver a autonomia do 

indivíduo ou do grupo. Neste sentido, e independentemente do âmbito da ASC, 

segundo Lopes (2006), as estratégias de intervenção são caraterizadas numa 

perspetiva tridimensional, na qual se refletem: 

Âmbitos

Educativo Cultural Político Social

Figura 1: Âmbitos da Animação Sociocultural. 
Fonte: Adaptado de Lopes, 2008. 
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• A dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade; 

• O espaço de intervenção: animação urbana; animação rural; 

• As pluralidades de atividades ligadas a sectores de áreas temáticas: 

Educação, Teatro, Saúde, Turismo, etc.  

Todas estas dimensões trazem ao animador sociocultural um vasto leque de 

campos de atuação, tais como Animação Socioeducativa, Animação Cultural, 

Animação Teatral, Animação dos Tempos Livres, Animação Sociolaboral, Animação 

Comunitária, Animação Rural, Animação Turística, Animação Terapêutica, Animação 

Infantil, Animação Juvenil, Animação na Terceira Idade, Animação de Adultos, 

Animação de Grupos em Situação de Risco, Animação em Hospitais, Animação em 

Prisões, Animação Económica, Animação Comercial, Animação Termal, Animação 

Desportiva, Animação Musical, Animação Cinematográfica, Animação de Bibliotecas, 

Animação de Museus e, ainda, de Animação Escolar.     

 No entanto deve-se ter em consideração que cada uma delas é direcionada a 

um público-alvo específico e que, por isso as atividades propostas terão de ser 

adaptadas e diferenciadas tendo em conta todas as caraterísticas e objetivos 

específicos, tendo por base cada indivíduo. Apesar de terem caraterísticas distintas, 

todas têm em comum o objetivo final de promover, nos indivíduos uma atitude de 

participação ativa no processo do seu próprio desenvolvimento, quer social, quer 

cultural, de promoção pessoal e de relações interpessoais, a comunicação, a 

solidariedade, o desenvolvimento pessoal, social, cultural, a cooperação e a cidadania. 

  

1.4.1. A Animação Sociocultural nas Necessidades Educativas Especiais 

A Direção Geral de Inovação Curricular (DGIDC) avança com uma definição do 

conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE), numa perspetiva mais próxima 

dos atuais modelos de intervenção, considerando assim os alunos com necessidades 

educativas especiais, 

aqueles que experienciam graves dificuldades no processo de 

aprendizagem e participação no contextos escolar, familiar e 

comunitário, decorrentes da interação entre fatores ambientais (físicos, 

sociais e atitudinais) e limitações de grau acentuado ao nível do seu 

funcionamento num ou mais dos seguintes domínios: sensorial (visão e 

audição); motor; cognitivo; comunicação; linguagem e fala; emocional e 

personalidade. 
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De um modo mais assertivo, Correia (2008, p.45) engloba, neste conceito, um 

conjunto de problemáticas relacionadas com o autismo, a surdo-cegueira, a deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência mental, os problemas motores, as perturbações 

emocionais e do comportamento graves, dificuldades de aprendizagem específicas, 

problemas de comunicação, traumatismo craniano, multideficiência e outros problemas 

de saúde. 

Simeonsson (1994) carateriza as Necessidades Educativas Especiais em NEE 

de baixa frequência e alta intensidade e NEE de alta frequência e baixa intensidade. 

As primeiras, correspondem às NEE de caráter prolongado ou “permanente” e 

comportam a deficiência visual, auditiva, motora, mental e espectro do autismo, ou 

seja, a sua etiologia é biológica, inata ou congénita. As segundas, correspondem às 

NEE de caráter temporário e abrangem problemas de saúde, de socialização, de 

comportamentos e de aprendizagem.       

 As dificuldades de aprendizagem, como refere Fonseca (1989), são 

subdivididas, por sua vez, em primárias, quando não se identifica uma causa orgânica 

evidente, e secundária, resultantes de limitações ou deficiências devidamente 

diagnosticadas (deficiência visual, auditiva, mental, motora, etc).    

 O mesmo autor explica que as dificuldades de aprendizagem primárias 

compreendem perturbações nas aquisições especificamente humanas, como a 

linguagem, a leitura, a escrita ou o cálculo. Se estas últimas se encontrarem 

perturbadas, elas são apenas a consequência de alterações “mínimas”, que não são 

detetadas pelos exames psicológicos e neurológicos. Os exames sensoriais, neuro 

pediátrico e psicológicos tradicionais são insuficientes para detetar distúrbios 

simbólicos. Já as dificuldades de aprendizagem secundárias, compreendem 

perturbações nas aquisições não especificamente humanas. Muitas designações têm 

sido avançadas, nomeadamente a paralisia cerebral, a deficiência visual e ambliopia, a 

deficiência auditiva e hipoacusia, a deficiência mental, a afasia, as perturbações, entre 

outras. As dificuldades de aprendizagem são aqui uma consequência secundária de 

deficiências nervosas, sensoriais ou psíquicas.     

 Simeonsson (1994) ainda refere que são muitas as causas que podem 

provocar as dificuldades de aprendizagem primárias. Já as causas das dificuldades de 

aprendizagem secundárias são bem conhecidas e estão relacionadas com fatores 

biomédicos (deficiências sensoriais, mentais ou doenças crónicas prolongadas, 

prematuridade, anoxia, doenças infeciosas e virais ou outras causas que envolvem 

direta ou indiretamente o sistema nervoso central). 

De acordo com a UNESCO (1994, p.9) na Conferência Mundial de Salamanca, 

refere que, 
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o conceito de “necessidades educativas especiais” tomado, não no 

sentido de uma incapacidade específica que se pode atribuir à criança, 

mas ligada a tudo o que lhe diz respeito: às suas capacidades como às 

suas incapacidades, a todos os fatores que determinam a sua 

progressão no plano educativo.  

 

Este mesmo relatório refere que existe um nítido afastamento do modelo 

médico e curativo para um modelo igualitário, interativo e social. Surge, assim, uma 

nova conceção de Educação Especial, baseada na democratização da sociedade e na 

igualdade de direitos, levando 

as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 

acesso às escolas regulares que a elas se devem adequar, através de 

uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades; as escolas regulares seguindo esta orientação inclusiva, 

constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo 

uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. 

 

O Decreto-Lei n.º6/2001 de 18 de Janeiro, veio reforçar a ideia de que as 

crianças com NEE devem ter acesso à educação. Assim, este decreto consagra no 

seu artigo 10º no ponto um, que aos alunos Necessidades Educativas Especiais de 

caráter permanente é oferecida a modalidade de educação especial. O ponto dois 

deste mesmo decreto define o que são crianças com NEE de caráter permanente, 

referindo que, os alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente, os alunos que apresentam incapacidade ou incapacidades de realização 

de aprendizagens, resultantes de deficiências e de ordem sensorial, motora ou mental, 

de perturbações da fala e da linguagem, de perturbações graves da personalidade ou 

do comportamento ou graves de saúde.       

 Na mesma linha de pensamento, Marques (2000, p.64), refere que a escola 

designa um programa educativo escolar em que o planeamento é realizado tendo em 

consideração o sucesso de todas as crianças, independentemente dos seus estilos 

cognitivos, dificuldades de aprendizagem, etnia ou classe social.    

 Como refere Fernández & Ceballos (2010), a ASC deve valorizar a 

dinamização pessoal e criar condições sociais e culturais, que auxiliem as pessoas 

com NEE a desenvolver a sua identidade como pessoa diferente, a fortalecer a sua 

capacidade autónoma e a gerar realidades sociais, culturais e físicas que lhes 

possibilitem a participação ativa em condições de igualdade, tal com os outros 
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cidadãos. A ASC como modelo de ação social e como metodologia ativo-dinamizadora 

deve contribuir para o desenvolvimento da participação cidadã dos indivíduos e grupos 

com NEE. O animador sociocultural pode, através das suas atividades, promover nas 

crianças a motivação responsável pelo aumento do seu potencial de criatividade, 

memorização e socialização, assim as aprendizagens tornar-se-ão mais agradáveis se 

tiverem um lado lúdico. Portanto as crianças podem desenvolver o espírito de 

iniciativa, integração, autonomia, poder de decisão, colaboração e cooperação num 

envolvimento sociocultural.         

 Cunha (2009) citado por Vilardouro (2013, p.50) menciona que, 

para se ser um animador sociocultural e interagir com esta população, é 

essencial ser hábil para entender e tratar problemas, ter um espírito 

reflexivo, flexível e a capacidade para motivar, incentivar e levar à 

participação das pessoas com NEE. Tem de se conhecer a 

personalidade de cada pessoa para que seja exequível a seleção das 

atividades e dos projetos, desenvolvendo um trabalho singular de 

acompanhamento próprio e de uma forma eficaz.  

 Em suma, a Animação Sociocultural procura ajudar as pessoas com NEE a 

superar a discriminação de que sofrem por parte da sociedade, ajudando-as a ganhar 

confiança em si próprias para que lutem por si e pelos seus direitos, estimulando 

também a participação, a autonomia, a cultura, promovendo sentimentos de 

interajuda, solidariedade, e respeito pela diferença. 
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2. Entidade Acolhedora do Estágio 

Neste segundo capítulo será abordada a caraterização da entidade que 

acolheu o meu estágio, bem como o seu enquadramento geográfico.   

 Este capítulo é constituído por cinco pontos com as suas respetivas 

subdivisões. O primeiro ponto retrata o enquadramento geográfico da instituição; o 

ponto que se segue descreve a caraterização institucional; o terceiro ponto apresenta 

as valências e as áreas de trabalho da instituição; o ponto quarto é referente à 

instituição onde desenvolvi o meu estágio, retratando os seus dois serviços: o Centro 

de Atividades Ocupacionais e o Lar Residencial, os recursos afetos à instituição, 

sejam materiais, físicos ou humanos; por último a caraterização dos clientes com os 

quais trabalhei ao longo de três meses é abordado no quinto e último ponto. 

2.1. Enquadramento Geográfico 

 O concelho de Lousada localiza-se na região do Tâmega e Sousa que abrange 

uma área de 1831 km2, correspondente a 8,6% da região. De acordo com os dados 

do PORDATA (2014), o território Tâmega e Sousa tem, aproximadamente, 426.821 

habitantes e uma densidade populacional de233hab/km2, correspondendo a 4,1 % da 

população residente em Portugal e a 11,7% da região Norte. 

 Especificamente, o concelho de Lousada possuí uma superfície de 94,89 km², 

conta com uma densidade populacional de 493,2km². Lousada é constituída por 25 

freguesias, como se pode verificar na Figura2. A matriz económica do concelho de 

Lousada encontra-se ainda fortemente marcada pela agricultura, embora o 

desenvolvimento de outros sectores económicos se comecem afirmar, nomeadamente 

o têxtil e, mais recentemente, a reorganização da produção vinícola.  

 No que refere aos recursos aquíferos, Lousada é um concelho beneficiado pela 

natureza. Abundantemente irrigado, o seu território é abrangido por duas grandes 

bacias hidrográficas. 
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Na parte mais setentrional do concelho, com limite na serra dos Campelos, 

temos a bacia hidrográfica do rio Ave, de que são subsidiários o rio Porto e a ribeira de 

Sá, que nascem na citada serra; a restante área concelhia é ocupada pela bacia 

hidrográfica do Sousa, tendo como subsidiários um conjunto alargado de ribeiros e 

regatos.          

 No ponto de vista climático, o concelho encontra-se numa região de influência 

atlântica, para o qual muito contribuem os corredores naturais dos rios Sousa e Mezio, 

traduzindo-se deste modo num clima temperado marítimo húmido, a super humidade, 

de invernos e verões com variações climáticas de tipo fresco a moderado, com 

temperaturas médias anuais entre 10-12,5º1. 

2.2. Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social  

 A Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social (ACIP) foi criada em 4 de maio 

de 1999, trata-se de uma cooperativa de Solidariedade Social, sediada na Vila de 

Joane, Concelho de V.N. Famalicão. Em 2001, foi criada uma filial no Concelho de 

Lousada. A intervenção da ACIP visa promover a qualidade de vida das pessoas com 

deficiência/incapacidade, tendo como logótipo apresentado na Figura 3. 

                                                
1 Toda esta informação foi retirado do site da Câmara Municipal de Lousada, http://www.cm-
lousada.pt consultada a 12 de junho de 2018. 

Figura 2: Figurado concelho de Lousada. 
Fonte:1 

http://www.cm-lousada.pt/
http://www.cm-lousada.pt/
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A ACIP tem por base os seguintes valores 2:  

 Autonomia (valorizar a criatividade, a autodeterminação e a motivação 

como potencial para desenvolver novos serviços e novos desafios); 

 Excelência (garantir a excelência do sistema de gestão da qualidade 

integrado, privilegiando e valorizando a participação dos clientes); 

 Realização (obter a sustentabilidade e o sucesso da organização com 

profissionais capacitados com a cultura de exigência); 

 Responsabilidade (assumir uma gestão ética, com transparência, 

equidade e solidariedade).   

 A instituição conta, anualmente, com a Campanha Pirilampo Mágico3, 

que decorre no mês de maio, a Figura 4 representa a campanha de 2018. Esta 

campanha procura a sensibilização da opinião pública sobre a problemática da pessoa 

com deficiência intelectual e/ou multideficiência, procurando salvaguardar o direito à 

igualdade de oportunidades e o exercício da cidadania plena deste tipo de população. 

  

Figura 4: Campanha do Pirilampo Mágico 2018. 
  Fonte:4 
 

A ACIP também beneficiou da ajuda financeira proveniente de uma iniciativa 

solidária organizada pela Câmara Municipal de Lousada, a 7ª edição do “Iluminar 

Lousada” (Figura 5). Esta campanha teve por base a venda de velas cujo valor 

                                                
2 Toda esta informação foi retirado do site da instituição, http://www.acip.com.pt/home, 
consultado a 12 de junho de 2018. 
3 Organização promovida pela FENACERCI. 
4 http://www.acip.com.pt/home, consultado a 12 de junho de 2018. 

Figura 3: Logótipo da Instituição  
Fonte:1 
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angariado reverte na totalidade para uma instituição do concelho. Nesta edição, a 

instituição escolhida foi a ACIP. No término da campanha acendem-se as velas todas 

num só local formando, todos os anos, uma imagem diferente. Na Figura5apresenta-

se o resultado final da edição de 2018. Esta 7ª edição conseguiu angariar e doar na 

totalidade, à ACIP, cerca de 8.000 euros. 

 

     Figura 5: Campanha “Iluminar Lousada” 2018 
       Fonte:5 
 

 

Figura 6: Resultado final da 7ª edição do “Iluminar Lousada” 
        Fonte:6 

 

 O concelho de Lousada organiza também uma feira anual de chocolate. 

Tendo a ACIP marcado presença nesta edição. Na Figura 7 representa o cartaz deste 

mesmo evento, no qual a ACIP promoveu a vendados seus produtos, que são 

confecionados pelos clientes (Figura 8), desde bolachas, bombons, salame, chocolate, 

etc. com o objetivo de angariar fundos para proporcionar aos clientes ainda mais 

experiências, momentos educativos e de diversão. 

 

 

 

                                                
5 Camara Municipal de Lousada. http://www.cm-lousada.pt consultado a 12 de junho de 2018. 
6 Camara Municipal de Lousada. http://www.cm-lousada.pt consultado a 12 de junho de 2018. 

http://www.cm-lousada.pt/
http://www.cm-lousada.pt/
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Figura 8: Cartaz publicitário da Feira de Chocolate. 
Fonte: 7 

 

2.3. Valências e Áreas de Trabalho 

 A instituição tem como objetivo geral o bem-estar de todos os clientes 

melhorando, assim, a qualidade de vida dos mesmos. Nesse sentido, definem sempre 

o plano de trabalho tendo em conta cada tipo de deficiência ou incapacidade dos seus 

clientes e satisfazer as suas necessidades, continuamente, com vista a proporcionar 

uma agradável experiência aos mesmos. Para isso, é necessário criar um conjunto de 

valências adaptadas a cada tipo de público, com recursos humanos e materiais 

adequados às limitações deste público, como podemos observar no organograma da 

instituição no anexo I.       

 Atualmente, a ACIP conta com o Departamento de Formação, o 

Departamento de Educação/Reabilitação, o Departamento Comunitário e por fim, a 

Casa da Villa e a Casa da Boavista, local onde decorreu o meu estágio. 

 

2.4. Casa da Boavista 

 A Casa da Boavista (Figura 9), está sediada no concelho de Lousada, possui 

como valências um CAO, com capacidade para 30 clientes, estando inscritos cerca de 

27 jovens/adultos com deficiência/incapacidade, dos quais 11 frequentam o Lar 

Residencial, a segunda valência da instituição.  

 

 

 

                                                
7 Camara Municipal de Lousada. http://www.cm-lousada.pt consultado a 12 de junho de 2018. 

Figura 7: Posto de venda da ACIP 
na Feira de Chocolate 

Fonte: Própria 

 

http://www.cm-lousada.pt/
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    Figura 9: Local de estágio, Casa da Boavista. 
    Fonte:8 
 

2.4.1. Valência - Centro de Atividades Ocupacionais 

 O CAO é dirigido a pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência, inclui 

transporte e refeições nas suas instalações. É uma estrutura dinâmica e funcional que 

proporciona atividades ocupacionais, atividades culturais e artísticas, atividades 

desportivas, apoio nos cuidados de saúde, prestação de cuidados de higiene, apoio 

técnico e terapêutico nos planos físicos, psíquico e social.    

 A ACIP tem um enorme cuidado para oferecer aos seus clientes os serviços 

mais adequados, tendo em conta cada necessidade. Estes serviços são desenvolvidos 

através da intervenção de uma equipa multidisciplinar que, em conjunto, procura 

atividades para o desenvolvimento, bem-estar e superação de problemas dos seus 

clientes.            

2.4.2. Valência-Lar Residencial 

 O Lar Residencial conta com 11 jovens/adultos dependentes de alguns 

cuidados. Esta valência tem como objetivo principal promover e disponibilizar 

condições que contribuam para uma vida com qualidade e para a plena integração 

social.    

 O Lar Residencial da Casa da Boavista inclui alojamento, alimentação, apoio 

nos cuidados de saúde, prestação de cuidados de higiene pessoal e de conforto, 

participação em eventos culturais, desportivos, recreativos e ambientais, apoio técnico 

e terapêutico, transporte, tratamento de roupa, aquisição de bens e serviços e 

acompanhamento ao exterior. 

2.4.3. Recursos Humanos 

 Os recursos humanos correspondem a todos as pessoas que são 

necessárias para o cumprimento das regras de bom funcionamento da instituição, 

                                                
8http://www.acip.com.pt/servicos, consultado em 12 de junho de 2018.  
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tendo sempre em vista o bem-estar dos seus clientes. A Casa da Boavista é 

coordenada e dinamizada por uma equipa multidisciplinar, com formação nas mais 

diversas áreas académicas e são profissionais com valores morais e pessoais, 

necessários para o serviço que desenvolvem, em conjunto trabalham com um objetivo 

comum: o bem-estar e o interesse dos seus clientes, no anexo I encontra-se o 

organograma da instituição.       

 Atualmente, a instituição conta com 18 colaboradores, tal como se pode 

verificar na tabela que se segue (Tabela 1). 

 

  Tabela 1: Recursos Humanos da Casa da Boavista. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 Fonte: Cedido pela instituição. 

 

2.4.4. Recursos Físicos 

Neste ponto vou referir de uma forma geral os espaços de que a Casa da 

Boavista dispõe. Ander-Egg (1987, p.321) refere que a índole da atividade 

sociocultural que se vai realizar e que, em alguns casos, determina e condiciona o tipo 

de espaço, se a atividade está centrada no grupo ou na coletividade e o tipo de 

destinatário para quem a atividade é dirigida.      

 Com base nesta afirmação, é importante realçar que o local onde se realizam 

as atividades seja acolhedor, afetivo e que proporcione aos clientes momentos e 

experiências que promovam o seu bem-estar e o seu desenvolvimento.  

A instituição conta com infraestruturas de excelência para o desenvolvimento 

de diversas atividades nas inúmeras áreas, tendo três salas de atividades, onde se 

 Número de Colaboradores 

Diretor Técnico 1 

Administrativo 1 

Psicóloga 1 

Monitores 2 

Terapeuta Ocupacional 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 

Fisioterapeuta 1 

Ajudantes de Ação Direta 6 

Motorista 1 

Animador Sociocultural 1 
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realizam a maior parte das dinâmicas, desde as de Expressão Plástica, às Lúdico-

Recreativas e de Expressão Cognitiva (Figura 10), um ginásio (Figura 11) que é 

utilizado para a realização de atividades Físico-Motoras mas, também, 

excecionalmente de caráter Lúdico-Recreativas, como por exemplo, as aulas de 

música, o karaoke entre outras. 

Figura 10: Sala de Atividades. 
Fonte: Própria.   

   Figura 11: Ginásio. 
   Fonte: Própria.

 

Existem também gabinetes de apoio técnico, uma enfermaria, para dar o apoio 

necessário aos clientes, um refeitório e duas salas de estar com televisão. Os jovens 

podem, de igual modo, usufruir de um espaço exterior, onde caminham e tratam do 

jardim, têm também uma lavandaria onde os clientes de Lar desenvolvem as tarefas 

diárias, como por exemplo o tratamento de roupa. Por último, existe um gabinete de 

fisioterapia e uma sala de Snoezelen  

 

 

 

 

 

Figura 12: Snoezelen.       
Fonte: Cedido pela instituição.  

 

A sala de Snoezelen proporciona conforto, através do uso de estímulos 

controlados, e oferece uma grande quantidade de estímulos sensoriais, que podem 

ser usados de forma individual ou combinada aos efeitos da música, notas, sons, luz, 
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fibras óticas, estimulação táctil e aromas (Sella, 2008). Segundo Viegas (2003, p.62), 

define Snoezelen como 

Uma metodologia de trabalho que se destina a providenciar um ambiente 

multissensorialmente estimulante, onde os pacientes podem relaxar e 

interagir com os outros, passar algum tempo isolado, experimentar 

sensações e objetos, no seu ritmo, consoante à sua vontade e 

curiosidade. 

O Snoezelen também pode ser conhecido por Estimulação Multissensorial, 

segundo King (1993), uma das abordagens de tratamentos para pessoas com 

deficiências graves e alterações no comportamento. Esta estimulação invoca a 

manipulação do ambiente para efetuar mudanças internas no cliente, diminuindo o 

comportamento inadequado, reduzindo a tensão e provoca assim mais 

comportamentos adequados.        

 De acordo com Sella (2008, p.24) a sala de Snoezelen tem os seguintes 

objetivos:  

 Aumentar a atenção da concentração; 

 Estimular a memória; 

 Melhorar a coordenação; 

 Incentivar a interação; 

 Desenvolver a comunicação verbal; 

 Desenvolver a interação social; 

 Despertar as emoções; 

 Melhorar o relaxamento físico; 

 Promover a comunicação partilhada; 

 Ajudar a aliviar estados dolorosos; 

 Melhorar a mobilização e a criatividade; 

 Reduzir a ansiedade; 

 Diminuir a agressividade. 
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2.4.5. Recursos Materiais 

 Para a realização de qualquer tipo de atividade sociocultural é necessário ter 

em conta os recursos materiais necessários. Segundo Serrano (2008), para 

implementar qualquer tipo de ação sociocultural, os recursos materiais são 

imprescindíveis, dado que a carência ou o défice dos mesmos se revela uma limitação 

à sua realização, o animador pode utilizar inúmeros materiais para a realização das 

suas atividades, embora deva saber os mais adequados para cada caso concreto, 

com o objetivo de não existir desperdício nem de material nem financeiro. 

 Os materiais necessários à realização de qualquer atividade foram sempre 

cedidos pela instituição, sem qualquer restrição.    

2.5. Caraterização dos clientes 

Ao longo do estágio o público-alvo com o qual trabalhei, foi um grupo de 

jovens/adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos.   

 Os clientes de CAO vivem na maioria com as suas famílias biológicas e são 

encaminhados para a instituição de diversas formas. Por vezes, são aconselhados por 

assistentes sociais, outras vezes são os próprios pais e familiares que procuram uma 

instituição para o acompanhamento e desenvolvimento da pessoa portadora de 

deficiência. Estes clientes, na sua grande maioria, são portadores de um diagnóstico 

de deficiência intelectual. Algumas destas patologias são associadas a fatores de 

várias ordens como problemas metabólicos, malformações genéticas, acidentes e 

entre outros.           

O grupo é bastante heterogéneo como se pode verificar na Figura 13, existindo 

uma diversidade de patologias. Alguns destes clientes têm mais do que uma patologia, 

como se pode observar mais detalhadamente a informação de cada cliente no Anexo 

IV. 
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Figura 13: Patologias dos Clientes.  
Fonte: Própria. 
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3. O Estágio 

Este capítulo refere-se aos três meses de exercício profissional que realizei 

entre o dia 5 de fevereiro e o dia 30 de abril de 2018. Durante este período de estágio, 

tinha como horário de trabalho, a entrada às 9h e saída às 17h.    

 A execução deste estágio surgiu na sequência do estágio curricular incluído na 

licenciatura de Animação Sociocultural. A instituição foi selecionada por mim. Foi uma 

decisão ponderada e com algum receio, já que nunca tinha tido a oportunidade de 

interagir com o público com NEE.       

 Ao longo da licenciatura adquirimos aprendizagens teórico-práticas para os 

diferentes públicos, mas a realidade é muito mais complexa. No meu caso, foi de 

extrema importância criar laços de afetos com este público específico, sem esta 

ligação seria impossível a execução de qualquer dinâmica.   

 Este último capítulo está organizado por três pontos com as respetivas 

subdivisões. No primeiro ponto é apresentado o meu plano de estágio, no ponto 

seguinte são caraterizados os objetivos gerais e específicos do estágio, no terceiro e 

último ponto, são apresentadas pormenorizadamente as atividades desenvolvidas. 

3.1. Plano de Estágio 

O conhecimento da verdadeira realidade do público com o qual estamos a 

trabalhar é muito importante para pudermos adaptar as nossas atividades tendo em 

conta as necessidades de cada cliente. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade 

de planear e colocar em prática algumas atividades, as quais serão descritas mais à 

frente. Assim, procurei sempre adaptar as atividades de forma a torná-las mais 

adequadas às necessidades de cada utente facilitando a sua participação nas 

mesmas. Ainda, assim, além das minhas funções enquanto estagiária na dinamização 

e animação dos clientes, auxiliei-os, igualmente, na hora das refeições, ajudando 

sempre os funcionários na recolha da loiça suja, na distribuição da alimentação e no 

auxílio da deslocação dos clientes para a higienização pessoal.    

 Foi me proposto, por parte da instituição, a realização de um projeto final de 

estágio, sendo o mesmo a realização de uma peça de teatro com marionetas, que 

consistiu na elaboração das marionetas e na adaptação do guião, no Anexo II 

encontra-se o plano de estágio, tal como a apreciação global do estágio no Anexo III 

3.2. Objetivos 

 A realização de um estágio assume-se como um espaço privilegiado de 

aproximação inicial ao mundo do trabalho, uma vez que consiste a observação direta e 
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no desenvolvimento de competências no campo profissional da ASC. Na planificação 

das diversas atividades é importante que estas sejam coerentes e que se definam 

objetivos gerais e objetivos específicos de forma a irem ao encontro das necessidades 

e pretensões dos públicos-alvo. Como refere Serrano (2008), o trabalho a desenvolver 

é orientado de acordo com os objetivos estabelecidos, sabendo desde logo que os 

objetivos inicialmente formulados poderão sofrer alterações. Com base nesta reflexão, 

ao longo deste estágio tentei sempre atingir os objetivos propostos, avaliando e 

reajustando-os sempre que necessário e respondendo às necessidades que foram 

ocorrendo.           

Assim, este estágio curricular teve como base as aprendizagens que tive ao 

longo da licenciatura, sendo estas a minha principal fonte na elaboração das 

dinâmicas, incluindo sempre as necessidades de cada indivíduo, tendo em conta o 

objetivo central do meu estágio, ou seja potenciar o desenvolvimento social e pessoal, 

tornando os clientes mais dinâmicos e ativos, reforçando relações comunicativas e 

interpessoais, resultando assim na melhoria da sua qualidade de vida. 

3.2.1. Objetivos do Estágio 

Os principais objetivos gerais das atividades desenvolvidas durante o estágio 

foram: 

 Estimular a criatividade e respetivas capacidades cognitivas, sensoriais, 

afetivas e físicas; 

 Promover o espírito de grupo; 

 Assegurar condições de bem-estar; 

 Melhorar a qualidade de vida através do desenvolvimento da cultura, do ócio e 

da comunicação; 

 Estimular a cognição dos utentes. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

Com base nos objetivos gerais, apresento os específicos, que possuem um caráter 

mais concreto e preciso do que se pretende alcançar com a execução deste estágio:  

 Promover a harmonia grupal e institucional; 

 Promover a partilha de interesses e saberes; 

 Proporcionar novas experiências; 

 Fomentar o sentido de responsabilidade; 

 Estimular de relações interpessoais; 

 Diminuir os níveis de ansiedade; 

 Promover estratégias de resolução de problemas; 
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 Aumentar a agilidade motora. 

3.3. Atividades Desenvolvidas no Estágio 

A ASC é uma resposta institucional, intencional e sistemática perante uma 

determinada realidade social, com vista a promover a participação ativa e voluntária 

dos cidadãos no desenvolvimento comunitário e na melhoria da sua qualidade de vida. 

Neste sentido, a ASC é um processo de intervenção que começa pela elaboração de 

um plano estratégico a partir da fixação de pontos fortes e pontos fracos da realidade 

em que se intervém. Da estratégia adotada surgem possíveis ações onde os 

diferentes agentes sociais deverão realizar determinadas funções, para puder 

aumentar a eficácia da ação, motivando e apoiando os intervenientes, através do uso 

de práticas e metodologias de animação.       

 Antes de implementar qualquer tipo de atividade foi necessário realizar a 

planificação das mesmas, definindo estratégias de atuação que sirvam para a prática 

de uma situação, conforme as necessidades que vão surgindo ou que sejam 

manifestadas pelos próprios participantes. Segundo Gonzalez (1990) existem 

estratégias que contribuem para estruturar opções, condutas e atividades com a 

finalidade de alcançar os objetivos de uma intervenção sociocultural.   

 Segundo a tipologia apresentada pelo autor existem dez estratégias básicas de 

intervenção. O trabalho desenvolvido neste estágio teve como contexto de intervenção 

o próprio indivíduo, adaptando a sua forma de atuação na educação em contexto não 

formal.           

A minha intervenção no CAO, pautou-se na utilização de 5 estratégias 

específicas, das 10 delineadas por Gonzalez (1990) sendo elas: 

 Estratégias de educação para a comunicação (encaminhadas para a 

criação de necessidades básicas que contribuem para o enriquecimento de uma 

educação individual e coletiva, para o desenvolvimento de atividades de comunicação 

criativa através das novas tecnologias); 

 Estratégias de educação para a criação (dirigidas para potenciar a 

criatividade e a originalidade individual, potenciar o envolvimento com diferentes tipos 

de materiais, criar e produzir diversos trabalhos); 

 Estratégias de educação para a cidadania (orientados para a tomada 

de consciência e para a prática de deveres e direitos formando um grupo de 

convivência);  
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 Estratégias de tolerância e da solidariedade (promover o respeito e a 

compreensão de atitudes, valores dos que nos rodeiam e a solidariedade dos mais 

necessitados); 

 Estratégias de educação para o desenvolvimento e autonomia 

pessoal (tendem melhorar o desenvolvimento da personalidade, da autoestima, da 

autonomia, da capacidade de análise crítica da realidade das capacidades afetivas e 

das tomadas de decisão que surgem ao longo da vida).      

As minhas planificações tiverem sempre por base as expressões artísticas 

(plástica e dramática) e a criação de atividades lúdicas recreativas, no sentido de 

desenvolver as capacidades de cada cliente, nomeadamente, a criatividade, a 

autonomia, a participação e a expressividade, com vista a alcançar o grande objetivo 

do meu estágio: potenciar o desenvolvimento social e pessoal do público com o qual 

trabalhei.          

 As atividades foram realizadas com diferentes grupos, consoante as suas 

necessidades e preferências dos clientes. No anexo nº VI, pode verificar-se o plano 

geral de atividades semanais que realizei, as mesmas estão descritas nos pontos 

seguintes.          

 Ao longo das primeiras atividades, observei que havia alguns elementos que se 

destacavam enquanto líderes, e que me podiam auxiliar nas dinâmicas. Agi assim 

segundo o pensamento de Abreu (s/d), referindo que o animador deve sempre 

aproveitar os líderes que surgirem no grupo, pois são de grande importância no 

desempenho de tarefas. Neste sentido, atuei com o propósito de fazer com que esses 

respetivos líderes guiassem e orientassem o restante grupo, na realização das 

atividades, no Anexo V encontra-se a lista de presenças dos clientes ao longo do 

período de estágio.    

3.3.1. Atividades Físico-Motoras 

Os conceitos de atividade física são diferentes, sendo o primeiro mais 

abrangente do que o segundo. A atividade física é tudo o que implica movimento, força 

ou manutenção da postura corporal contra a gravidade e se traduz num consumo de 

energia (Silva, 2009). É, portanto, um movimento corporal produzido pela interligação 

entre a estrutura locomotora e a estrutura preceptivo-cinético. Por sua vez, a 

expressão motora, contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do 

esquema corporal de cada indivíduo na medida em que incentiva a prática do 

movimento em todas as suas etapas de vida. Estas atividades têm como objetivos: 

 Desenvolver as capacidades físicas, motoras e finas;  
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 Incutir o gosto pela atividade física;  

 Desenvolver uma postura corporal correta;  

 Promover a auto estima e confiança;  

 Desenvolver o espírito cooperativo de grupo; 

 Melhorar a capacidade respiratória; 

 Melhorar a capacidade de resistência; 

 Trabalhar a expressão facial e corporal; 

 Desenvolver a capacidade de coordenação, de imitação e de 

sequenciação; 

 Aumentar a capacidade de concentração. 

A animação físico-motora foi trabalhada, neste estágio, através da realização 

de sessões de movimento que não envolve exercícios de muito esforço e tendo em 

conta as limitações e necessidades de cada cliente. A atividade física, quando 

adequada às diferentes patologias, permite que clientes os desenvolvam a sua 

capacidade motora, promovam o bem-estar e estimulem a atividade física em grupo. O 

jogo de Boccia tem bastante sucesso na instituição, os clientes gostam de participar e 

empenham-se sempre. A dança é um bom aliado para desenvolver a destreza física e 

motora, para aumentar a coordenação de movimentos através de uma coreografia. Os 

jogos também são um bom condutor para o bem-estar, por exemplo o Bowling, o Jogo 

do Pano Gigante, o Jogo do Passa-Passa, o Jogo da Cadeira e o Jogo do Peixinho. 

 

Tabela 2: Atividades Físico-Motoras realizadas. 

Atividade 

Sessão de Movimento 

Atividade Física 

 Boccia  

Dança 

Jogo do Pano Gigante 

Bowling 

Jogo do Passa-Passa 

Jogo da Cadeira 

Jogo do Peixinho 

Caminhadas 

Fonte: Própria. 
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A seguir se apresentam-se, com pormenor, cada uma destas atividades. 

Atividade: Sessão de Movimento 

Periodicidade: Entre 1 a 2 vezes por semana 

Duração: Aproximadamente 1h cada sessão 

Objetivos:  

 Proporcionar o conhecimento sobre o corpo; 

 Aumentar a mobilidade; 

 Trabalhar expressão corporal e facial; 

 Estimular as diferentes estruturas corporais; 

 Aumentar a atenção e concentração; 

 Aumentar a coordenação motora. 

Descrição: As sessões de movimento consistem num conjunto de movimentos 

para incutir aos jovens/adultos a de prática de desporto, tendo sempre em vista as 

limitações de cada um, para proporcionar aos clientes uma melhor qualidade de vida 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 14: Sessão de Movimento. 
      Fonte: Própria. 
 

Muitos jovens não gostam de exercício físico e esta foi uma das soluções para 

combater o sedentarismo, todos os movimentos são realizados sentados numa 

cadeira, sendo eles: 

 Elevar o queixo ao peito (6 x); 

 Inclinação da cabeça ao ombro (8x); 

 Rotação da cabeça para ambos os lados (4x); 
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 Elevação dos membros superiores em extensão (3x); 

 Braços estendidos à frente do peito, e abrir e fechar as mãos (6x); 

 Braços estendidos à frente do peito e mexer o dedos; 

 Cruzar os braços, estendidos à frente do peito; 

 Rodar os pulsos; 

 Estender um braço de cada vez para cima, como se estivesse apanhar 

maças (8x); 

 Estender um braço de cada vez para baixo, como se estivessem 

apanhar algo do chão; (8x); 

 

Atividade: Atividade Física 

Periodicidade: Entre 1 a 2 vezes por semana 

Duração: Aproximadamente 1h30m cada sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, coordenação e locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Evitar o sedentarismo e o agravamento de algumas doenças; 

 Aumentar a mobilidade; 

 Aumentar a atenção e concentração. 

Descrição: Com o recurso a um professor de educação física, os jovens 

puderam praticar ginástica com exercícios mais apropriados para cada necessidade, 

nem todos os jovens gostaram desta atividade pois obrigava-os a mexerem-se (Figura 

15).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Atividade de física. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Boccia 

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração:2 horas cada sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: Jogo de Boccia. 

Descrição: A instituição também está equipada com o jogo de Boccia, que 

consiste num conjunto de bolas cheias de areia que são distribuídas pelos utentes, 

uma bola branca é atirada em primeiro lugar, ganha a equipa que conseguir atirar o 

maior número de bolas perto da bola branca. Os utentes que praticam esta 

modalidade adoram e sentem-se com mais confiança e autoestima (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sessão de Boccia. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Dança  

Periodicidade:1 a 2 vezes por semana 

Duração:2 horas cada sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Trabalhar expressão corporal e facial; 

 Coordenar o corpo com o ritmo. 

Recursos: Música 

Descrição: A instituição conta com várias atuações de dança ao público, 

sendo assim necessário ensaiar as coreografias todas as semanas com um grupo de 

dança previamente definido. Nesta atividade, os clientes podem expressar-se com 

mais facilidade através dos seus movimentos, dão ideias de coreografias e ajudam a 

escolher as músicas. A maioria dos jovens ficam em êxtase quando ouvem falar de 

dança e gostam de aprender coreografias novas (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Figura 17: Sessão de Dança. 
 Fonte: Própria. 
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Atividade: Jogo do Pano 

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração: 30 minutos por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: Pano gigante, bolas pequenas 

Descrição: Nesta atividade os clientes sentam-se em círculo, cada um segura 

numa ponto do pano gigante, em cima do pano tem as bolas pequenas e o grupo tem 

de fazer as bolas movimentarem-se em cima do mesmo, sem estas caírem ao chão 

(Figura 18). Esta atividade foi um pouco difícil de concretizar devido às limitações de 

alguns utentes em entenderem o objetivo do jogo, no entanto divertiram-se bastante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Jogo do Pano Gigante. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Bowling 

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 30 minutos por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: 6 garrafas com papéis coloridos por dentro, 1 bola. 

Descrição: Neste jogo o cliente tem de tentar derrubar a maior quantidade de 

garrafas com a bola (Figura 19). Nesta atividade os clientes achavam engraçado 

derrubar as garrafas e, quando não o conseguiam fazer numa só jogada, os colegas 

estavam logo dispostos a tentar ajudar a tombar as restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Bowling. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Jogo do Passa-Passa 

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração: 30 minutos por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: Bolas gigantes. 

Descrição: Em pares, os utentes sentam-se frente a frente e com uma bola 

gigante, tendo de a passar ao colega sem que toque nas bolas dos adversários 

(Figura20). Nesta atividade os clientes achavam piada quando a bola ia parar ao sítio 

errado ou ao colega errado, dispondo-se logo a levantarem-se e irem buscar a bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20: Jogo do Passa-Passa. 
  Fonte: Própria. 
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Atividade: Jogo da Cadeira  

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração: 30 minutos por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, coordenação e locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: Cadeiras e música. 

Descrição: Colocam-se as cadeiras em círculo sempre em número inferior ao dos 

jogadores. Quando a música começa, os utentes tinham de circular em volta das 

cadeiras e quando a música terminasse, cada um tinha de ocupar uma cadeira 

rapidamente. O cliente que ficasse sem cadeira era eliminado, antes de começar 

uma nova jogada tinham de retirar uma cadeira do círculo, assim sucessivamente 

(Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Jogo da Cadeira. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Jogo do Peixinho 

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 30minutos por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar o equilíbrio, a coordenação e a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o espírito de equipa. 

Recursos: Cadeiras, peixes de pano e 1 aro de plástico.  

Descrição: Nesta atividade o grupo sentou-se em círculo, cada um tinha 3 

peixes de pano, no meio do círculo existia um aro de plástico. O objetivo do jogo é 

cada pessoa atirar os peixes um de cada vez, e acertarem no meio do aro, ganha 

quem acerte a maior quantidade de peixes no meio do aro (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 22: Jogo do Peixinho. 
      Fonte: Própria. 
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Atividade: Caminhadas 

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração: 1 hora por sessão 

Objetivos:  

 Melhorar a locomoção; 

 Promover a atividade física em grupo; 

 Promover o bem-estar. 

 Descrição: Os clientes podem usufruir do espaço exterior da instituição dando 

assim umas longas caminhadas, esta atividade proporciona o contacto com a 

natureza, promove o exercício físico e reduz o sedentarismo, juntando assim o útil ao 

agradável (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 23: Caminhadas. 
       Fonte: Própria.   
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3.3.1.1. Avaliação Geral   
 

 A maior parte dos clientes aderiram às atividades Físico-Motoras, desde a 

dança, às caminhadas no exterior até à atividade física. Estas dinâmicas foram 

adaptadas a todas as limitações e gostos dos clientes, respeitando sempre a 

integridade de cada um. Os clientes adoraram praticar exercício de forma divertida, 

ficavam sempre entusiasmados e queriam experimentar logo outra atividade.  

No entanto, notei alguma instabilidade por parte de alguns clientes do CAO que tinham 

alguns comportamentos menos adequados durante as atividades Físico-Motoras, 

como algum desinteresse e, por vezes, alguma relutância em realizar as tarefas que 

lhes eram propostas, nomeadamente nas sessões de movimento. Perante essas 

situações foram sempre arranjadas soluções que colmatassem os problemas.  

   

3.3.2. Animação Cognitiva 

O conceito de cognição é sinónimo de ato ou processo de conhecimento (Cruz 

& Fonseca, 2002, p. 20), que envolve a contribuição de vários componentes, sendo 

eles, a atenção, a perceção, a emoção, a memória, a motivação, a integração e a 

monitorização central, o processamento sequencial e simultâneo, a planificação, a 

resolução de problemas e a expressão e comunicação da informação, isto é, a 

natureza da cognição compreende os processos e produtos mentais superiores (...) 

através dos quais percebemos, concebemos e transformamos o envolvimento (...). 

Não é uma coleção, mas um sistema complexo de componentes (Cruz & Fonseca, 

2002, p. 21). Deste modo, podemos falar de desenvolvimento cognitivo como sendo 

um processo pelo qual os indivíduos alcançam conhecimento sobre o mundo e tudo o 

que os rodeia, ao longo da vida.        

 As Atividades Cognitivas têm como objetivos: 

 Desenvolver conceitos nas diferentes áreas; 

 Aumentar a capacidade cognitiva; 

 Promover estratégias para a resolução de problemas; 

 Aumentar a capacidade de adequar atitudes e comportamentos em 

diversos contextos. 

A animação cognitiva foi trabalhada neste estágio através da realização de 

jogos para encontrar o par das imagens, criação de colares de missangas, jogo 
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educativos, fichas de atividades educativas, para os alfabetizados e, por fim, a 

visualização de filmes educativos previamente escolhidos pelos utentes.  

Tabela 3: Atividades Cognitivas realizadas. 

Atividade 

Encontrar o par da imagem 

Colares de missangas  

Jogos educativos  

Fichas educativas 

Visualização de filmes educativos 

Realização dos jornais mensais 

Fonte: Própria. 

A seguir se apresentam, com pormenor, cada uma destas atividades. 

Atividade: Encontrar o par  

Periodicidade: 1 vez por semana 

Duração: 1 hora por sessão 

Objetivos:  

 Estimular funções cognitivas; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Promover a concentração e atenção. 

Recursos: Jogo com imagens 

Descrição: Nesta atividade os utentes tinham de encontrar o par da imagem e 

coloca-la em cima da mesma. As cartas continham imagens de frutas e legumes 

simples e do nosso quotidiano que eram facilmente identificáveis pelos clientes. Este 

jogo foi feito pelos próprios numa das atividades de expressão plástica (Figura 24). 

 
 

 

 

 

   Figura 24: Jogo Encontra O Par.  
   Fonte: Própria. 
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Atividade: Colares de missangas 

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 1hora por sessão 

Objetivos:  

 Estimular funções cognitivas; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Promover a concentração e a atenção. 

Recursos: Missangas de vários tamanhos e fio de plástico. 

Descrição: Nesta atividade os clientes tinham de fazer colares com missangas 

de vários tamanhos (Figura 27). O fio de plástico tinha alguma grossura de modo a 

facilitar o manuseamento. Esta atividade ajuda a aumentar a motricidade fina e é uma 

forma de reduzir o stress da maioria dos clientes pelo facto de exigir a máxima 

atenção e concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 25: Colares de missangas. 
       Fonte: Própria. 
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Atividade: Jogos educativos  

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 1hora por sessão 

Objetivos:  

 Estimular funções cognitivas; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Promover a concentração e a atenção. 

Recursos: Jogos educativos 

Descrição: Nesta atividade os clientes tinham que conseguir encontrar o 

objeto referente ao desenho da placa de forma a encaixar corretamente (Figura 26). 

Esta atividade era realizada com os clientes que, devido às suas patologias, tinham 

dificuldades de concentração, mas após várias sessões os clientes já realizavam a 

atividade mecanicamente, pois já associavam o objeto à imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Jogos Educativos. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Fichas educativas  

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 1 hora por sessão 

Objetivos:  

 Estimular funções cognitivas; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Promover a concentração e a atenção. 

Recursos: Fichas educativas (Figura 27) 

Descrição: Os clientes, cuja capacidade cognitiva não tenha sido afetada por 

causa das suas patologias, gostam de fazer fichas educativas de diferentes áreas, 

língua portuguesa, estudo do meio e até mesmo inglês. Esta atividade promove as 

suas funções cognitivas, a sua memória e concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Fichas Educativas. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Visualização de filmes educativos  

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 2 horas por sessão 

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Promover a concentração e a atenção. 

Recursos: Projetor, 1 computador e um filme educativo  

Descrição: Os clientes reúnem-se no ginásio para a visualização de um filme 

educativo (Figura 28). Este tipo de atividade permite aos clientes, por um lado, 

aprenderem diversos valores, tal como, diversidade cultural, ética, respeito pelo 

próximo, entre outros, por outro lado é importante para o aumento da criatividade e da 

imaginação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Visualização de um filme educativo. 
Fonte: Própria.  
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Atividade: Realização dos Jornais Mensais  

Periodicidade: 1 vez por semana  

Duração: 2 horas por sessão 

Objetivos:  

 Estimular funções cognitivas; 

 Desenvolver a capacidade de memória; 

 Promover a concentração e a atenção. 

Recursos: Computador. 

Descrição: Todos os meses os jovens da Casa da Boavista elaboram um 

jornal com as notícias do mês, sejam passeios que a instituição realizou ou datas 

comemorativas. Com o meu auxílio, durante o período de estágio, o grupo de 

Multimédia, reuniu testemunhos de alguns colegas sobre uma data específica, se 

gostaram ou não, se mudariam alguma coisa ou se voltariam a repetir. Com estas 

declarações os jovens reúnem as condições para puderem imprimir o jornal e poderem 

distribui-lo pela instituição e familiares, nos anexos nº VIII, IX e X, encontram-se os 

jornais relativos aos meses do meu estágio, fevereiro, março e abril.  

3.3.2.1. Avaliação Geral 
 

Na realização dos jogos, pretendeu-se estimular a cooperação e o trabalho em 

equipa. Contudo, por vezes, a competição sobrepôs-se a estes objetivos. No início do 

estágio, quando ainda não estava envolvida no grupo, tive de interromper várias vezes 

os jogos para controlar o grupo no sentido de minimizar as brigas que eram regulares 

neste tipo de atividades, pois exige dos mesmos, concentração e atenção o que torna 

alguns clientes mais tensos. Neste sentido foi necessária a promoção de jogos que 

não fossem muito intensos e que não envolvessem competição de forma direta mas 

sim a cooperação, a confiança e a relação.       

 Com o tempo, o desenrolar deste tipo de atividades permitiu uma certa 

mudança na forma como os clientes interagiam uns com os outros, denotei que eles 

iam aprendendo com as situações menos boas que ia acontecendo e que acabavam 

por resolver da melhor forma. 
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3.3.3. Atividades de Expressão Plástica 

Sobre o que é a Arte, Read (2013, p.28) afirma que:   

Muitos homens inteligentes têm tentado responder à pergunta “O que é a 

Arte?”, mas nunca satisfazendo toda a gente. A Arte é uma daquelas 

coisas que, como o ar ou o solo, está em todo o lugar à nossa volta, mas 

acerca da qual raramente nos detemos a pensar. Porque arte não é 

apenas algo que se encontra nos museus e galerias de arte, ou em 

velhas cidades como Florença e Roma. A Arte, como quer que a 

definamos, está presente em tudo o que fazemos para agradar aos 

nossos sentidos. 

De acordo com Arquimedes Santos (1989, p.42), defensor da Educação pela 

Arte como uma metodologia educacional,  

a Educação pela Arte, (…) decorre do encontro da pedagogia moderna 

com as novas experiencias artísticas, promoverá a formação 

humanística do indivíduo, pela integração e harmonia de experiências e 

aquisições, facilitando mesmo o aproveitamento escolar e especial num 

equilíbrio físico e psíquico). 

Por sua vez, Elliot Eisner (2004) defende também que a aprendizagem artística 

promove o desenvolvimento da perceção estética, a compreensão da arte e as 

capacidades essenciais à criação de formas artísticas. O mesmo autor defende, ainda, 

que o objetivo da educação artística se situa em três níveis: o primeiro, consiste no 

desenvolvimento das capacidades visuais e criadoras que precedem a realização de 

imagens sensitivas, expressivas e imaginativas; o segundo, engloba a capacidade de 

ver e distinguir as qualidades visuais e expressivas dos objetos que nos rodeiam; o 

terceiro, diz respeito ao contexto cultural e histórico em que nascem todas as 

produções artísticas, sendo estes fatores importantes para a compreensão das 

mesmas.   

As atividades de Expressão Plástica têm como objetivos: 

 Promover a criatividade; 

 Trabalhar com diferentes texturas; 

 Proporcionar a exploração de diferentes tipos de materiais. 

Ao longo do meu estágio foram dinamizadas atividades neste âmbito, que se 

apresentaram como veículos de comunicação e criatividade, e que permitiram aos 

clientes explorarem diferentes técnicas e materiais, de forma a ajudar ao seu 

desenvolvimento e a aumentar a sua autoestima.     

 Para sinalizar a mudança de estações criamos a Árvore das Estações 

utilizando a pintura de elementos alusivos à Primavera, o recorte e colagem dos 
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mesmos na árvore, previamente desenhada e pintada. Segundo Homem, Gomes, & 

Montalvão (2009), a colagem tem como objetivo particular o desenvolvimento da 

motricidade fina, da autonomia e da capacidade criativa. Ainda segundo os mesmos 

autores, o desenho, a pintura, o recorte e a colagem são técnicas de Expressão 

Plástica e meios de representação e comunicação que podem ser de livre iniciativa 

da criança/jovem, ou propostos pelo técnico que com eles trabalha. Estas são 

utilizadas para valorizar o processo de exploração e descoberta de diferentes 

possibilidades, com vista a criar e a contactar com diferentes materiais para que a 

pessoa se expressar de forma criativa e livre.     

 Na instituição também foi desenvolvida a transição do mês, com as respetivas 

datas comemorativas, seja de algum evento ou de algum aniversário. Utilizando a 

mesma técnica de pintura e recorte, criamos o Jogo de Memória. Os clientes 

procuraram imagens de frutos e legumes para colorir, criando o seu próprio jogo com 

as suas pinturas, procurando aumentar o entusiamo de estimular a função cognitiva 

que este jogo permite desenvolver.       

 Proporcionei aos clientes novas sensações, de forma a desenvolverem a sua 

criatividade mas, sobretudo, a motricidade fina ao modelarem a plasticina, criando 

novas formas e objetos. Segundo Silva (1997, p.13), a expressão plástica implica um 

controlo da motricidade fina que relaciona com a expressão motora, recorrendo a 

materiais e a instrumentos específicos que são mediadores desta forma de 

expressão. Os clientes do CAO experimentaram também a “Técnica de Carimbo”, 

em que cada um pegava num carimbo pintado e carimbava o papel branco fazendo 

assim o desenho do mesmo. Posteriormente, também se efetuou a “Técnica de 

Impressão da Mão”, que consiste em cobrir a mão ou o dedo de tinta e desenhar no 

papel. Estas atividades tinham como objetivo proporcionar diferentes sensações com 

a tinta, desenvolvendo assim a motricidade fina, a criatividade, promovendo 

simultaneamente momentos de interação direta com o próprio material.  

Um dos aspetos que achei muito interessante foi a preocupação dos 

participantes em não sujar as mesas e a roupa, também notei um pouco de 

desconforto inicial ao tocar na tinta. Contudo, passado o impacto inicial, todos se 

mostraram muito divertidos e esta técnica funcionou muito bem, revelando-se uma 

brincadeira muito atrativa.        

 Como já referi anteriormente, desenvolvi um projeto final de estágio, que 

consistiu na elaboração/criação de uma peça de teatro com marionetas. No atelier de 

Expressão Plástica coloquei em prática todo o trabalho de conceção das marionetas, 

que consistiu em 5 fases: na primeira e segunda fases, foi utilizada a técnica papier-

mache, que consistiu no recorte de jornal em pedaços pequenos para uma bacia 
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com água quente; na fase seguinte houve o enchimento da meia calça com 

serradura para formar a cabeça; na quarta fase, com a pasta do papier-mache 

moldámos a cabeça das marionetas; na quinta fase procedemos à pintura das 

mesmas; por último confecionámos a roupa e os membros das marionetas. Esta 

atividade desenvolveu-se em várias sessões com diferentes grupos. Todos eles se 

mostraram entusiasmados em participar, os clientes adoraram mexer na pasta de 

papel, entenderam muito bem esta nova técnica, propondo sempre novas ideias.

 A Casa da Boavista, no dia 13 de abril de 2018, realizou o seu terceiro 

aniversário, tivemos assim de elaborar a decoração da instituição alusiva a esta data 

comemorativa, preparamos um bolo feito de papel eva, e o algarismo três feito de 

cartão. Nos aniversários dos clientes faz-se também uma lembrança para assinalar o 

dia.  

Tabela 4: Atividades de Expressão Plástica. 

Atividade 

Árvore das Estações 

Jogo de memória 

Modelação de Plasticina 

 Pintura com a Técnica de Carimbo 

Pintura com a Técnica de Impressão da Mão 

Elaboração de Marionetas  

Decoração de Aniversário da instituição 

Presentes de aniversário 

Fonte: Própria. 

 

A seguir se apresentam, com pormenor, cada uma destas atividades. 

 

Projeto: Árvore das Estações  

Periodicidade: Período de estágio - quatro fases 

Duração: 1 hora por sessão 

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora. 
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Recursos: Desenhos que caraterizem as estações do ano, uma tesoura, papel 

de cenário, marcadores, tintas, lápis de cor e máquina de plastificar.  

Descrição: 1ª fase – Colorir os desenhos e recortar. 

Nesta primeira fase, os clientes tiveram a função de pintar os desenhos 

(Figura 29). Mesmo tendo algumas limitações, alguns utentes demonstram muita 

capacidade em colorir, um dos clientes, após ter um acidente de viação grave que 

fez com que perdesse alguma mobilidade, vendo-se incapaz de voltar a escrever é 

atualmente uma das melhores pintoras da instituição. Após a pintura, com a minha 

ajuda, recortaram e colocaram os desenhos na máquina de plastificar para que os 

mesmos tivesse maior durabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Pintura dos Desenhos. 
Fonte: Própria. 

 

Descrição: 2ªfase – Pintura da árvore. 

Nesta fase, os clientes desenharam a árvore num pedaço de papel cenário 

(Figura 30) a qual pintaram posteriormente com tintas de cores diferentes (Figura 

31). 

Figura30: Desenho da Árvore.   
Fonte: Própria.  

Figura 31: Pintura da Árvore. 
Fonte: Própria.· 
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Descrição: 3ª fase – Nesta última fase, os clientes colocaram os elementos 

decorativos, referentes à estação do ano, na árvore (Figura 32). Afigura 33, 

representa o resultado final da árvore das estações.  

 

Figura32: Colocação dos elementos na 
árvore. 
Fonte: Própria.  

 

 

Figura 33: Resultado final da 
árvore. 
Fonte: Própria.       

    

 

Projeto: Jogo de Memória   

Periodicidade: uma vez  

Duração: 2 hora 

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora. 

Recursos: Desenhos de frutas e legumes para colorir, lápis de cor e uma 

tesoura. 
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Descrição: Para a execução do jogo de memória foi necessário que os 

clientes escolhessem as figuras que queriam colocar no jogo, de seguida tiveram de 

as colorir (Figura 34), no final, e com o meu auxílio, recortaram os desenhos, para 

puderem usufruir do jogo em conjunto (Figura 35).

 

Figura 34: Pintura dos desenhos para o 
jogo. 
Fonte: Própria 
 

        

       Figura 35: Recorte das figuras para o 
Encontra o Par.    

       Fonte: Própria. 

      

Atividade: Modelação de plasticina   

Periodicidade: uma vez  

Duração: 1 hora e 30 minutos  

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora. 

Recursos: Plasticina colorida. 

Descrição: Os clientes tiveram a oportunidade de experimentar novos 

materiais, como exemplo, a plasticina (Figura 36), alguns deles até conseguiram 

fazer objetos com a mesma. Os jovens gostaram da experiência de sentir novas 

texturas, e diferentes temperaturas, da plasticina fria e quente, devido ao consecutivo 

manuseamento da mesma. Esta atividade foi apreciada pelos utentes que nesta 

atividade puderam trabalhar a sua motricidade fina. 
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Figura 36: Modelação de plasticina. 
Fonte: Própria. 

 

 

Atividade: Pintura com recurso a diferentes técnicas 

Periodicidade: uma vez  

Duração: 1 hora e 30 minutos  

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Promover novas experiências; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora. 

Recursos: Tinta, carimbos próprios para tinta e folhas de papel. 

Descrição: Através da pintura os clientes descobriram diferentes coisas, 

desde cores, formas, técnicas, entre outras. Estimulando neles mesmos a 

comunicação, a criatividade, a sensibilidade e a expressão. Nesta atividade 

utilizamos duas técnicas de pintura a “Técnica de Carimbo” (Figura 37), em que cada 

um pegava num carimbo pintado e o carimbava no papel branco, fazendo assim o 

desenho do mesmo. Posteriormente, também se efetuou a “Técnica de Impressão da 

Mão” (Figura 38), que consiste em cobrir a mão ou o dedo de tinta e desenha-los no 

papel. Os clientes ficaram fascinados em puderem utilizar as mãos para pintar. Num 

primeiro momento tiveram medo de sujar tudo, mas após começarem a pintar 

adoraram a experiência e o contato direto com a tinta e o papel. 
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   Figura 37: Técnica de Carimbo. 
   Fonte: Própria.             

 

Figura 38: Técnica de Impressão da Mão. 
FFonte: Própria. 

   

Atividade: Elaboração das Marionetas   

Periodicidade: período de estágio – seis fases 

Duração: 2 horas cada sessão  

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora. 

Recursos: Jornais, serradura, meias de vidro, garrafas de água, tinta acrílica, 

lã, tecidos, cartolina de tecido, cola branca, cola quente e uma colher de pau. 

Descrição: 1ª fase -  Recorte do jornal em pedaços pequenos e coloca-los em água. 

Nesta primeira fase, os clientes tiveram de recortar folhas de jornal em pedaços 

pequenos (Figura 39), para depois coloca-los em água quente para criar a pasta de 

papel, mexendo sempre com uma colher de pau (Figura 40). 
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Figura 39: Recorte das folhas de jornal. 
Fonte: Própria 
 

Figura 40: Mexer a pasta de papel. 
Fonte: Própria. 

     

Descrição: 2ª fase – Encher a meia calça com serradura.      

 Nesta segunda fase, com o meu auxílio, os clientes encheram a meia calça 

com serradura (Figura 41) com o objetivo de formar uma bola, tivemos em conta o 

tamanho de cada cabeça e as caraterísticas de cada personagem, para a serradura 

não se soltar da meia e para ser mais fácil de manusear a cabeça, prendemos a meia 

a uma garrafa de água (Figura 42). De seguida, para se terminar a pasta de papel, foi 

necessário retirar o excesso de água e, num recipiente, juntamos a cola branca, para 

depois moldar a cabeça das marionetas (Figura 43). 

 Figura 41: Enchimento da meia. 
 Fonte: Própria.       

Figura 42: O molde das cabeças. 
Fonte: Própria. 

     

 

 

 

 

 
 

Figura 43: Pasta de papel. 
Fonte: Própria. 
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Descrição: 3ª fase – Moldar a cabeça com a pasta de papel. 

Nesta fase do projeto, os clientes, com o meu auxílio, tiveram de moldar as 

cabeças dos personagens com a pasta de papel, tendo o cuidado com os detalhes de 

cada um deles. Na Figura 44 mostra-se a personagem do Lobo Mau, o personagem 

da Avó e a da Capuchinho Vermelho, as quais têm o mesmo molde de cabeça.

 
Figura 44: Molde da cabeça do Lobo Mau. 
Fonte: Própria.       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Molde da cabeça da Avó e da 
Capuchinho Vermelho. 
Fonte: Própria.       

 

Descrição: 4ª fase – Pintar as cabeças dos personagens.  

Nesta fase, os clientes pintaram os moldes com tinta acrílica conforme cada 

personagem (Figuras 46 e 47). 

Figura 46: Pintura dos moldes.  
Fonte: Própria.        

Figura 47: Pintura dos moldes. 
Fonte: Própria. 
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Descrição: 5ª fase – Colar/costurar os adereços. 

 Nesta quinta fase, os clientes terminaram o projeto com a colocação dos 

adereços nas personagens (Figura48), de seguida tiveram de costurar as roupas e os 

membros, com o meu auxílio, que previamente tinha cortado os moldes no tecido. 

(Figura 49). 

Figura 48: Colocação dos adereços no 
molde. 

Fonte: Própria.  

Figura 49: Confeção das 
roupas dos personagens 

Fonte: Própria.

Descrição: 6ª fase – Término do projeto. 

Nesta última fase, os clientes tiveram de retirar a serradura do molde da 

cabeça e colocar a roupa de cada personagem, na Figura50encontra-se o resultado 

final do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Resultado final das marionetas. 
Fonte: Própria. 
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Projeto: Decoração para o aniversário da instituição   

Periodicidade: período de estágio – três fases 

Duração: 2 horas cada sessão  

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora; 

 Explorar técnicas e materiais. 

Recursos: Papel crepe colorido, tesoura, fio de algodão, cola branca, cola 

quente, cartão, cola, cartolina eva de várias cores e jornais. 

Descrição: 1ª fase – Confeção do algarismo três. 

Para celebrar o terceiro aniversário da Casa da Boavista, decidimos fazer a 

decoração da mesma. Para a execução do algarismo três em cartão, foi necessário 

recortar duas formas do mesmo em cartão, de seguida, colamos uma tira de cartão à 

volta da peça, de forma a preencher os rebordos (Figura 51). Com cola branca os 

clientes colaram folhas de jornal no cartão, de forma a revestirem o mesmo.  

Para a confeção das flores foi utilizado papel crepe de várias cores. Com uma 

tesoura foram cortadas tiras com 10x50cm que foram dobradas em forma de leque. De 

seguida juntavam-se 3 tiras com um fio de algodão. Depois faziam-se pequenos cortes 

na lateral e abriam-se as pétalas uma a uma. No fim, com cola quente, colavam-se as 

flores no algarismo três (Figura 52) até o cartão ficar todo preenchido de flores e não 

se conseguir ver o jornal (Figura 53). 
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Figura 51: Recorte do cartão. 
Fonte: Própria. 

 

 

Figura 52: Colar as flores no 
algarismo. 
Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Figura 53: Resultado final do algarismo três. 
Fonte: Própria. 

 

Descrição: 2ª fase – Confeção de um bolo de aniversário falso.  

Nesta fase do projeto de decoração alusiva ao aniversário da instituição, 

fizemos um bolo de aniversário com cartolina eva. Cortamos tiras de cartolina eva cor 

de laranja, em três tamanhos diferentes mas com a mesma altura. De seguida unimos 

as pontas para formar um arco, posteriormente cola-mo-las numa base de cartão para 

ficar mais firme, repetimos estes passos nas três tiras de cartolina, formando um bolo 

de três andares. Com as sobras de flores da atividade anterior, os clientes enfeitaram 

o bolo, no último andar colamos dois paus de espetado e um fio de algodão a uni-los. 

Nesse mesmo fio prendemos três tiras de papel crepe dobrados em leque e, com uma 

tesoura, fizemos uns pequenos cortes, no fim separamos as tiras (Figura 54). 
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Figura 54: Resultado final do bolo de aniversário falso. 
Fonte: Própria. 

 
Descrição: 3ª fase – Decoração de parede. 

Nesta última fase do projeto, os clientes tiveram a ideia de decorarmos as 

paredes da instituição. Com a técnica anteriormente utilizada, fizemos mais flores 

para, assim, as espalharmos nas paredes da casa. No ginásio, onde foi o “palco” da 

festa, recortamos as letras da palavra “parabéns” na cartolina eva e com um fio de 

algodão unimos cada letra e, no fim, colamo-las para formar a palavra e juntamos 

algumas flores para decorar (Figura 55). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55: Decoração de parede. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Presentes de aniversário – O Jogo dos Números 

Periodicidade:1 vez  

Duração: 2 horas 

Objetivos:  

 Estimular a criatividade; 

 Explorar novos materiais e técnicas; 

 Estimular a capacidade sensorial e motora; 

 Explorar técnicas e materiais. 

Recursos: Cartolina colorida, velcro, cola quente, máquina de plastificar e 

tesoura.   

Descrição: O dia de aniversário dos clientes e colaboradores da instituição é 

muito importante e é sempre comemorado com a oferta de uma pequena lembrança 

feita pelos clientes. Nesta atividade foi desenvolvido um presente de aniversário para 

um dos clientes: o Jogo dos Números. Primeiramente, foi impresso um conjunto de 

folhas com círculos coloridos e números de 1 a 10, igualmente coloridos. Os clientes, 

com o meu auxílio, recortaram os círculos e os números, de seguida colocaram-nos na 

máquina de plastificar. Numa cartolina cor de laranja, dobrada ao meio e plastificada, 

colamos os números por ordem crescente.      

 Com pedaços de velcro, colamos na cartolina o que resta do velcro é colado no 

verso dos círculos que previamente foram recortados e plastificados (Figuras 56 e 57). 

O objetivo do jogo é que o cliente possa associar o algarismo à quantidade de círculos 

existentes ao seu lado. O cliente gostou muito do seu presente e até ficou 

emocionado. Juntamente com os colegas foi experimentar o jogo de imediato, sempre 

entusiasmado. 
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Figura 57: O Jogo dos Números  
Fonte: Própria.

 

3.3.3.1. Avaliação Geral 
 

Ao longo das minhas intervenções na área de Expressão Plástica, os clientes 

tiveram sempre a oportunidade de opinar e até de dar ideias para a realização das 

diferentes atividades, de uma forma espontânea. Colaboravam muito uns com os 

outros e tinham uma participação ativa em todas as atividades realizadas. 

 Apercebi-me da genuinidade das inter-relações estabelecidas. Ao longo de 

todas as atividades, os clientes, por um lado, mostraram-se sempre entusiasmados e 

motivados, por outro, havia situações em que não era fácil gerir o grupo sozinha, pois 

queriam todos fazer o mesmo, decidi então formar grupos e dividir tarefas, para que 

assim pudessem participar todos em todas as atividades, mediante as suas 

capacidades.    

3.3.4. Atividades Lúdicas e Recreativas 

O termo lúdico provém do latim ludus que consiste num conjunto de atividades 

relacionadas com o ato de brincar/jogar e que dão satisfação/prazer ao indivíduo. 

 A atividade lúdica é uma experiência bastante significativa para as crianças, é 

uma necessidade da mesma, sendo uma experiência produtiva em termos de 

desenvolvimento, visto que é uma ferramenta bastante atraente, tal como refere 

Duarte e Piovesan (2013, p.22) 

a ludicidade tornou-se uma ferramenta pedagógica capaz de promover 

uma aprendizagem mais dinâmica, interativa e, consequentemente, mais 

eficaz, contribuindo significativamente, para o aprender de crianças com 

dificuldades, por permitir maior interação da criança com o aprendizado, 

por envolver elementos como o jogo, o brinquedo, a música, a 

Figura 56: O Jogo dos Números  
Fonte: Própria. 
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brincadeira e os mais diversos recursos que, atrelados ao processo de 

ensino, tornam a aprendizagem mais atrativa (…), o que pode despoletar 

uma maior motivação por parte da criança e levar a resultados bastante 

positivos na aprendizagem.  

Ensinar, através de atividades lúdicas, consiste principalmente em transmitir 

conhecimentos através de uma forma dinâmica, permitindo ao indivíduo uma 

aprendizagem ao mesmo tempo que desfruta de um momento de prazer. Estas 

atividades oferecem uma educação com qualidade, estimulando o interesse das 

pessoas em aprender de uma forma divertida, o que provoca entusiasmo e ainda mais 

vontade de aprender e, no caso das pessoas com NEE estimula o seu 

desenvolvimento tanto a nível social, como pessoal, evolvendo, a nível da aquisição 

de conhecimentos.         

 As atividades Lúdico-Recreativas enumeradas anteriormente têm como 

objetivos: 

 Potenciar a autonomia; 

 Proporcionar novas experiências; 

 Promover o contato com a natureza; 

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Promover a criatividade; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade; 

 Promover o bem-estar; 

 Promover a participação na comunidade; 

 Promover a integração social; 

 Promover a valorização pessoal; 

 Desenvolver e manter competências que permitam o envolvimento em 

ocupações significativas. 

Em suma, a recreação pode ser considerada como um movimento lúdico, de 

atividades organizadas que têm como finalidade a criatividade, a realização pessoal, o 

divertimento e o prazer. As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou 

qualquer outra dinâmica que permita uma situação de interação. O importante nestas 

atividades é a forma como são dirigidas e como são vivenciadas.    

 Para promover a interação grupal, desenvolver a criatividade e a diversão 

foram dinamizadas ao longo do estágio atividades Lúdico-Recreativas que serão 

descritas de uma forma geral.        

 Ao longo dos três meses de estágio realizei várias atividades de caráter lúdico-
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recreativas, desde a confeção de gelatina, bombons, bolachas, auxiliei no atelier de 

costura, nas aulas de música e no karaoke No que concerne ao atelier de costura, a 

Casa da Boavista recebe inúmeras encomendas, seja de porta-lápis, carteiras, porta-

chaves ou até mesmo de guarda-chuvas, e isto tudo é confecionado com a ajuda dos 

jovens do CAO.         

 A confeção de gelatina é uma forma de os jovens poderem participar na 

confeção de parte das suas refeições, sendo consumidas ou ao lanche ou na 

sobremesa. Já a confeção de bolachas ou bombons tinha como intuito ser vendidos ao 

público em geral ou a empresas.        

   

Tabela 5: Atividades Lúdico-Recreativas. 

Atividade 

Confeção de Gelatina 

Confeção de Bombons 

Confeção de Bolachas 

Confeção de porta-lápis 

Caça ao Tesouro 

Fonte: Própria. 

 

Apresentam-se a seguir, com algum pormenor, cada uma destas atividades. 

Atividade: Confeção de gelatina 

Periodicidade:3 vezes por semana 

Duração: 30 minutos cada sessão  

Objetivos:  

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade. 

Recursos: Gelatina em pó, água quente, água fria e tigelas. 

Descrição: Nesta atividade, os clientes fazem as suas próprias sobremesas, é 

uma ideia prática, saborosa e saudável. Começamos por diluir a gelatina em pó, 

alternando sempre o sabor da mesma, numa medida de água quente, após ser bem 

diluída verte-se outra medida de água mas desta vez, água fria e mexe-se (Figura 58). 

Por último, os clientes podem verter o líquido para taça se com o meu auxílio, levamos 

as taças para o frigorífico. A gelatina pode ser saboreada no almoço seguinte como 

sobremesa e é apreciada por todos os clientes. 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Confeção de gelatina. 
Fonte: Própria. 
 
 

Atividade: Confeção de bolachas 

Periodicidade:1 vez 

Duração: 2 horas 

Objetivos:  

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade. 

Recursos: farinha, açúcar, canela, limão, pepitas de chocolate e ovos. 

Descrição: Nesta atividade os clientes têm a oportunidade de fazer bolachas. 

Começando por juntar todos os ingredientes num recipiente, para de seguida misturar 

tudo muito bem de modo que a massa fique homogénea (Figura 59). A fase que se 

segue é a que os clientes mais gostam, a fase em que têm de formar pequenas bolas 

de massa e colocar no tabuleiro previamente preparado para ir ao forno (Figura 60). 

Antes de ir ao forno coloca-se o sabor das bolachas, pepitas de chocolate, ou canela, 

ou limão e, no fim, do processo de cozedura, está pronto a servir. Os clientes adoram 

esta atividade e muitos deles têm muito jeito para a culinária, atualmente a instituição 

recebem inúmeras encomendas destas bolachas, o que torna esta atividade mais 

completa uma vez que os jovens fazem o que gostam e ainda são recompensados por 

isso. 
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Figura 59: Preparação da 
massa. 
Fonte: Própria. 

Figura 60: Confeção de bolachas. 
Fonte: Própria. 

Atividade: Confeção de bombos 

Periodicidade:1 vez 

Duração: 2 horas 

Objetivos:  

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade. 

Recursos: chocolate branco, negro e de leite, amêndoas torradas, coco ralado, 

amendoins e tabuleiros para bombos. 

Descrição: Começa-se por derreter o chocolate numa panela em banho-maria. 

De seguida, verte-se para os tabuleiros próprios para bombons e espalha-se o 

chocolate uniformemente (Figura 61), de seguida os clientes colocam o recheio nos 

mesmos, desde amêndoas torradas, coco ralado ou amendoins, por fim verte-se o 

resto do chocolate até o tabuleiro ficar bem preenchido, com o meu auxílio, os clientes 

colocam os tabuleiros de bombons no frigorífico para se solidificarem e estarem 

prontos a servir (Figura 62). 
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Figura 61: Confeção de bombons. 
Fonte: Própria. 

Figura 62: Resultado final dos bombons. 
Fonte: Própria. 

 

Atividade: Confeção de porta-chaves em tecido. 

Periodicidade:1 vez por semana 

Duração: 2horas cada sessão  

Objetivos:  

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade. 

Recursos: Tecidos coloridos, agulhas de costura, linhas de costura, esponja 

de enchimento e tesoura. 

Descrição: Nesta atividade, os clientes, com o meu auxílio, recortaram o 

molde que previamente foi pensado por eles, nos tecidos coloridos de seguida, têm de 

unir o tecido formando o desenho idealizado deixando um espaço para colocar 

esponja de enchimento a fim de dar forma ao porta-chaves (Figura 63). Os clientes 

tinham sempre ideias fascinantes e com esta perfeição e qualidade algumas das suas 

obras foram apreciadas por pessoas externas à instituição e, a partir desse momento, 

vendem as suas obras de arte e até recebem encomendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63: Porta-chaves. 
 Fonte: Própria. 
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Atividade: Caça ao Tesouro 

Periodicidade: 1 vez  

Duração: 2 horas  

Objetivos:  

 Promover o sentido de responsabilidade; 

 Melhorar a motricidade fina; 

 Desenvolver um trabalho de continuidade. 

Recursos: Frascos com amêndoas.  

Descrição: Para celebrar a Páscoa, fizemos uma caça ao tesouro. Os 

colaboradores esconderam frascos com amêndoas por toda a casa, cada cliente tinha 

de procurar o seu frasco (Figura 64). Foi uma atividade muito divertida e apreciada por 

todos, senti uma enorme interajuda, ajudavam-se uns aos outros a descobrirem os 

frascos e partilhavam as amêndoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 64: Caça ao Tesouro. 
 Fonte: Própria. 
 

3.3.4.1. Avaliação Geral 
 

Este tipo de atividades permite ao cliente aprender de uma forma mais 

dinâmica. Ao longo do estágio e no desenvolvimento destas atividades observei uma 

mudança gradual muito positiva, no sentido em que o interesse dos clientes ia 

aumentando consoante as atividades, a par do aumento da interação grupal.  

 Os clientes gostavam muito de confecionar as suas próprias sobremesas e, 

principalmente, quando podiam angariar dinheiro através dos próprios trabalhos. A 

caça ao tesouro foi uma das atividades em que senti um misto de sentimentos. Os 
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clientes estavam ansiosos em encontrar os seus próprios presentes mas, ao mesmo 

tempo, senti uma interajuda entre eles, no sentido de ajudar o colega a encontrar o 

seu tesouro e, quando qual tal acontecia, iam espontaneamente oferecê-lo ao colega 

Foi um momento de partilha muito positivo.  
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3.3.5. Atividades de Expressão Dramática 

A Expressão Dramática é uma técnica educativa que privilegia a capacidade de 

expressão, pelo gesto e pela palavra. Facilita uma tomada de consciência das 

relações que a criança mantém com o mundo. Esta atividade é considerada essencial 

ao desenvolvimento harmonioso para indivíduos com NEE. A Expressão Dramática 

oferece a ocasião para exprimir uma sensibilidade pessoal. A criança ao colocar-se 

através da imaginação utópica, está a experimentar um comportamento independente, 

e que lhe proporciona uma forma de estar no mundo (Leenhardt, 1974, pp.18-20). 

 A Expressão Dramática pode ser considerada como veículo na integração das 

pessoas, podendo melhorar a autoestima das mesmas, permitindo também 

ultrapassar os problemas de relacionamento, depressão ou ansiedade que geralmente 

são comuns nas pessoas com NEE. Esta atividade permite que explorarem os seus 

sentimentos, que entrem em relação com o meio e desenvolvam relações 

interpessoais. É na relação com os outros que existe a manifestação das diferentes 

reações, sejam elas de insegurança, alegria ou angústia (Vayer, 1980).   

Para Faure & Lascar (1982, p.11), a Expressão Dramática, 

define-se por uma dupla necessidade: expressão e comunicação. Há 

pois, expressão dramática sempre que alguém se exprime pelo gesto 

e/ou palavra, para os outros. Além da vivência social imaginária, a 

expressão dramática assim, como o jogo dramático, oferece uma 

oportunidade de socialização. 

Esta atividade permite ao indivíduo expressar-se através do corpo, os 

fantoches, a dança, favorecendo a socialização e a criatividade. Os exercícios da 

expressão dramática levam as crianças à descoberta de um meio de comunicação 

diferente da palavra: a linguagem corporal (Gauthier, 2000, pp.18-19).   

 Segundo Sousa (2003), a Expressão Dramática é um dos recursos mais 

valiosos e completos de educação. Facilita e valoriza a educação sócioafetiva e 

privilegia a mudança e o desenvolvimento pessoal. Tem como princípio que o corpo é 

o instrumento principal da comunicação, importa por isso, 

conhecê-lo, dominá-lo e expressá-lo. Neste sentido concorre a área de 

Expressão Dramática, que pelo seu caráter flexível e abrangente e, pela 

catadupa de atividades de cariz lúdicodidático que encerra, facilita e/ou 

promove a socialização, a integração, a perceção sensorial, a intuição, a 

atividade motora, a criação, a recriação, a comunicação e a 

expressão.(Aguilar 2001, p.19). 

 É através da expressão que o indivíduo liberta sensações e emoções, 

exterioriza sentimentos, desenvolve o trabalho de cooperação, também está presente 

nesta expressão a partilha, troca de ideias e a interação social.    
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 A Expressão Dramática pode, assim, ajudar a desenvolver imensas 

capacidades, sejam: afetivas, lúdicas, expressivas, comunicacionais, criativas ou 

cognitivas, podendo ser uma atividade reconhecida como uma forma de intervenção. 

Pode ainda estar envolvida no desenvolvimento de áreas como a da atenção, a da 

expressão oral, corporal ou emocional, entre outras (Andrade, 2012, p.58). A 

Expressão Dramática tem em vista alcançar os seguintes objetivos: 

 Desenvolver a sociabilidade, a autonomia e o espírito de cooperação; 

 Promover a personalidade; 

 Desenvolver a espontaneidade e a criatividade corporal; 

 Utilizar a linguagem corporal e vocal para expressar sentimentos e ideias; 

 Realizar improvisações e dramatizações a partir de histórias ou situações 

simples; 

 Participar na criação de histórias; 

 Observar, escutar e apreciar o desempenho dos colegas. 

O grupo que escolhi para a realização da peça de teatro, foram os jovens mais 

autónomos a nível da fala e os jovens alfabetizados. Todos estiveram sempre 

entusiasmados, mostraram-se muito responsáveis, trouxeram novas ideias, 

entregaram-se totalmente. Foi um trabalho muito bonito, apesar de não ter havido 

tantos ensaios quanto os que eram necessários, mas o importante foi o processo de 

criação, implicando todos os intervenientes para assim transmitirem uma mensagem. 

 Utilizando as ideias do grupo, modifiquei a peça original do “Capuchinho 

Vermelho”, com o objetivo de que se queremos muito alcançar algo temos de lutar por 

isso e nunca desistir, tendo incapacidades ou não. Não existe nenhuma personagem 

má, mas todos se ajudam uns aos outros, como se pode verificar nos anexos (Anexo 

XIV). Partilho da opinião de Lopes (2008, p.343), quando refere que o teatro na 

perspetiva da ASC liga-se ao fazer teatro em vez de ver teatro, isto é, o processo de 

criação do espetáculo é mais importante do que o espetáculo em si.  

 O grupo que escolhi para trabalhar esta dramatização foram apenas quatro 

jovens, com deficiências apenas motoras. Esta opção foi ponderada com a minha 

tutora, pois ainda não sabia bem as capacidades de cada um. Os quatro jovens 

adoraram esta experiência e estavam sempre a pedir mais dicas e mais texto.  

 Nesta dramatização os clientes apenas leram o texto pois não tinham 

capacidades suficientes para decorar o mesmo. Mas mais importante que isso, nos 

ensaios (Figura 65) fiz com que eles entendessem a história, o sentido, os sentimentos 

de cada personagem, as suas frustrações. Esta experiência resumiu-se não só ao 
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contar da história mas também consegui com que desabafassem comigo, me 

contassem as próprias histórias. Esta atividade foi o culminar do meu estágio, com ela 

despedi-me desta instituição. A apresentação desta dramatização correu bem, os 

clientes conseguiram passar a mensagem para a plateia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65: Ensaio da dramatização. 
Fonte: Própria. 

 

3.3.5.1. Avaliação Geral 
 

A dramatização promoveu um momento de descontração e uma nova e 

excelente experiência para todos. A instituição não promove este género de 

atividades, por isso os clientes ficaram muito entusiasmados com a ideia e queriam 

aprender sempre mais. Admito ter sido um trabalho de mútua aprendizagem e de 

participação coletiva, desde a ajuda a trabalhar no guião, como as conversas que se 

estabeleceram no decorrer do trabalho e os comportamentos de interajuda.  

 Se a escolha do tema foi unânime, já o desenrolar do guião não o foi tanto, os 

clientes deram tantas ideias que não conseguíamos decidir-nos por uma. Começamos 

a excluir as ideias que não conseguiam passar a sua mensagem de uma forma clara. 

Construímos a mensagem da dramatização focando-nos nas vidas dos clientes, de 

uma forma geral. Infelizmente, quando as pessoas têm alguma incapacidade seja 

cognitiva ou motora, acabam por não ter opção de escolha, e o que quisemos 

transmitir foi exatamente o contrário, que essas pessoas têm o direito de opinar sobre 

a sua situação. O que julgo ter sido bastante conseguido. 
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3.3.6. Outras Atividades 

 

 Atividade: Desfile de Carnaval  

Periodicidade: 1 vez  

Duração: 2 horas 

Objetivos:  

 Promover relações interpessoais; 

 Promover o bem-estar; 

 Fornecer estratégias para a deslocação na comunidade. 

 Descrição: A convite da Câmara Municipal de Lousada, os clientes 

participaram no desfile de Carnaval do Município (Figuras 66 e 67). Os jovens levaram 

instrumentos musicais que serviram para animar o público e o desfile. Os jovens 

desfilaram com camisolas que tinham o logótipo da instituição. Estavam todos 

entusiasmados e felizes por animar as pessoas que assistiam ao desfile. 

 

 
Figura 66: Desfile de Carnaval. 
Fonte: Própria. 

 
Figura 67: Desfile de Carnaval. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Competição de dança   

Periodicidade: 1 vez  

Duração: 3 horas 

Objetivos:  

 Promover relações interpessoais; 

 Promover o bem-estar; 

 Fornecer estratégias para a deslocação na comunidade. 

 Descrição: A Casa da Boavista teve o privilégio de participar no I Encontro 

Lousada Especial Gym, os jovens apresentaram uma coreografia que ensaiaram 

durante muito tempo (Figuras 68 e 69). Tiveram a oportunidade de conviver com 

outros jovens com necessidades especiais. Adoraram a experiência de poder 

apresentar o trabalho deles para um público diverso mas, sobretudo, tiveram 

momentos para apreciar as qualidades e habilidades dos colegas de outras 

instituições. 

 

 

 
Figura 68: Competição de Dança. 
Fonte: Própria. 

 

 

 
Figura 69: Competição de Dança. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Comemoração do 3º aniversário da Casa da Boavista 

Periodicidade: 1 vez  

Duração: 2 horas 

Objetivos:  

 Promover relações interpessoais; 

 Promover o bem-estar; 

 Fornecer estratégias para a deslocação na comunidade. 

Descrição: De forma a comemorar o aniversário da instituição, levamos os 

jovens da Casa da Boavista e da Casa da Villa a uma discoteca local, a amabilidade 

da mesma por nos receber naquela tarde permitiu aos jovens um momento único e 

diferente. Os jovens sentiram-se felizes por dançarem e cantarem com os amigos que 

tanto estimam (Figura 70). No fim desta visita os jovens saborearam do bolo de 

aniversário oferecido por uma pastelaria local (Figura 71). 

 

 

Figura 70: Ida à discoteca. 
Fonte: Própria. 

 

 

Figura 71: Bolo de aniversário da 
Instituição. 
Fonte: Própria. 
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Atividade: Feira do Chocolate 

Periodicidade: 3 dias  

Objetivos:  

 Promover relações interpessoais; 

 Promover o bem-estar; 

 Fornecer estratégias para a deslocação na comunidade. 

Descrição: Todos os anos, a Câmara Municipal de Lousada, organiza a feira de 

chocolate de decorre durante um fim-de-semana. A Casa da Boavista teve o privilégio 

de ter o seu próprio posto de venda com os seus melhores produtos, confecionados 

pelos jovens, desde bolachas, bombons, chocolate, bolos, salame etc. (Figuras 72 e 

73) esta é uma maneira de angariar dinheiro para eventuais saídas pedagógicas dos 

jovens da instituição.  

  

Figura 72: Participação na feira de 
chocolate.  
Fonte: Própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73: Participação na feira de 
chocolate. 
Fonte: Própria.



 

 
 

3.3.6.1. Avaliação Geral 
 

Estas atividades vieram proporcionar aos clientes um dia diferente, fora das 

suas rotinas sendo, simultaneamente ser uma forma de a instituição poder mostrar o 

seu trabalho a diferentes públicos. Sempre que havia este tipo de atividades sentia 

nos clientes uma certa ansiedade e quando o dia chegava ficavam em êxtase, no 

entanto sentia de igual modo um sentido de cooperação e de ajuda na preparação da 

atividade.   

A ida à discoteca foi um momento muito bonito, os jovens estavam muito 

divertidos e gostaram de partilhar este dia com os colegas da Casa da Villa. Os 

clientes também apreciaram a competição de dança, onde puderam observar 

diferentes atuações das mais variadas instituições da região. Acharam o evento muito 

divertido e puderam conviver com novas pessoas e novas realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Conclusão 

Este relatório é o reflexo do trabalho que realizei ao longo de três meses de 

estágio, onde foi possível colocar em prática os conhecimentos académicos adquiridos 

ao longo do curso de Animação Sociocultural. A escolha do local de estágio não foi 

fácil, contudo, foi uma decisão que me deixou logo motivada e desafiante. A minha 

adaptação e integração correu bem e de forma espontânea. Tive uma boa aceitação, 

tanto por parte dos clientes, como da equipa técnica, a entidade depositou em mim 

grande confiança, dando-me total autonomia para desenvolver as diferentes 

atividades, tendo, sempre que solicitado, o auxílio dos técnicos. Assim, houve da 

minha parte um grande envolvimento para com aquelas pessoas, não só a nível 

profissional mas também, e sobretudo, como pessoa. 

Foi uma experiência muito exigente pelo facto de que esta instituição tem feito 

um trabalho de muita qualidade sempre a favor dos jovens/adultos que a frequentam, 

tentando sempre proporcionar-lhes experiências diferentes. Mas, por outro lado, foi 

muito enriquecedor a nível profissional. Esta experiência foi fundamental para uma 

futura entrada no mercado de trabalho, pois adquiri diversas competências e 

conhecimentos.   

Durante o meu estágio, tentei sempre incutir, nas atividades, valores tais como: 

o respeito, a igualdade, a tolerância e a partilha.     

 Para concluir, posso dizer que o trabalho que desenvolvi nestes três meses 

mudou substancialmente a minha forma de pensar e agir com pessoas portadores de 

deficiência, foi muito especial para mim trabalhar com este público, porque estas 

pessoas, embora tenham as suas limitações, têm também muito para dar e deram-me 

muito. 
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Anexo II 

Plano de Estágio 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

Anexo III 

Apreciação Global da 
Estagiária  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Informação dos Clientes 



 

 
 

  

Informação Técnica dos Clientes 

Nome do 
cliente 

Género Idade Diagnóstico 

PV M 22 Síndrome de Down 

PT F 27 Síndrome de Down 

RA F 21 Síndrome de Down 

RG F 21 Cromossomopatia Complexa 

MC F 30 Paralisia Cerebral Diplegia 

AJ M 21 Síndrome de Down 

CS F 28 Paralisia Cerebral 

CD M 26 Paralisia Cerebral 

NG M 35 Paralisia Cerebral- Epilepsia 

JC F 29 Deficiência Motora- Espinha Bífida 

JÁ M 20 Deficiência Intelectual 

COS F 42 Paralisia Cerebral 

CP M 44 Oligofrenia (deficiência intelectual) 

MF F 34 Deficiência Intelectual 

FM M 22 Hemiparesia Dir. Défice Cognitivo 

FP F 59 Défice Cognitivo 

FD M 27 Deficiência Intelectual com hipercinesia 

AF M 23 Sindrome X-Frágil 

MM F 40 Paralisia Cerebral 

MI F 28 Deficiência Intelectual moderada 

BM M 20 
Perturbações do desenvolvimento intelectual e Tetraparesia 
espástica 

NE M 38 Tetraparesia espástica 

PC M 34 Oligofrenia (deficiência intelectual) 

PS M 38 Deficiência Motora- Espinha Bífida 

CD F 24 Deficiência Intelectual Psicose 

MT F 37 Psicose doença cerebrovascular 

JP F 60 Oligofrenia (deficiência intelectual) 

CM F 27 Hemiparésia Esquerda 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Lista de Presenças dos 
Clientes 



 

 
 

Fevereiro 

Nomes dos Clientes 
Dias9 

5 6 7 8 9 12 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 

PV                  

PT                  

RA                  

RG                  

MC                  

AJ                  

CS                  

CD                  

NG                  

JC                  

JÁ                  

COS                  

CP                  

MF                  

FF                  

FP                  

FD                  

AF                  

MM                  

BM                  

NE                  

PC                  

PS                  

CD                  

                                                
9 Preenchimento significa que o cliente não esteve presente. 



 

 
 

MT                  

JP                  

CM                  

 

  



 

 
 

Março 

Nomes dos Clientes 
Dias10 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 

PV                      

PT                      

RA                      

RG                      

MC                      

AJ                      

CS                      

CD                      

NG                      

JC                      

JÁ                      

COS                      

CP                      

MF                      

FF                      

FP                      

FD                      

AF                      

MM                      

BM                      

NE                      

PC                      

PS                      

CD                      

                                                
10Preenchimento significa que o cliente não esteve presente. 



 

 
 

MT                      

JP                      

CM                      

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abril 

Nomes dos Clientes 
Dias11 

3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 26 27 30 

PV                    

PT                    

RA                    

RG                    

MC                    

AJ                    

CS                    

CD                    

NG                    

JC                    

JÁ                    

COS                    

CP                    

MF                    

FF                    

FP                    

FD                    

AF                    

MM                    

MI                    

BM                    

NE                    

PC                    

PS                    

                                                
11Preenchimento significa que o cliente não esteve presente. 



 

 
 

CD                    

MT                    

JP                    

CM                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Planificação Geral de 
Atividades Semanais 



 

 
 

 

  

 1ª Semana: 5-6-7-8-9 de Fevereiro 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia  Dança  
Sessão de 
Movimento 

Dança 
Desfile de 
Carnaval 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia Cinema Piscina Dança 
Desfile de 
Carnaval 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Música  
Dança Karaoke 

Trabalhos 
Manuais 

Karaoke Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária  
Trabalhos 
Manuais  

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 

 2ª Semana: 12-13-14-15-16 de Fevereiro 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -10:30 
H 

Trabalhos 
Manuais 

F
e

ria
d

o
 

Sessão de 
Movimento 

Dança 
Sessão de 
Movimento 

10:30 H -11:00 
H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Trabalhos 
Manuais 

Dança Dança Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária 
Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária  



 

 
 

 

 

 

 

 

 3ª Semana: 19-20-21-22-23 de Fevereiro 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia  Dança 
Sessão de 
Movimento 

Dança 
Sessão de 
Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia Cinema Piscina Dança Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Dança Karaoke 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 

 4ª Semana: 26-27-28 de Fevereiro e 1-2 de Março 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Costura 
Sessão de 
Movimento 

Sessão de 
Movimento 

Trabalhos 
Manuais 

Sessão de 
Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Costura Cinema  Piscina 
Trabalhos 
Manuais 

Educação Física  

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Karaoke Costura 
Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Formação Cívica 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Costura Boccia 



 

 
 

 

 

 

 

 5ª Semana: 5-6-7-8-9 de Março 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia Dança  
Sessão de 
Movimento 

Dança 
Sessão de 
Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Culinária Cinema  
Trabalhos 
Manuais 

Dança Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Dança 
Trabalhos 
Manuais 

Visita ao exterior 
Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 6ª Semana: 12-13-14-15-16 de Março 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia  Dança Dança Dança 
Sessão de 

Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia 
Trabalhos 
Manuais 

Piscina Dança Dança 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais  

Dança karaoke 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 7ª Semana: 19-20-21-22-23 de Março 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Trabalhos 
Manuais 

Sessão de 
Movimento 

Sessão de 
Movimento 

Trabalhos 
Manuais 

Sessão de 
Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Trabalhos 
Manuais 

Cinema  Piscina 
Trabalhos 
Manuais 

Educação Física  

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

karaoke 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Trabalhos 
Manuais  

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Culinária  



 

 
 

 

 

 

 

 

 8ª Semana: 26-27-28-29-30 de Março 
  

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -10:30 
H 

Multimédia  Dança 
Sessão de 
Movimento 

Dança 

F
e

ria
d

o
 

10:30 H -11:00 
H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia 
Trabalhos 
Manuais 

Piscina  Dança 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Dança Karaoke Caça ao Tesouro 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica  



 

 
 

 

 

 

 9ª Semana: 2-3-4-5-6 de Abril 

Horas 
Segunda-

Feira 
Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -10:30 
H 

F
e

ria
d

o
 

Dança  
Sessão de 
Movimento 

Dança 
Trabalhos 
Manuais 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Trabalhos 
Manuais  

Piscina Dança Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Dança 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica Culinária  



 

 
 

 

 

 

 

 10ª Semana: 9-10-11-12-13 de Abril 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia  
Trabalhos 
Manuais 

Sessão de 
Movimento 

Dança  
Comemoração do 

3º aniversário  

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia 
Trabalhos 
Manuais 

Piscina  Dança 
Comemoração do 

3º aniversário 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais  

Dança 
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Comemoração do 
3º aniversário 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica 
Comemoração do 

3º aniversário 



 

 
 

 

 

 

 

 11ª Semana: 16-17-18-19-20 de Abril 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -
10:30 H 

Multimédia  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Dança 
Sessão de 
Movimento 

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Multimédia  
Trabalhos 
Manuais 

Piscina Dança Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais  

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Formação Cívica  Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 

 12ª Semana: 23-24-26-27 

Horas Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9:00 H -10:30 
H 

Trabalhos 
Manuais 

Culinária  

F
e

ria
d

o
 

Dança  
Sessão de 
Movimento  

10:30 H -
11:00 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

11:00 H – 
12:30 H 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

Educação Física 

12:30 H – 
14:00 H 

Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso Almoço/Descanso 

14:00 H – 
16:00 H 

Trabalhos 
Manuais 

Cinema  
Trabalhos 
Manuais 

Trabalhos 
Manuais 

16:00 H – 
16:30 H 

Lanche Lanche Lanche Lanche 

16:30 H – 
17:30 H 

Culinária Boccia  Formação Cívica Culinária 



 

 
 

 

 

 

 

 
 Último dia: 30 

de Abril 

Horas Segunda-Feira 

9:00 H -10:30 H Multimédia 

10:30 H -11:00 
H 

Lanche 

11:00 H – 12:30 
H 

Ensaio para a 
dramatização 

12:30 H – 14:00 
H 

Almoço/Descanso 

14:00 H – 16:00 
H 

Apresentação da 
dramatização 

16:00 H – 16:30 
H 

Lanche 

16:30 H – 17:30 
H 

Culinária  



 

 
 

 

 

 

 

 

  

Anexo VII 

Dramatização “O 
Capuchinho Vermelho” 



 

 
 

 

O Capuchinho Vermelho 
 
 

Personagens 
Capuchinho- Carla Sofia          
Lobo- Cristiano           
Avó- Joana           
Narrador- Maria do Carmo 
 
 
 
NARRADOR-Era uma vez uma linda menina que vivia num bosque e a quem todos 

chamavam, carinhosamente, de capuchinho vermelho. (Entra a Capuchinho)   Um 

dia a sua mãe pediu-lhe para levar flores á sua avó, que vivia no outro lado da floresta. Mas a meio 

do caminho a Capuchinho ouviu um barulho estranho, que ao se aproximar deu conta de que algo 

não estava bem. (Entra o Lobo) 

(Capuchinho) - O que se passa meu querido Lobo? 

(Lobo) - Sinto-me muito sozinho. Ninguém quer saber de mim.  

(Capuchinho) - Está um dia tão lindo, não se pode estar triste. 

(Lobo) - Ninguém gosta de mim Capuchinho, sinto-me tão abandonado. 

(Capuchinho) - Mas eu gosto de ti e tu és um bom amigo. 

(Lobo) - Mas toda a gente foge de mim, deve ser por ter umas orelhas tão grandes.  

(Capuchinho) - Mas é para puderes ouvir melhor.  

(Lobo) - Então deve ser por ter muito pêlo.  

(Capuchinho) - Oh lobo mas isso é para não passares frio.  

(Lobo) - Ahhh já sei, será que deve ser por ter uma boca tão grande? Se calhar as 

pessoas pensam que as vou comer.  

(Capuchinho) - Isso não é verdade, eu gosto de ti tal como tu és. Não importa as 

nossas diferenças.  

(Lobo) - Achas mesmo isso? 

(Capuchinho) – Acho sim! Já ouvis te o lema “Nada para nós, sem nós”, sabes o que 

quer dizer? 

(Lobo) – Nunca ouvi tal coisa Capuchinho.  

(Capuchinho) – Assim sendo eu explico. Se nós não fizermos nada, nada será nosso, 

ou seja, temos de lutar pelo que queremos e nunca desistir dos nossos sonhos ou objetivos. 

(Lobo) – Ahhhh, já entendi, pensei que não tinha de fazer nada… Então tenho de 

trabalhar muito para alcançar o que desejo.  

 

(Capuchinho) – Exatamente. Se tu não fizeres nada, também não terás nada. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lobo) – Tens razão! Obrigada por me fazeres sentir melhor Capuchinho. 

(Capuchinho) – Não tens nada que agradecer, os amigos são para isso. Queres vir 

comigo a casa da minha avó? 

(Lobo) – Sim pode ser, mas fazer o quê? 

(Capuchinho) - Levar estas lindas flores. 

NARRADOR-E lá foram eles caminhando em direção à casa da avó, assim que chegaram a 

Capuchinho apresentou o amigo à avó. (Entra a Avó) 

 (Capuchinho) - Querida avó apresento-lhe o meu amigo Lobo.  

 (Avó) - Olá meu doce lobo, como estás?  

 (Lobo) -Agora já estou melhor. Contudo estive muito triste mas a sua neta conseguiu 

animar-me e deu-me bons conselhos. 

 (Avó) - Ainda bem meu querido. Adorei as flores, querem lanchar? Acabei de fazer o 

teu bolo favorito Capuchinho. Podem entrar!... 

NARRADOR-Então lá foram eles lanchar.        A 

Capuchinho cumpriu o recado que a mãe lhe dera e ainda ajudou um amigo, fazendo assim a sua 

segunda boa ação do dia… 

 
(Todos)- VITÓRIA, VITÓRIA ACABOU-SE A HISTÓRIA! 
 
 



 

 
 

 

  

Anexo VIII 

Jornal do mês de fevereiro 



 

 
 

 

  

JORNAL DA 

CASA DA  

BOAVISTA 

Jornal nº 33  | Fevereiro de 2018 

Desfile de Carnaval em Lousada  

No dia 9 de Fevereiro os jovens da Casa da Boavista participaram mais uma vez no Desfile de 

Carnaval promovido pela Câmara Municipal de Lousada. 

Os jovens foram com o fardamento dos  “Boavisteiros” com uma camisola deviamente 

identificada, um lenço cor-de-laranja ao pescoço e os respetivos adereços: uma boina com fitas para os 

jovens e um laço no cabelo para as jovens a combinar com as cores da ACIP e com as cores do grupo 

de percussão. Quando chegámos ao local do início do desfile, preparámos os nossos instrumentos para, 

assim, iniciarmos o desfile de carnaval. O nosso grupo, “Os Boavisteiros” fizeram  uma atuação de 

bombos para abertura deste mesmo evento e animaram a marcha com o seu tocar de bombos  pelas ruas 

de Lousada até ao final do percurso do desfile.  

Carla Sofia: ”Gostei muito de participar no desfile. Foi a minha primeira vez. Todos nós  

estávamos empenhados em alegrar o dia às pessoas de Lousada.” 

Joana: ”Gostei de participar no desfile. Também gostei muito de tocar caixa. Espero repetir 

este evento no próximo ano.” 

  

  



 

 
 

 

  

Dia da amizade  

No dia 14 de Fevereiro os jovens da Casa da Boavista juntamente com os jovens da Casa 

da Villa celebraram mais um dia da amizade em conjunto. 

Os jovens da Casa da Villa chegaram por voltas das 11 horas e iniciámos a nossa festa 

com diversos jogos  como mímica, boccia, trabalhos manuais, caça ao tesouro, entre outros. 

Depois do almoço viemos para o ginásio, onde dançámos um pouco. De seguida, os 

técnicos  prepararam  uma surpresa para nós: ofereceram-nos um bilhete para irmos passear todos 

juntos  à Fundação de  Serralves, no Porto,  no próximo mês de Maio. 

  

Carla Daniela: ”Gostei muito do jogo das bolas e de fazer a sessão de relaxamento no 

final dos jogos. Gostei de conviver com os colegas da Casa da Villa.” 

  

Conceição: ”Gostei muito do dia da amizade. Gostei de conviver com os colegas da Casa 

da Villa e espero que para o próximo ano se volte a repetir.” 

  

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de Carnaval em V. N. Famalicão  

 No dia 9 de Fevereiro, da parte da tarde, alguns jovens da Casa da Boavista participaram 

pela a primeira vez no Carnaval de Vila Nova de Famalicão 

 A convite da Casa da Villa agarrámos esta oportunidade de participar num grande desfile 

e de mostrar o nosso grupo de percussão “Os Boavisteiros” pelas ruas de Famalicão. 

 O desfile de Famalicão é maior e envolve muita mais gente pelas suas ruas fora. Os jovens 

da Casa da Villa foram disfarçados de telemóvel e estavam giríssimos. 

 Acabámos o desfile no parque da cidade, onde em conjunto lanchámos e convivemos para 

terminar este grande dia. 

 Paulo: ”Gostei muito do desfile de Famalicão e para o próximo ano  quero lá voltar. 

Cristiano: ”Gostei muito. Nunca toquei bombos pelas ruas e para tanta gente. Foi um carnaval 

muito especial!” 

  

  



 

 
 

 

  
                  Ida ao Cinemax 

No sábado dia 24 de fevereiro nós, os jovens do Lar Residencial da Casa Boavista, fomos  

ao cinema ver o filme “Duda e os Gnomos” no Cinemax em Penafiel. Fomos todos na carrinha 

grande até à cidade de Penafiel num dia lindo de sol. Quando chegámos ao Cinemax , levantámos 

os nossos bilhetes e comprámos um pipocas e um copo de sumo para cada um de nós.  Era um 

filme de animação que contava a história de uma menina e a sua relação com os monstros e com 

os gnomos.  

  

Nelson: “Foi um sábado bem passado, aproveitando o bom tempo e a boa companhia dos 

colegas e da terapeuta Daniela.” 

  

Pedro Campos: “Gostei de ir  ver o filme, de comer pipocas e de beber sumo. Também 

gostei de ir a Penafiel.”  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 

 

 

  

Anexo IX 

Jornal do mês de março 



 

 
 

 

  

JORNAL DA 

CASA DA  

BOAVISTA 

JORNAL Nº 34| Março de 2018 

                                                Dia internacional da Mulher  

  

O dia internacional da mulher é celebrado a 8 de Março, surgiu no final do seculo IX e 

inicio do seculo XX nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas para 

melhorar as condições de vida e de trabalho, e lutar pelo o direito de voto. 

Nós as jovens da casa da Boavista para celebrar este dia fomos a um salão de chá 

onde fizemos um lanche diferente com torradas com compota de várias sabores e chá de 

maçã e canela. A Dona do salão oferece-nos rebuçados de morango e também recebemos 

uma rosa com um bombom de chocolate. No final convivemos um bocado, e de seguida 

viemos para a casa da Boavista onde continuamos a nossa festa. Vimos um filme o “carros 

2” e fizemos karaoke. 

  

Conceição: Foi um dia muito especial e espero que no próximo ano que se repita 

novamente. Gostei da prenda e também de ir lanchar fora só foi pena que estava de chuva. 

Carla Daniela: Gostei muito do lanche e foi divertido conviver com as minhas colegas 

espero que para o ano se volte a repetir. 

  

  

  

 

  



 

 
 

   Competição de Dança  

  

  

No dia 17 de Março nós os jovens da casa da Boavista, tivemos um sábado 

diferente, uma competição de dança, promovida pela a Câmara Municipal de Lousada. 

Havia vários grupos de ginástica, cada grupo fazia um exercício diferente. 

Também competiram varias escolas necessidades educativas capacidades 

especiais. No final decorreu um desfile com todos os grupos, depois recebemos uma 

medalha oferecida pelo Sr. Vereador e tivemos um lanche convívio oferecido pela da 

Câmara Municipal de Lousada. 

  

Maria do Carmo: Gostei muito da competição foi um dia especial para mim, 

gostei da minha atuação, e gostei de conhecer pessoas com as minhas capacidades. 

Espero que para o próximo ano haja mais atividades como esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

André: Gostei de participar na competição de dança, foi divertido correu bem e 

também gostei de receber uma medalha e os aplausos das pessoas. 

  

 



 

 
 

 

 

  

Feira do Chocolate  

  

No dia 23 de Março nós os jovens da casa da Boavista fizemos os preparativos 

para participar na Feira do Chocolate no fim-de-semana de 24 e 25 promovido pela 

Câmara Municipal de Lousada.   

Realizamos trabalhos no atelier de culinária, fizemos bombons, rosas com 

chocolate, massa folhada, bolachas de vários sabores, queijadas e salames.  

No atelier de trabalhos manuais realizamos caixas enfeitadas com uma fita de 

várias cores com uma etiqueta a identificar a nossa casa Também fizemos espetadas 

com gomas. 

Os nossos jovens ajudaram a vender os nossos produtos durante o fim-de-

semana.  

Cristiano: ” Gostei muito da nossa feira, acho que estava muito bem preparada 

com vários produtos para vender para o próximo ano devia se repetir novamente.” 

Fátima: “ Gostei muito da feira do chocolate vendemos os bombos todos, as 

bolachas de canela, o salame e as queijadas. Gostava de repetir novamente para os 

próximos ano.” 

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 

 

  

Anexo X 

Jornal do mês de abril 



 

 
 

 

 

  

JORNAL DA 

CASA DA  

BOAVISTA 

JORNAL Nº 35 | Abril de 2018 

     Páscoa  

Em 2018 a Páscoa celebrou-se no dia 1 de abril. Esta é uma celebração religiosa que comemora a 

ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é um feriado móvel, comemorado sempre ao domingo. Os 

cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, sendo a data conhecida como Domingo de Páscoa. 

O Lar Residencial da Casa da Boavista esteve encerrado, pois os seus clientes foram passar esse dia 

festivo com os seus familiares.  

 Carla Daniela: “Passei uma Páscoa muito feliz e recebi o compasso em minha casa junto da 

minha família.“ 

 Cristiano Dias: ”A minha Páscoa foi um dia em grande: logo de manhã comi duas fatias de pão 

de ló. O resto do dia foi passado em várias casas da minha família a beijar o compasso.” 

 Maria do Carmo: “Beijei o compasso em minha casa e comi tarte de feijão, polvo com batatas 

assadas e algumas amêndoas.” 

  

  

  

  



 

 
 

 

  

    Aniversário da Casa da Boavista 

No dia 13 de Abril a Casa da Boavista festejou mais um aniversário. Durante essa semana 

os jovens estiveram empenhados na decoração da casa para o grande dia. Nesse dia os jovens da 

Casa da Villa vieram festejar o aniversário com a Casa da Boavista. 

Chegaram por volta das 11h estivemos todos juntos a conviver e a divertir no nosso 

ginásio. Antes do almoço os jovens da Casa da Villa ofereceram-nos um jogo do loto com as 

nossas fotografias. Depois  fomos almoçar todos juntos e quando terminámos o almoço comemos 

o bolo de aniversário como sobremesa. De seguida, tivemos oportunidade de experienciar um 

momento que tanto desejávamos: fomos dançar e ouvir música a uma discoteca, à Danceteria 

Bamboleo. 

  

Conceição: “Gostei muito deste dia. Também gostei de estar com os colegas da casa da 

Villa. São muito simpáticos!”  

  

Joana: “Gostei muito deste dia. Foi um dia bem passado juntamente com os colegas da 

Casa da Villa.” 

  



 

 
 

 

  
Revolução 25 de Abril 

  

 A revolução de 25 de Abril, também conhecida como “Revolução dos Cravos”, refere-se a 

um marco da história de Portugal do movimento político e social, ocorrido a 25 de Abril de 1974, 

que depôs o regime ditatorial do estado novo, vigente desde 1933. Foi neste dia que se iniciou o 

processo de implantação de um regime democrático, com a entrada vigor da nova constituição, a 

25 de Abril de 1976. 

 Esta ação foi liderada por um movimento militar, um movimento das Força Armadas, 

composto na sua maior por capitães que tinham participado na Guerra Colonial e que tiveram o 

apoio de oficiais. Este movimento surgiu por volta de 1973, baseando-se inicialmente em 

reivindicações corporativista, acabando por atingir o regime político em vigor. Na sequência 

destes eventos foi instituído em Portugal um feriado nacional no dia 25 de abril, denominado 

como o “Dia da Liberdade”.  

  

Cristiano: “Neste dia vim até Lousada com a minha família. Fui até à esplanada de um café e 

assisti aos festejos deste dia.” 

  

 Carla Sofia: “Neste dia fui até à Praça das Pocinhas com a minha mãe assistir à festa do 

25 de abril. Tinha muita gente e estava um dia muito bonito. “ 
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ESTATUTO DO ANIMADOR SOCIOCULTURAL 
 

PREÂMBULO 

A Animação Sociocultural é o conjunto de práticas desenvolvidas a partir do 

conhecimento de uma determinada realidade, que visa estimular os indivíduos, para a 

sua participação com vista a tornarem-se agentes do seu próprio processo de 

desenvolvimento e das comunidades em que se inserem. A Animação Sociocultural é 

um instrumento decisivo para um desenvolvimento multidisciplinar integrado dos 

indivíduos e dos grupos.         

 O animador sociocultural é aquele que, sendo possuidor de uma formação 

adequada, é capaz de elaborar e executar um plano de intervenção, numa 

comunidade, instituição ou organismo, utilizando técnicas culturais, sociais, 

educativas, desportivas, recreativas e lúdicas.      

    O presente Estatuto do Animador Sociocultural foi 

ratificado por aclamação no I Congresso Nacional de Animação Sociocultural, 

subordinado ao tema da Profissão e Profissionalização dos Animadores, que se 

realizou nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2010, no Centro Cultural e de 

Congressos da cidade de Aveiro, após ter sido aprovado por unanimidade na 

Assembleia Geral da APDASC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da 

Animação Sócio-Cultural, realizada nos dois primeiros dias do Congresso. 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÂMBITO, NATUREZA, OBJETIVOS E ESTRUTURA DA 

CARREIRA 

Artigo 1º 

Objeto 

1. O presente diploma estabelece o Estatuto do Animador Sociocultural, 

nomeadamente no âmbito das carreiras da administração central, regional, local, do 

3.º sector e empresas privadas.  

Artigo 2º 

Âmbito 

1. O presente diploma aplica-se em Portugal continental e às respectivas 

Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, a todos os Animadores Socioculturais que, 



 

 
 

independentemente do vínculo contratual, desenvolvam a sua atividade na 

administração central, regional, local, do 3.º sector ou em empresas privadas. 

Artigo 3º 

Natureza e Objetivos 

1. A carreira dos Animadores Socioculturais enquadra todas as pessoas que 

tenham em sua posse o respetivo certificado ou diploma em Animação Sociocultural, 

Animação e Intervenção Sociocultural, Animação Educativa e Sociocultural, Animação 

Cultural, Animação Socioeducativa, Animação Cultural e Educação Comunitária, 

Animador Sociocultural, Animador Sociocultural/Técnico de geriatria, Animador 

Sociocultural/Assistente familiar, Animador Sociocultural/Desporto, Técnico de 

Animação Sociocultural, Animador Social, Animador Social/Assistente de Geriatria, 

Animador Social/Assistente Familiar, Animador  

Social/Organização e apoio nas áreas sociais, Animador Social/Organização e 

planeamento, e Animador Social/Técnico de desenvolvimento, obtido através de curso 

superior, pós-secundário ou secundário legalmente reconhecido pelo Ministério da 

Educação ou Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que exerçam a 

sua atividade no território nacional, independentemente do regime em que esta é 

desenvolvida.  

2. No desenvolvimento das suas funções, o Animador Sociocultural, atua em 

conformidade com as metodologias da Animação Sociocultural, e dentro dos 

respetivos conteúdos funcionais inerentes às categorias profissionais.  

Artigo 4º 

Estrutura e Acesso às Carreiras Profissionais 

1. O presente Estatuto define dois tipos de Animadores Socioculturais:  

a) Técnico Superior em Animação Sociocultural  

b) Assistente Técnico em Animação Sociocultural  

2. Considera-se Técnico Superior em Animação Sociocultural aquele que 

tenha a titularidade oficialmente reconhecida e correspondente à licenciatura em 

Animação Sociocultural, Animação e Intervenção Sociocultural, Animação Educativa e 

Sociocultural, Animação Cultural, Animação Socioeducativa, Animação Cultural e 

Educação Comunitária. Qualquer outro diploma, ainda que de habilitações idênticas ou 

superiores à licenciatura, não possibilita o acesso a esta Carreira.  



 

 
 

3. A carreira do Técnico Superior em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito da função pública, enquadra-se nas 

carreiras gerais da função pública de Técnico Superior (cf. Art.º 49, Lei N.º 12-

A/2008, DR 1.ª Série - N.º 41 – 27 Fevereiro).  

4. A carreira do Técnico Superior em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), enquadra-se na carreira de Técnico Superior de 

Animação Sócio-Cultural de 1.ª (nível III), Técnico Superior de Animação Sócio-

Cultural de 2.ª (nível IV), Técnico Superior de Animação Sócio-Cultural de 3.ª 

(nível V), (cf. Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34 de 15 de setembro de 2010).  

5. A carreira do Técnico Superior em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito das Misericórdias, enquadra-se na 

carreira de Animador Sociocultural, Animador Cultural ou Animador Familiar, 

níveis V (Grau I), IV (Grau II) e III (Grau Principal), (Cf. Boletim do Trabalho e 

Emprego, 1.ª série n.º 47, de 22 de Dezembro de 2001).  

6. Considera-se Assistente Técnico em Animação Sociocultural aquele que 

tenha em sua posse o respetivo certificado ou diploma oficialmente reconhecido e 

correspondente à conclusão do 12.º ano, ou habilitação equivalente, em Curso de 

Animador Sociocultural, Animador Sociocultural/Técnico de geriatria, Animador 

Sociocultural/Assistente familiar, Animador Sociocultural/Desporto, Técnico de 

Animação Sociocultural, Animador Social, Animador Social/Assistente de Geriatria, 

Animador Social/Assistente Familiar, Animador  

Social/Organização e apoio nas áreas sociais, Animador Social/Organização e 

planeamento, e Animador Social/Técnico de desenvolvimento. Qualquer outro 

diploma, ainda que de habilitações idênticas ou superiores ao 12.º ano, não possibilita 

o acesso a esta Carreira.  

7. A carreira do Assistente Técnico em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito da função pública, enquadra-se nas 

carreiras gerais da função pública de Assistente Técnico (cf. Art.º 49, Lei N.º 12-

A/2008, DR 1.ª Série - N.º 41 – 27 Fevereiro).  

8. A carreira do Assistente Técnico em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), enquadra-se na carreira de Animador Sócio-Cultural 

(nível IX), (cf. Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34 de 15 de setembro de 2010).  



 

 
 

9. A carreira do Assistente Técnico em Animação Sociocultural que 

desenvolva a sua atividade profissional no âmbito das Misericórdias, enquadra-se na 

carreira de Animador Sociocultural, Animador Cultural ou Animador Familiar, 

níveis IX (Grau I), VIII (Grau II) e VII (Grau Principal), (Cf. Boletim do Trabalho e 

Emprego, 1.ª série n.º 47, de 22 de Dezembro de 2001).  

CAPÍTULO II 

CONTEÚDO FUNCIONAL 

Artigo 5.º 

Conteúdo funcional 

1. O exercício da atividade de Técnico Superior em Animação Sociocultural 

insere-se no quadro das competências atribuídas aos organismos da administração 

central, regional, local, do 3.º sector e empresas privadas, compreendendo um 

conjunto de funções na definição de planos e programas de intervenção no domínio 

sociocultural.  

2. O Técnico Superior em Animação Sociocultural, é o trabalhador 

responsável pela conceção e coordenação de processos de diagnóstico sociocultural, 

bem como pelo planeamento, execução, gestão, acompanhamento e avaliação de 

projetos, programas e planos de Animação Sociocultural. Coordena equipas de 

Assistentes Técnicos em Animação Sociocultural ou outros, definindo, implementando 

e avaliando estratégias para a sua intervenção através dos recursos possíveis.  

3. O exercício da atividade de Assistente Técnico em Animação 

Sociocultural insere-se no quadro das competências atribuídas aos organismos da 

administração central, regional, local, do 3.º sector e empresas privadas, e 

compreende um conjunto de funções, superiormente enquadradas, visando a 

intervenção junto de uma comunidade ou grupo tendo por instrumento técnicas de 

Animação Sociocultural e por objeto o desenvolvimento global e a integração pela via 

da atividade social e cultural dessa comunidade ou grupo.  

4. O Assistente Técnico em Animação Sociocultural, é o trabalhador que 

está capacitado para (cf. perfil de Animador Sociocultural no Catálogo Nacional de 

Qualificações):  

a) Diagnosticar e analisar, em equipas técnicas multidisciplinares, situações de 

risco e áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio 

envolvente (observar e recolher informação, através  



 

 
 

de instrumentos vários, sobre a comunidade, o grupo e o indivíduo; despistar 

situações de risco, encaminhando-as para as equipas técnicas especializadas).  

b) Planear e implementar, em conjunto com a equipa técnica multidisciplinar, 

projetos de intervenção sócio-comunitária.  

c) Planear, organizar e avaliar atividades de carácter educativo, cultural, 

desportivo, social, lúdico, turístico e recreativo, em contexto institucional, na 

comunidade ou ao domicílio, tendo em conta o serviço em que está integrado e as 

necessidades do grupo e dos indivíduos, com vista a melhorar a sua qualidade de vida 

e a qualidade da sua inserção e interação social (conceber os materiais necessários 

para o desenvolvimento das atividades de animação, tais como, fantoches, 

gigantones, esculturas, trabalhos de cerâmica, máscaras, adereços e pinturas).  

d) Desenvolver atividades diversas, nomeadamente ateliês, visitas a museus e 

exposições, encontros desportivos, culturais e recreativos, encontros intergeracionais, 

atividades de expressão corporal, leitura de contos e poemas, trabalhos manuais, com 

posterior exposição dos trabalhos realizados, culinária, passeios ao ar livre.  

f) Promover a integração grupal e social e envolver as famílias nas atividades 

desenvolvidas, fomentando a sua participação.  

g) Fomentar a interação entre os vários atores sociais da comunidade, 

articulando a sua intervenção com os atores institucionais nos quais o grupo 

alvo/indivíduo se insere.  

h) Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação dos 

clientes/utilizadores e que afetem o seu bem-estar.  

i) Elaborar relatórios de atividades.  

CAPÍTULO III 

DIREITOS E DEVERES 

Artigo 6º 

Direitos 

1. São garantidos aos Animadores Socioculturais os direitos estabelecidos para 

os trabalhadores em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do presente 

Estatuto.  

2. São direitos profissionais do Animador Sociocultural:  



 

 
 

a) Direito de participação.  

b) Direito à formação e informação para o exercício da sua função.  

c) Direito ao apoio técnico, material e documental.  

d) Direito à segurança na atividade profissional.  

e) Direito à negociação coletiva.  

Artigo 7º 

Direito de participação 

1. O direito de participação exerce-se nos diferentes âmbitos da Animação 

Sociocultural.  

2. O direito de participação que, consoante os casos, é exercido 

individualmente, em grupo ou através de organizações profissionais ou sindicais, que 

venham a formar-se, compreende:  

a) O direito de participar na definição da política de Animação Sociocultural à 

escala comunitária, local, regional e nacional.  

b) O direito de intervir na orientação pedagógica dos projetos de Animação 

Sociocultural em que se encontre envolvido, bem como na escolha dos métodos, das 

tecnologias e técnicas de animação mais adequadas.  

c) O direito de coordenar e participar em projetos de estudo e investigação na 

área da Animação Sociocultural, bem como nos respetivos processos de avaliação.  

d) O direito de eleger e ser eleito para organizações profissionais ou sindicais, 

que venham a formar-se.  

Artigo 8º 

Direito à formação e informação 

1. O direito à formação e informação para o exercício da sua função é 

garantido pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar 

e aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais e ainda à 

autoformação, podendo visar objetivos de reconversão profissional, bem como de 

mobilidade e progressão na carreira.  

Artigo 9º 

Direito ao apoio técnico, material e documental 



 

 
 

1. O direito ao apoio técnico, material e documental exerce-se sobre os 

recursos necessários à formação e informação do Animador Sociocultural, bem como 

ao exercício da Animação Sociocultural.  

Artigo 10º 

Direito à segurança na atividade profissional 

1. O direito à segurança na atividade profissional compreende a proteção por 

acidentes em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem como a prevenção e 

tratamento de doenças que venham a ser definidas pelo Governo, como resultando 

necessária e diretamente do exercício continuado da função de Animador 

Sociocultural.  

2. O direito à segurança na atividade profissional compreende ainda, a 

penalização da prática de ofensa corporal ou outra violência sobre o Animador 

Sociocultural no exercício das suas funções ou por causa delas.  

3. Direito ao sigilo e confidencialidade.  

Artigo 11º 

Direito à negociação coletiva 

1. É reconhecido ao Animador Sociocultural o direito à negociação coletiva, nos 

termos legalmente previstos.  

Artigo 12º 

Deveres profissionais 

1. O Animador Sociocultural está obrigado ao cumprimento dos deveres 

estabelecidos para os trabalhadores em geral e dos deveres profissionais decorrentes 

do presente Estatuto.  

2. Decorrendo da natureza da função exercida, são deveres profissionais do 

Animador Sociocultural:  

a) Contribuir para a formação e realização integral dos indivíduos, promovendo 

o desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, 

incentivando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente 

intervenientes na vida da comunidade.  



 

 
 

b) Reconhecer e respeitar as diferenças socioculturais dos membros da 

comunidade, valorizando os diferentes saberes e culturas, combatendo processos de 

exclusão e discriminação, promovendo a interculturalidade.  

c) Colaborar com todos os intervenientes da Animação Sociocultural, 

favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo.  

d) Participar na organização e assegurar a realização das atividades de 

Animação Sociocultural.  

e) Respeitar o sigilo profissional, respeitando principalmente a natureza 

confidencial da informação relativa aos cidadãos, salvo se em consciência estão em 

sério risco exigências do bem comum.  

f) Refletir sobre o trabalho realizado individual e coletivamente, defendendo o 

projeto pessoal e comunitário.  

g) Enriquecer e partilhar os recursos da Animação Sociocultural, bem como 

utilizar novos meios que lhe sejam propostos numa perspetiva de abertura à inovação 

e de reforço da qualidade da Animação Sociocultural.  

h) Respeitar, como forma de inserção na comunidade, as tradições, os usos e 

costumes do meio envolvente ao local em que exerce funções.  

i) Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 

equipamentos que utilize.  

j) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, 

numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional.  

k) Cooperar com os restantes intervenientes na Animação Sociocultural com 

vista à implementação de projetos.  

l) Promover as relações internacionais e a aproximação entre povos.  

m) Cumprir as obrigações do Código Deontológico do Animador Sociocultural. 


