
TPG FoliLédni.co
daiGuarda

Kseola Superior
(II E(ttI(IÇii((
f;orrrrrrieoço e I)esporlu

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Curso Técnico Superior Profissional

em Gerontologia

Henrique José Marques Abrantes

julho 2019

a



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia 

 

Relatório de Estágio 

 

Centro Comunitário das Minas da Panasqueira 

 

 

Henrique José Marques Abrantes 

Guarda, julho de 2019



 

i 

 

Ficha de identificação 

Nome do aluno: Henrique José Marques Abrantes 

Nome da organização: Santa Casa da Misericórdia do Fundão - Centro Comunitário das 

Minas da Panasqueira 

Número de aluno: 1700041 

Morada: Praceta Dr. Manuel Veigas – Barroca Grande 

Código Postal: 6225 – 051 Aldeia São Francisco de Assis 

Telefone: 275657154 

Correio eletrónico: helenabritomisericordiafundao.pt 

Data de início de estágio: 25 de fevereiro 

Data de final de estágio: 12 de julho  

Docente orientador de estágio: Guilherme Monteiro 

Supervisora da instituição: Helena Brito 

Grau académico: Licenciatura em Sociologia 

Cargo que ocupa: Diretora técnica 

Direção de curso: Professora Coordenadora Principal, Maria Eduarda R. da Cunha 

Ferreira 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na mansidão desses fios de cabelo branco escondem-se muitas vidas, 

Fulgor das ondas negras e revoltas de outros tempos. 

Nas mãos, um carinho comovente,  

Que se entrega de forma incondicional… 

Nas palavras, uma fraqueza desconcertante. 

Ainda assim, o mesmo olhar, a mesma essência, que agora contempla a 

Beleza das cores entrelaçadas, das folhas caídas do Outono. 

Para que uma nova vida aconteça” 

 (Freire, 2012: p.4) 
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Resumo  

No Centro Comunitário das Minas da Panasqueira (CCMP), para que os idosos não 

percam a sua autonomia total, faz com que tentem, sempre que possível, realizar as suas 

atividades diárias autonomamente ou com a ajuda dos profissionais de saúde existentes 

no estabelecimento.  

O presente relatório engloba, deste modo, o conhecimento do CCMP num todo, ou seja, 

dá a conhecer os utentes presentes na instituição, de modo generalizado, os profissionais 

de saúde existentes e as diferentes funções dos mesmos, de forma a proporcionar conforto 

aos seus utentes, nomeadamente a nível da higiene, da alimentação e da interação entre 

idosos através das atividades socioculturais desenvolvidas em equipa, contrapondo a 

prática com a teoria, assim como as áreas que compõem a instituição e certos 

equipamentos utilizados.  

Foi possível perceber que nem sempre a prática consegue coincidir com a teoria 

estabelecida nas instituições de ensino, uma vez que há diversas formas de agir para um 

determinado fim.  

 

PALAVRAS-CHAVE: CCMP, idosos, atividades, profissionais  
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Introdução 

O presente relatório insere-se no âmbito do estágio curricular do 2º ano do Curso Superior 

Profissional de Gerontologia, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

da Guarda. 

Decorreu no período compreendido entre o dia 25 de fevereiro e 12 de julho de 2019, no 

Centro Comunitário das Minas da Panasqueira, pertencente à Santa Casa da Misericórdia 

do Fundão, no Concelho do Fundão. 

A fim de realizar as 750 horas estabelecidas, foi escolhida esta instituição pois apresenta 

uma variedade enorme de ofertas para os utentes, constitui uma equipa multidisciplinar 

abrangente, que proporciona o maior conforto para a pessoa. Isto para não falar das 

condições que a instituição apresenta. E, como tal, não conhecendo o estabelecimento na 

totalidade, foi conveniente conhecer com maior profundidade o funcionamento dos 

serviços. 

Uma vez que a esperança média de vida está a aumentar, o que leva ao crescimento do 

envelhecimento demográfico, é necessário construir metodologias para proporcionar um 

envelhecimento ativo de forma a preservar a autonomia do idoso. 

O relatório visa dar a conhecer o estabelecimento onde foi realizado o estágio, os 

objetivos inicialmente preconizados (Anexo I) para a realização da Formação em 

Contexto de Trabalho, bem como as atividades desenvolvidas para concretização dos 

mesmos assim como as dificuldades sentidas, sendo que o principal objetivo do estágio 

foi desenvolver competências profissionais, de modo a confrontar a teoria com a prática, 

oferecendo uma ideia do que é a realidade institucional. 

De acordo com o instruído no Instituto Politécnico da Guarda, o técnico de Gerontologia, 

deve “contribuir, de forma autónoma ou sob orientação, para o bem-estar da pessoa idosa 

respondendo às suas necessidades quotidianas no que se refere ao estado de saúde, 

cognitivo e emocional, proteção e assistência social bem como participar ou coordenar os 

serviços de gestão dos equipamentos de apoio a esta população” (D R, 2ª série; Nº13 – 

20 de janeiro de 2016).  
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Desta forma, o relatório encontra-se estruturado em dois capítulos, um em contexto 

teórico, que refere a caracterização da instituição, onde se insere a caracterização do 

CCMP. Ainda no primeiro capítulo menciona a situação demográfica de Portugal, o papel 

do Gerontólogo e o envelhecimento ativo. No segundo capítulo está indicado, as 

atividades no âmbito de estágio, que inclui a higiene, o auxílio nos curativos, alimentação 

e atividades de animação. 

A metodologia utilizada para este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica.  



 
 

 

 

 

 

Capítulo I – Caraterização geográfica do 

Centro Comunitário 
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1.1 Situação demográfica em Portugal 

Para uma melhor fundamentação da proposta é necessário compreender o passado, o 

presente e principalmente o futuro. Prever a população possível no futuro permite que a 

sociedade se conheça e que se compreenda melhor. A previsão permite antecipar o 

impacto de algumas alternativas possíveis que dizem respeito a comportamentos 

demográficos. Deste modo, podemos ter algumas certezas sobre o futuro, o que ajudará 

numa consciente adaptação da sociedade ao curso dos eventos. “Pretende-se, assim, com 

estes resultados, dar elementos para uma reflexão mais sustentada e uma discussão 

também mais informada sobre as tendências populacionais em curso.” Fundação 

Francisco Manuel Dos Santos. Projecções 2030 e o Futuro. 

Nos últimos 50 anos, o envelhecimento da população tem vindo acentuar-se, devido ao 

aumento da esperança média de vida e da diminuição da taxa de natalidade. Desta forma 

a percentagem da população com mais de 65 anos está em crescimento, inclusive 

mundialmente. 

A realidade portuguesa é semelhante aos países desenvolvidos. Com base no Instituto 

Nacional de Estatísticas (Gráfico 1) (https://www.ine.pt, consultado a 1 de julho de 2019), 

atualmente, a percentagem de população envelhecida e tende a aumentar. Podemos 

Gráfico 1 - Índice e Envelhecimento  

Fonte: https://www.ine.pt 
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verificar que o índice de envelhecimento em 2011 é de 130 em Portugal e que em 2018 

existiu um aumento significativo para aproximadamente 170. Esta situação poderá vir a 

ser caracterizada por graves problemas socioeconómicos, entre os quais habitações 

multigeracionais potenciadoras de conflitos pela ausência de qualidade de vida. No caso 

dos idosos, apenas restariam lares e centros de dia, onde os idosos perdem a autonomia, 

quando frequentemente poderiam ter uma vida ativa. 

1.2 Caraterização referente ao Centro Comunitário das 

Minas da Panasqueira 

A população idosa, em comparação à população jovem, tem vindo a aumentar 

drasticamente, daí a importância da existência de respostas sociais que visem 

proporcionar o seu bem-estar e qualidade de vida (Gráfico 2).  

O Centro Comunitário das Minas da Panasqueira, instituição onde realizei a minha 

formação prática, é um dos exemplos das respostas sociais existentes, albergando um 

número elevado de pessoas da terceira idade de forma a responder às suas necessidades 

fisiológicas e psicossociais. 

1.2.1 Caraterização territorial 

As Minas da Panasqueira estão localizadas na zona norte do distrito de Castelo Branco, 

mais precisamente nas zonas limítrofes dos conselhos da Covilhã, Fundão e Pampilhosa 

da Serra, dos quais dista respetivamente 40, 30 e 29 km, fazendo parte da denominada 

“zona do Couto Mineiro”, que é composta por várias freguesias destes três conselhos.  

O Centro Comunitário das Minas da Panasqueira situa-se na localidade Barroca Grande, 

na freguesia da Aldeia de São Francisco de Assis (Figura 1) numa área que se aproxima 

dos 23 km². 

Gráfico 2 - Índice de Envelhecimento no Concelho da Covilhã  

Fonte: https://www.pordata.pt 
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Esta zona carateriza-se essencialmente pela extração mineira. Com o aparecimento do 

Volfrâmio e o início das explorações subterrâneas a partir de 1898 na área geográfica 

desta freguesia, o modo de vida desta comunidade serrana sofreu alterações significativas, 

que se traduziram no aspeto económico, mas com profundas marcas no aspeto social e 

cultural. 

A exploração das minas da Panasqueira começou a surgir verdadeiramente no ano de 

1985. Depois de passar por vários proprietários é com a atual firma Beral Tin and 

Wolfram que a região conhece um verdadeiro desenvolvimento e exploração constante 

do seu minério até ao ano de 1992, ano este marcado pelo encerramento da empresa 

mineira. Em 1995 é reativada a exploração mineira pela mesma firma. Nesta altura, as 

Minas da Panasqueira integravam três polos de exploração – Barroca Grande, 

Panasqueira e Rio, estes dois últimos desativados. Atualmente mantém-se em 

funcionamento a sede e a mina da Barroca Grande, localidade anexa da freguesia da aldeia 

de São Francisco de Assis (Figura 2).  

Figura 1 - Freguesias pertencentes ao Concelho da Covilhã 

 Fonte: https://geneall.net/pt/mapa/81/covilha/ 
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Trata-se assim, de uma zona longe dos grandes centros urbanos, com difíceis e escassos 

acessos e com diversas condicionantes específicas da sua geografia serrana. 

1.2.2. Caracterização da Instituição 

A Irmandade da Santa Casa do Fundão, também denominada por Santa Casa da 

Misericórdia do Fundão, foi fundada em 1516, desenvolvendo há mais de 500 anos 

atividades em prol da população local.  

Como se pode ler no Artigo 1º, nº 1 do seu compromisso, foi constituída “(…) com o 

objetivo de, na prática da caridade, satisfazer carências sociais (…)”. Para além disso o 

Artigo 4º do mesmo compromisso consagra que “(…) o âmbito da atividade social da 

Instituição não se confina apenas ao campo da chamada segurança social e pode abranger 

também, ouros meios de fazer bem e designadamente os setores da saúde e educação.” 

Esta Instituição, tem assim como missão, ser um efetivo agente do desenvolvimento local 

equilibrado, em todas as suas vertentes, sem se sobrepor às iniciativas da população nem 

das instituições privadas ou públicas, mas antes servindo de agente mobilizadores 

esforços e vontades de todos os agentes socioeconómicos locais e cooperando com estes. 

Vejamos o Artigo 3º, nº1 que estabelece “sem quebra da sua autonomia e independência 

e dos seus fins, com quaisquer outras entidades públicas e particulares, que o desejem e, 

igualmente, promoverá a colaboração e o melhor entendimento com as autoridades e 

populações locais, em tudo o que respeita à manutenção e ao desenvolvimento das obras 

Figura 2 - Entrada da Localidade de Barroca Grande  

Fonte: Própria 
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sociais existentes, designadamente, através de atuações de caráter dinamizador, cultural 

e recreativo”. 

Desta forma, a ação da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, pauta-se por promover 

iniciativas, em todas as vertentes da vida do homem, enquanto centro de qualquer 

processo de desenvolvimento, que possam de alguma forma contribuir para resolver 

problemas que estejam a afetar a população atual ou as condições em que se 

desenvolverão as gerações futuras. 

Grande parte destas iniciativas são desenvolvidas em estreita articulação com entidades 

oficiais, que com a sua colaboração e apoio, tornam possíveis a implementação de 

projetos em áreas como a saúde, a formação e qualificação profissional, a inserção, e 

reinserção social, envolvendo as pessoas mais carenciadas da comunidade local, entre os 

quais se incluem os idosos, os jovens, as crianças, os desempregados e os deficientes. 

Hoje, a cidade e o concelho do Fundão e inclusive os concelhos da Covilhã e Penamacor, 

onde temos serviços sociais e educativos, acarinha e defende a misericórdia, que se 

encontra em desenvolvimento das suas atividades. Dispõe de diversas valências sociais 

que no conjunto prestam apoio a cerca de 900 pessoas, sendo elas: 

• Sete Centros de dia dispersos pelas freguesias do Concelho 

• Cinco Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) 

• Sete Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) 

• Academia música e dança 

• Jardim de Infância e Creche 

• Centro de Aminação de Tempos Livres (ATL) 

• Vinte camas na Unidade de Cuidados Continuados de Saúde de Média e Longa 

Duração.  

Através destes serviços, a Santa Casa da Misericórdia do Fundão procura cumprir uma 

das suas mais originárias vocações, despertar solidariedades adotando, como verdadeira 

regra de conduta a máxima da “Escola, Púlpito e Cartilha” de que nos falou o Frei Miguel 

Contreiras. Só com a ação conjunta das três vertentes – Poder Estatal, Benfeitores e 

Populações – a Santa Casa pôde colocar em funcionamento estes estabelecimentos 

sociais, procurando a cada momento encontrar respostas prontas, flexíveis e adequadas 

aos problemas sociais com que se confronta. Só desta forma tem sido possível prevenir, 
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resolver ou atenuar algumas carências individuais e/ou familiares que não encontram 

respostas convenientes noutras estruturas públicas ou particulares. 

Todavia, pensamos que nem tudo está feito, pois acreditamos que nenhuma vertente da 

vida do homem, como centro de todo o desenvolvimento, nos foi alheia nestes últimos 

anos, como evidenciam os projetos e realizações nos âmbitos social, educacional, 

cultural, formação profissional, emprego e valorização dos tempos livres. 

Vivemos, porém, tempos de mudança que reclamam respostas renovadas e inovadoras 

que, por vezes, nem sempre são bem acolhidas por todos, mas que não se compadecem 

com fraquezas ou ignorância de soluções. 

No CCMP (Figura 3), valência onde realizei a minha formação em contexto de trabalho, 

sito em Praceta Dr. Manuel Veiga, Barroca Grande, pertencente à freguesia da Aldeia de 

São Francisco de Assis, concelho da Covilhã, teve a sua origem na adaptação do antigo 

Hospital das Minas da Panasqueira. 

Esta infraestrutura foi doada em julho de 1995 à Santa Casa da Misericórdia do Fundão, 

após um período de encerramento das Minas da Panasqueira, para que nele fosse 

implementada uma obra de cariz social que servisse os interesses e colmatasse 

necessidades da população local.  

Abriu portas em janeiro de 1999 com as valências de ERPI e mais tarde SAD, ATL e 

Creche, tendo essencialmente como orientação a satisfação das necessidades e 

Figura 3 - Frente do Centro Comunitário das Minas da Panasqueira  

Fonte: Própria 
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expectativas da população local, respondendo com qualidade às preocupações e carências 

da população, principalmente da população idosa.  

Após um período de reconstrução e requalificação do edifício, terminado e inaugurado 

em 2014, o CCMP tem agora a funcionar as valências de ERPI e a SAD, prestando apoio 

a 70 pessoas idosas, cinquenta e cinco de ERPI e quinze em SAD. 

Na estrutura de ERPI podemos verificar três pisos. Piso -1, piso 0 e piso 1.  

No piso -1 existe: 

• Sala de convivo da ala rosa; 

• Wc´s Gerais; 

• Refeitório; 

• Lavandaria; 

• Vestiários das funcionárias; 

• Cozinha; 

• Arrumos. 

No piso 0 existe: 

• Serviços Administrativos e Acção Social compostos por: Gabinete de Direção 

Técnica; Gabinete de Animação Sócio Cultural; Gabinete de Enfermagem e Sala 

do Vigilante; 

• Wc´s para visitantes; 

• Ala Verde composta por 11 camas distribuídas por 6 quartos, Sala de convívio 

com copa, Ginásio e Arrumos 

• Ala Azul composta por 17 camas distribuídas por 11 quartos, Sala de convívio 

com copa, Wc com Banho Assistido e Arrumos. 

No piso 1 existe: 

• Ala laranja composta por 28 camas distribuídas por 11 quartos, Sala de convívio 

com copa, Wc com Banho Assistido e Arrumos.
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1.3 O Papel do Técnico Superior Profissional de Gerontologia 

Uma vez mais o gerontólogo surge como fundamental num caminho totalmente por 

percorrer, pois é a refletir no futuro que poderemos resolver alguns dos problemas da 

atualidade antecipando os futuros, tal como nos diz Vara (2012: p. 66) “Cabe ao 

gerontólogo estudar problemáticas, definir estratégias e apontar soluções para um 

envelhecimento mais sustentável.”  

Portanto o gerontólogo tem que agir de forma calculosa, de modo a não interferir com a 

negativamente com a vida das pessoas idosas. 

“Faz todo o sentido que este se engloba nas equipas de cuidados primários de saúde, para 

aí , sob a capa da credibilidade que as atuais equipas de cuidados primários possuem junto 

da comunidade, se apresentar como um profissional de saúde capaz de cooperar para 

resolver os problemas dos idosos, os quais exibem uma grande parte da comunidade 

utilizadora do Serviço Nacional de Saúde (SNS).” (Vara, 2012: p. 67) 

Na minha opinião, o gerontólogo é uma peça muito importante nos dias de hoje a nível 

do SNS, pois é este que vai ajudar na integração e na compreensão das pessoas idosas 

para existir uma transição mais rápida e eficiente em instituições para Idosos. É sobre o 

gerontólogo que vai recair muitos tipos de avaliações e que vai acompanhar cada idoso 

ou utente pois vai ser a chave importante para que eles tenham os cuidados com qualidade. 

1.4 O Técnico Superior Profissional de Gerontologia nas 

instituições de idosos  

Um dos ambientes naturais de trabalho do gerontólogo são, sem dúvida, as instituições 

que prestam serviços de apoio a idosos, exibidas sobretudo nas respostas sociais de centro 

de dia, serviço e apoio ao domicílio e ERPI. “Em todas elas o gerontólogo assume-se com 

uma peça chave no que garante os cuidados gerontológicos de qualidade, pois interfere 

ao nível da avaliação multidimensional do idoso, no respetivo planeamento junto da 

equipa multidisciplinar dos serviços a ser concedidos a essa mesma pessoa, e na execução 

desses mesmos cuidados e serviços.” (Vara 2012: p. 68)  

Mais uma vez a avaliação assume um papel importante para a planificação dos cuidados 

a ser prestados.  
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“Existem inúmeras situações de idosos nas instituições, que não têm uma ficha técnica 

verdadeiramente bem completada ou se existe o mesmo não é partilhado pela equipa de 

colaboradores, e menos ainda existe, um plano individualizado de cuidados centrados nas 

necessidades  de cada idoso e, se este documento existe encontram-se em armários 

fechados  para simples cumprimento de obrigações formais.” (Vara 2012: p. 69) 

Então o gerontólogo tem a obrigação de modificar estes conceitos, pois a sua visão é mais 

ampla.  

“Terá de atuar junto da direção da instituição, unificando-a e motivando-a em torno de 

um objetivo idêntico, pois terá de construir a ponte para a direção técnica e exceder os 

objetivos para a equipa de colaboradores, motivando-os, e preocupando-se com eles, pois 

é impossível prestar bons serviços ou cuidados sem uma equipa motivada para isso.” 

(Vara 2012: p. 70) 

Contudo, se uma equipa multidisciplinar não estiver motivada e cuidada, podem começas 

a aparecer resultados menos positivos, colocando em causa do resultado final da 

reabilitação das pessoas idosas.  

1.5 Papel do Técnico Superior Profissional de Gerontologia 

De modo a obter-se uma formação prática de acordo com as funções do Técnico Superior 

Profissional de Gerontologia, foram atribuídos os seguintes objetivos a desenvolver, 

mencionados no plano de estágio: 

❖ Acompanhar e planear atividades de estímulo cognitivo em sessões individuais e 

em grupo: realização de jogos de associação/ identificação, memória, sequencia, 

concentração, entre outros. 

❖ Auxiliar e implementar programas de intervenção que potenciem um 

envelhecimento ativo e saudável: realização de atividades de estímulo á 

Motricidade física, nomeadamente, sessões de ginástica geriátrica, treino 

desportivo em ginásio, expressão corporal e marcha; 

❖ Acompanhar e realizar atividades descritivas em plano anual (anexo 2) de 

atividades da instituição, designadamente atividades de carater religioso e 

comemorativo (Carnaval. Dia da mulher, Dia do Pai, Pascoa, Dia da Mãe, Santos 

populares, Passeio Anual da terceira idade, entre outros). 
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❖ Acompanhar e integrar o coro Sénior de Santa Casa da Misericórdia do Fundão; 

❖ Acompanhar, desenvolver e apoiar atividades no âmbito da prevenção da saúde e 

bem-estar da pessoa idosa: auxílio nos tratamentos de feridas e nas atividades de 

vida diária (alimentação, higiene pessoal, posicionamentos, transferências); 

❖ Acompanhar e prestar apoio psicossocial; 

1.6 Envelhecimento Ativo 

Num contacto diário com as pessoas mais velhas, facilmente constatamos que existem 

formas distintas de envelhecer.  

“Um envelhecimento “bem-sucedido”, “satisfatório” ou “ativo” não depende 

exclusivamente de fatores como a sorte ou o património genético. Depende cada um de 

nós, das ações e responsabilidades individuais, da saúde, mas também dos padrões 

comportamentais e afetivos, as amizades e os contextos de vida, o tempo socioeconómico 

e o histórico de vida. Na exploração do conceito de “envelhecimento ativo” implica as 

boas práticas de vida saudável, evidentemente constrói-se ao longo da nossa vida se 

detemos ações mais ou menos positivas, que se vão manifestando no nosso bem-estar 

físico e psicológico.” (Ribeiro, 2011: p.1) 

Este envelhecimento é muito importante para conseguirmos manter a nossa capacidade 

física e cognitiva em bom funcionamento. 

1.6.1 O “Envelhecimento Ativo” segundo a Organização Mundial e 

Saúde (OMS) 

O de Envelhecimento Ativo, que surge na sequência do envelhecimento saudável 

preconizado até então, e que pretende agora ser mais abrangente, estendendo-se, para 

além da saúde, a aspetos socioeconómicos, psicológicos e ambientais, integrados num 

modelo multidimensional que explica os resultados do envelhecimento. 

“Noutros quadros de referência fala-se de “envelhecimento ótimo” (Baltes, 1990).  ou 

“envelhecimento bem-sucedido” (Rowe,1998), no que estes conceitos tinham de maior 

dificuldade operativa na definição de padrões de sucesso. O novo paradigma surge como 

sendo mais consensual, no sentido em que preconiza a qualidade de vida e a saúde dos 

mais velhos, com manutenção da autonomia física, psicológica e social, em que os idosos 
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estejam integrados em sociedades seguras e em que assumam uma cidadania plena. 

Remetendo o conceito de “ativo” para uma participação e envolvimento nas várias 

questões sociais, culturais, económicas, civis e espirituais, e não apenas à capacidade de 

estar fisicamente ativo ou fazer parte do trabalho da força de trabalho. O modelo de 

envelhecimento ativo conforme preconizado pela OMS depende, assim, de uma 

diversidade de fatores designados de “determinantes”, os quais são de ordem pessoal 

(fatores biológicos, genéticos e psicológicos), comportamental (estilos de vida saudável 

e participação ativa), económica (rendimentos, proteção social e trabalho digno), do meio 

físico (acessibilidade a serviços de transporte, alimentos, água canalizada e ar puro), 

sociais (apoio social, educação e escolaridade), e ainda os serviços sociais e de saúde de 

que as pessoas beneficiam (orientados para a promoção de saúde, prevenção de doenças, 

acessíveis e de qualidade) (figura 4).” (Ribeiro, 2011: p.2) 

De um ponto de vista mais abrangente, a abordagem do envelhecimento ativo reconhece 

a importância dos direitos humanos das pessoas mais velhas e dos princípios de 

independência, participação, dignidade assistência e autorrealização.  

“Esta abordagem, emergindo de um posicionamento que apoia a responsabilidade das 

pessoas mais velhas no exercício da sua participação nos vários aspetos que caraterizam 

o seu quotidiano, requer ações ao nível de três pilares básicos: a saúde, a segurança e a 

Figura 4 -Determinante do envelhecimento ativo (OMS, 2005)  

Fonte: Própria 
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participação social O primeiro dos três pilares em que se sustenta o modelo de 

envelhecimento ativo remete para o fator da saúde, baseada em diagnósticos médicos ou 

percebida pelo próprio, a qual se institui desde logo com um dos aspetos centrais do 

envelhecimento. O segundo, a segurança, abrange um largo espetro de questões macro 

que lançam um olhar crítico sobre o planeamento urbano e os lugares habitados, mas 

também atentam sobre os espaços privados e do clima social de não violência das 

comunidades. O terceiro pilar, a participação social na comunidade em que se está 

inserido, e que é marcado pelas relações estabelecidas como a família, grupos sociais, 

entre outros. (figura 5).” (Ribeiro, 2011: p.4) 

Com estes pilares conseguimos um envelhecimento ativo mais sustentável, permitindo 

assim que as pessoas idosas sejam mais participativas, com boa saúde e com uma maior 

segurança. 

 

 

  

Figura 5 - Três pilares da estrutura política para o envelhecimento ativo  

Fonte: http://gerontooque.blogspot.com 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Atividades Desenvolvidas 
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2.1 Caracterização das atividades realizadas na Formação em 

Contexto de Trabalho 

A ERPI é composta por diversos serviços, todos eles com funções distintas, 

nomeadamente: Acção de Social; psicologia; animação sociocultural; enfermagem e 

Trabalhadoras de Serviços Gerais. 

A fim de cumprir os objectivos estipulados em plano de trabalho, no decorrer das 750 

horas de estágio, desenvolvi tarefas inerentes ao serviço das auxiliares de Lar, de 

Enfermagem e de Animação Sociocultural, este último bastante relevante ao longo deste 

período. 

As auxiliares atuam para um objetivo comum que se baseia na promoção de higiene, 

conforto e autonomia da pessoa idosa, assim como os cuidados a nível alimentar. Para 

além disto, existem serviços complementares de apoio a toda a Estrutura do CCMP, 

nomeadamente: Acção Social/Direção Técnica responsável pela gestão dos processos 

sociais dos utentes, recursos humanos e toda a organização e logística do CCMP; 

Cuidados médicos e de enfermagem que são responsáveis pela gestão do processo clinico 

individual dos utentes, assim como prestação de cuidados de saúde; Psicologia e 

Animação Socio Cultural que tem como objetivo a avaliação psicológica dos utentes 

assim como o planeamento e execução de actividades que proporcionem o bem estar 

físico e psicológico dos mesmos. 

 

2.1.1 Higiene  

A higiene é um dos critérios com maior importância e mais difícil de se executar visto 

que para uma correta higienização, tanto a nível de espaços da instituição como da própria 

pessoa de quem se cuida, é necessário conhecimento e rigor no procedimento.  

Relativamente ao contacto direto com as pessoas, o facto de não se proceder a uma boa 

higiene, e posteriormente a uma secagem eficaz, pode comprometer a integridade 

cutânea, levando à origem de lesões na pele.  
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Há que ter em consideração que as pessoas não são objetos. A dignidade da pessoa, os 

seus direitos e o seu bem-estar são fatores a serem ponderados na relação entre o utente e 

o profissional de saúde em questão (Pessini & Bertachini, 2004). 

Como profissionais de saúde, maioritariamente, temos que olhar para os utentes de quem 

cuidamos como se de nós mesmos se tratassem, uma vez que, dessa forma, apercebemo-

nos da noção de como devem ser respeitados.  

Na instituição, onde foi realizada a minha formação em contexto de trabalho, são 

efetuados três tipos de banho: o banho no duche com o apoio de uma cadeira de banho 

(utentes independentes e semi-independentes); o banho húmido no leito (utentes 

totalmente dependentes, com perda de mobilidade) e o banho assistido em banheira 

própria ou cadeira elevatória (utentes totalmente dependentes, com perda de mobilidade). 

Após os banhos, é proporcionada a secagem do cabelo dos utentes e o corte das unhas, se 

necessário.  

Diariamente, todos os utentes, independentemente da sua condição física, são sujeitos a 

uma higiene parcial ao levantar e ao deitar, realizada pelas trabalhadoras de serviços 

gerais, destinada à lavagem da cara, das axilas, das zonas de pregas cutâneas, dos genitais 

e da zona nadegueira. Para este tipo de higiene são usadas manápulas descartáveis, bacia 

(individual para cada utente), sabão/shampoo, toalhas para se proceder à secagem e creme 

hidratante, deveras importante para promover a integridade da pele, prevenindo a sua 

desidratação. 

2.1.2 Auxílio nos curativos 

Os curativos de feridas ou outro tipo de lesões e a mudança de pensos também são um 

processo fundamental para proporcionar conforto à pessoa idosa. Desta forma, o gabinete 

de enfermagem delineia uma data para realizar esses procedimentos com o auxílio sempre 

das trabalhadoras de serviços gerais presentes na ERPI.  

2.1.3 Alimentação  

Relativamente à alimentação há a destacar o seguinte: Existem 3 tipos de ementas: ementa 

normal, ementa de dieta e ementa de passados.  
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Na toma das refeições os utentes estão distribuídos em dois grupos: o primeiro grupo 

onde se encontram os utentes mais dependentes, pois necessitam de ajuda de uma auxiliar 

para a alimentação, sempre promovendo a alimentação autónoma do utente. No segundo 

grupo estão os utentes que necessitam de ajuda parcial na sua alimentação.  

Ainda relativo à alimentação, salientar que para além da alimentação passada, há ainda 

alimentação triturada. Este tipo de alimentação passada e triturada destina-se a utentes 

com estado de saúde mais frágil, cuja deglutição dificultada, evitando desta forma, 

engasgamentos e pneumonias por aspiração e/ou utentes que que não têm dentes/próteses 

dentárias. 

Ao longo do período de estágio, pude ainda contactar com utentes alimentados por Sonda 

Naso Gástrica (SNG) (figura 6) e Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG), 

necessitando de cuidados especiais: 

• Este deve de estar bem passado/liquido; 

• Deve ter uma temperatura aproximadamente à do corpo; 

Figura 6 - Sonda Naso Gástrica  

Fonte: https://souenfermagem.com.br 
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• Uma seringa de 100 ml que deve encontrar-se limpa e trocada de duas em duas 

semanas (figura 7); 

 

• Deve existir um copo de água para poder colocar a seringa; 

2.1.4 Atividades de Animação 

Constitui objetivo de toda a equipa do CCMP a inserção dos utentes em atividades 

diversas, possibilitando desta forma um envelhecimento saudável, dinâmico e ativo. 

O Plano de Actividades do CCMP é elaborado anualmente e tem calendarizado todas as 

atividades de gestão e animação, programadas e realizadas por toda a equipa de Centro 

Comunitário, nomeadamente, coordenação técnica, equipa clínica, animação, e restantes 

colaboradoras. Estas atividades têm como objetivo estimular física e cognitivamente toda 

a população idosa que frequenta as repostas sociais de ERPI e SAD do CCMP, assim 

como permitir o convívio e a comemoração de épocas festivas em conjunto com os seus 

familiares, amigos e comunidade. 

No seguimento do relatório, são descritas as atividades desenvolvidas, divididas em 

“Atividades Gerais”, “Atividades Especificas” e “Atividades Diárias”: 

• Atividade Geral da Animação: “Carnaval”  

Duração: 

Figura 7 - Seringa de 100 ml 

Fonte: Própria 
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➢ Dia 1 de março até dia 3 de março. 

Objetivos:  

➢ Comemorar o Carnaval; 

➢ Proporcionar momentos de diversão e interação; 

➢ Promover a socialização e interação em eventos comunitários (desfile no Fundão 

e assistir ao desfile das crianças da escola); 

➢ Promover a atividade física no baile de Carnaval. 

Recursos Humanos: 

➢ Equipa do CCMP; 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

➢ Familiares dos utentes. 

Material Necessário: 

Para o Desfile: 

➢ Sacos de lixo; 

➢ Papel autocolante; 

➢ Sistema Informático; 

➢ Componentes de Som.  

➢ Serpentinas. 

Para a Decoração: 

➢ Esponja Eva; 

➢ Apliques diversos; 

➢ Papel Creme; 

➢ Serpentinas;  

➢ Colas.

Parcerias/ Contactos:  

➢ Os utentes participaram no desfile realizado pelo Município do Fundão com o 

tema “Mexicórdia”; 

➢ Escola da Barroca Grande. 

Descrição do dia: 
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➢ O início da atividade começou por volta das 10 horas da manhã, onde as crianças 

da escola da Barroca Grande deram início ao seu desfile, sendo que no fim 

dedicaram uma música a todos os utentes da instituição. Já na parte da tarde deu-

se início ao desfile de carnaval do Centro Comunitário, onde na continuação 

existiu a festa para os utentes poderem dançar e desfrutar da festa (figura 8).  

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes gostaram de ajudar na decoração do espaço; 

➢ Riram com as fatiotas elaboradas para o evento; 

➢ Houve muita música, dança e interação entre todos; 

➢ Os utentes gostaram muitos do desfile das crianças da escola. 

 

• Atividade Geral da Aminação: “Páscoa - Quaresma” 

Duração: 

➢ Todo o tempo da Quaresma. 

Objetivos: 

➢ Manter e cultivar o culto; 

➢ Respeitar e reviver as tradições 

➢ Potencializar a socializar; 

➢ Proporcionar momentos de reflexão espiritual; 

➢ Sensibilizar e promover a participação dos familiares. 

Figura 8 - Baile de Carnaval 

Fonte: Própria 
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Recursos humanos: 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

➢ Equipa de colaboradores do CCMP; 

➢ Funcionários; 

➢ Familiares.  

Material necessário: 

➢ Material litúrgico; 

➢ Sistema informático, imagem e 

som; 

➢ Material de papelaria  

➢ Materiais naturais; 

➢ Materiais de retrosaria.

Contatos/ Parcerias: 

➢ Falamos com o Senhor Padre André para celebrar a eucaristia. 

Descrição: 

➢ O dia começou por volta das 10 horas da manhã com a celebração da eucaristia, 

onde no fim os utentes puderam observar uma pequena peça de teatro. A seguir 

prosseguiu-se o almoço com o prolongamento da festa durante a tarde (figura 9). 

Aspetos positivos: 

➢ Respeito entre todos; 

➢ Boa integração familiar por parte de todos os utentes; 

➢ Souberam reconhecer a importância deste tempo.  

Figura 9 - Festa da Páscoa 

Fonte: Própria 
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➢ Espírito de entreajuda por parte de todos os utentes. 

 

• Atividade Geral da Animação: “Santos Populares” 

Duração: 

➢ Dia 11 de junho até 21 de junho 

Objetivos:  

➢ Festejar os Santos Populares; 

➢ Manter e cumprir as tradições;  

➢ Apelar à participação ativa nas atividades estabelecidas; 

➢ Evitar o sedentarismo; 

➢ Promover o convívio e animação. 

Recursos Humanos: 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

➢ Funcionários, Familiares, Colaboradores e Convidados; 

➢ Grupo de acordeonistas da Academia de Música e Dança da Santa Casa da 

Misericórdia do Fundão. 

Material necessário: 

Marchas: 

➢ Sacos de plástico; 

➢ Cola; 

➢ Sistema Informático; 

➢ Alfinetes; 

➢ Material de Retrosaria; 

➢ Aparelhagem. 

Decoração: 

➢ Material de papelaria 

➢ Balões de festas; 

➢ Fitas. 

 

Lanche convívio: 

➢ Material de restauração; 

➢ Mesas e Cadeiras. 

Parcerias/ Contactos: 

➢ Ligamos à academia de dança e música do Fundão a solicitar o grupo de 

acordeonistas. 
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Descrição do dia: 

➢ A festa começou por volta as 10 horas da manhã com a organização e decoração 

do espaço, com a ajuda dos nossos utentes. Ao fim de estar o “arraial montado” 

iniciou-se a festa com o bailarico aquando da confeção das sardinhas. De seguida 

veio o almoço com as famosas sardinhas das festas dos Santos Populares e a broa. 

Já na parte da tarde recebemos o grupo de acordeonistas e vimo-los atuar, abrindo 

assim com a marcha e o bailarico dos Santos Populares, continuando assim até à 

hora de jantar (figura 10).  

Aspetos Positivos: 

➢ A festa começou muito bem, os utentes dançaram ao toque de acordeão, o que os 

faz reviver os tempos da sua juventude; 

➢ Houve muita animação e diversão. 

Aspetos Negativos: 

➢ Por motivos meteorológicos a festa teve que ser realizada no interior do edifício. 

➢ Houve uma grande ausência de familiares.  

 

• Atividade Especifica da Animação: “Missa de Cinzas – Quaresma” 

Duração: 

➢ Dia 7 de Março (manhã) 

Objetivos: 

➢ Manter o culto e as tradições religiosas dos utentes; 

➢ Refletir sobre o significado da quaresma e dos nossos atos; 

➢ Reforçar sentimentos. 

Figura 10 - Festa dos Santos Populares 

Fonte: Própria 
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Recursos humanos: 

➢ Sacerdote (Padre André) 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

➢ Comunidade em Geral; 

➢ Técnicos e funcionários do Centro Comunitário. 

Material necessário (eucaristia): 

➢ Material litúrgico; 

➢ Sistema informático e som; 

➢ Mesas e cadeiras. 

Parcerias/ Contactos: 

➢ O senhor Padre André disponibilizou-se a vir ao CCMP celebrar a missa da 

quarta-feira de cinzas e fazer as confissões. 

Descrição do dia: 

➢ A atividade iniciou-se pelas 10 horas da manhã com a preparação da eucaristia e 

com as confissões dos utentes e da comunidade ao senhor padre. Deu-se início à 

eucaristia, que terminou com a bênção (figura 11). 

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes sentiram-se muito tranquilos e felizes ao manter viva as suas tradições. 

Aspetos negativos: 

Figura 11 - Missa da Quarta-feira de Cinzas 

Fonte: Própria 
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➢ Por indisponibilidade do Senhor Padre a missa teve que ser realizada na quinta-

feira e não a quarta-feira (como diz na bíblia a realização da missa de cinzas). 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Dia Internacional da Mulher” 

Duração: 

➢ Dia 8 de março 

Objetivos: 

➢ Valorizar o papel de mulher na sociedade; 

➢ Recordar o dia e a sua importância para a mulher; 

➢ Entregar lembranças alusivas. 

Recursos humanos: 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

➢ Técnicos e Funcionários do Centro Comunitário; 

Material necessário: 

➢ Esponja Eva lisa e brilhaste; 

➢ Apliques diversos; 

➢ Paus de espetada; 

➢ Sistema informático; 

➢ Colas e tesouras; 

➢ Bolo alusivo. 

Descrição do dia: 

➢ Na parte da manhã realizou-se a construção das lembranças surpresa para todas 

as mulheres da instituição. Já na parte da tarde realizou-se a comemoração do dia 

com o partir do bolo e a distribuição das lembranças (figura 12).  
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Aspeto positivos: 

➢ Recordar e lembrar a importância do dia; 

➢ Festejar com todos o dia internacional da mulher, pois devemos valorizá-las; 

➢ Entrega da lembrança a todas as mulheres, sendo notória a sua alegria. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Dia do Pai” 

Duração: 

➢ Dia 14 de março até 19 de março 

Objetivos: 

➢ Valorizar o empenho e a dedicação dos utentes na execução das filmagens para o 

videoclipe; 

➢ Apelar à participação ativa nas atividades; 

➢ Abordar temas que vão de encontro aos interesses dos utentes como a educação, o 

respeito e o valor do pai no seio familiar. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos de animação. 

Material necessário: 

Para o Videoclipe: 

➢ Vestuário; 

➢ Objetos e utensílios diversos; 

➢ Câmara de filmar. 

Figura 12 - Dia da Mulher 

Fonte: Própria 
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Sessão: 

➢ Sistemas informático, som e 

imagem; 

➢ Cadeiras. 

Lembranças: 

➢ Esponja Eva; 

➢ Paus de madeira; 

➢ Colas; 

➢ Cartolina; 

➢ Bolo alusivo. 

 

 

Descrição: 

➢ No decorrer dos vários dias existiram várias criações de cenas para poder filmar 

variados momentos, só com a ajuda dos nossos utentes poderíamos realizar o 

famoso videoclipe. No dia dezanove de março começamos na parte da manhã a 

descrever a palavra para e a refletir sobre a mesma. Já na parte da tarde os nossos 

utentes puderam ver o videoclipe que tanto esperavam. Na hora do lanche deu-se 

o bolo e a lembrança a todos os pais presentes no CCMP (figura 13).  

Aspetos positivos: 

➢ Foram dias muito especiais.  

➢ Os utentes entraram nas filmagens com muita vontade e quando viram o filme 

final ficaram muitos felizes pelo resultado. 

➢ Na sessão temática, foram abordados temas muitos importantes como a educação, 

valor de pai, entre outros. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Sentir Primavera” 

Figura 13 - Dia do Pai 

Fonte: Própria 
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Duração: 

➢ Dia 18 de março. 

Objetivos: 

➢ Participar em eventos comunicativos e sociais; 

➢ Apelar à criatividade e imaginação; 

➢ Alertar e participar e, causas sociais e solidárias. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos animadores; 

➢ Utentes das Valências de ERPI e SAD da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. 

Material necessário: 

➢ Cartão; 

➢ Esponja Eva; 

➢ Balde de plástico; 

➢ Apliques diversos; 

➢ Material fotográfico; 

➢ Sistema informático; 

➢ Colas; 

➢ Arame; 

➢ Tesouras. 

Parcerias/ Contatos: 

➢ O Hospital Cova da Beira enviou-nos o convite para participar na edição “Sentir 

a Primavera” 

Descrição: 

➢ Começamos o dia por receber os nossos colegas e amigos de outra valência por 

volta das 10 horas da manhã, onde rapidamente iniciamos os trabalhos para assim 

terminar no mesmo dia. Com o trabalho já a meio deu-se a hora de almoço. Já na 

parte da tarde os utentes terminaram o trabalho onde realizaram um poço com um 

telheiro e toda a decoração do mesmo.  

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes sabiam a causa para a realização deste trabalho e estavam muito 

motivados a dar o seu melhor para que o trabalho ficasse bonito e que fosse ao 

encontro das espectativas de todos (figura 14). 
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Aspetos negativos: 

➢ O trabalho foi feito com uma grande rapidez porque o prazo de entrega era já no 

dia dezanove de março (não existiu disponibilidade de as valências se terem 

encontrado mais cedo para a sua realização). 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Dia da Água” 

Duração: 

➢ Dia 21 de março 

Objetivos: 

➢ Falar sobre a importância da água; 

➢ Valorizar, cuidar, reaproveitar e poupar água; 

➢ Expressar as ideias acerca de diversos assuntos: “o que polui a água; o que fazer 

a quem polui; como devemos poupar água, entre outras; 

➢ Encenar do ciclo da água. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

Material necessário: 

➢ Plástico azul; 

➢ Sistema informático; 

Figura 14 - Sentir Primavera 

Fonte: Própria 



 

32 

 

➢ Cartolinas; 

➢ Máquina fotográfica; 

➢ Paus de Madeira; 

➢ Cola. 

Descrição: 

➢ Começamos por fazer uma roda com os utentes e estender o plástico azul, para 

que pudéssemos realizar o ciclo da água. À medida que o ciclo da água ia 

avançando íamos também percebendo quem sabia e quem não sabia, pois a quem 

não sabia podíamos explicar o que acontecia no ciclo da água. No fim de terminar 

o ciclo da água, nós técnicos começamos a debater com os utentes o que podíamos 

fazer com a água de forma a preservá-la e não poluir (figura 15).  

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes participaram ativamente e com grande entusiasmo.  

➢ Valorizaram a importância da água e estão agora conscientes dos comportamentos 

quotidianos para podermos poupar, cuidar, tratar e proteger os rios, mares e 

oceanos. 

Aspetos negativos: 

➢ A dramatização do ciclo da água a limitação dos utentes foi um pequeno obstáculo 

para a rapidez da ação. 

  

 

Figura 15 - Dia da Água 

Fonte: Própria 
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• Atividade Especifica da Animação: “Outros Lugares” 

Duração:  

➢ Dia 27 de março. 

Objetivos: 

➢ Dar a conhecer novos lugares; 

➢ Valorizar a natureza e a tranquilidade; 

➢ Fortalecer laços afetivos e o espírito de integridade e respeito por todos; 

➢ Potencializar a socialização. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos do CCMP; 

➢ Utentes da ERPI. 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares; 

➢ Lanche (iogurtes, águas, bolachas, entre outros) 

➢ Cadeiras de rodas; 

➢ Bonés.  

Descrição: 

➢ Arrancamos por volta das 2 horas da tarde, para conseguirmos assim termos 

tempo de visitar lugares conhecidos pelos nossos utentes, pois muitos deles eram 

das terras que passamos. Quando chegamos ao local definido, tivemos de colocá-

los nas cadeiras de rodas e transportá-los para uma mesa que se encontrava no 

local. Assim lanchamos apreciando a vista e conversando, relembrando tempos 
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antigos que foram vividos por eles. Por fim regressamos ao nosso Centro 

Comunitário (figura 16).  

Aspetos positivos: 

➢ Alguns utentes viveram na zona que visitamos o que os deixou muito felizes e 

satisfeitos ao rever alguns dos locais da sua vivência.  

➢ Aqueles que não conheciam gostaram muito do passeio e do convívio. 

➢ Havia muita tranquilidade.  

Aspetos negativos: 

➢ Nesta atividade participaram utentes com grandes limitações físicas e para os 

acessos que encontramos foi difícil de os transportar. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Tradições Pascais” 

Duração: 

• Dia 1 de abril e 15 de abril. 

Objetivos: 

• Recolher saberes e tradições ligados aos costumes pascais; 

• Valorizar o saber; 

• Promover a expressão oral; 

• Promover o pensamento e a memória. 

Recursos humanos: 

Figura 16 - Passeio "Outros Lugares"  

Fonte: Própria 
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➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Papel A4; 

➢ Esferográfica. 

Descrição: 

➢ Nos dois dias que realizamos as recolhas reuníamos os utentes à volta da mesa 

para assim podermos conversar e discutir, fazendo assim naturalmente a partilha 

“de todos com todos” (figura 17).  

Aspetos positivos: 

➢ Espantoso como guardam o quadro de oração na sua memória, pois estas só eram 

ditas nessa época; 

➢ Apesar de viverem na mesma região existem costumes muito diferentes de terra 

para terra. 

Aspetos negativos: 

➢ Verificou-se que alguns utentes já não se lembravam das suas tradições. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Ovos Coloridos da Páscoa” 

Duração: 

Figura 17 - Tradições Pascais 

Fonte: Própria 
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➢ Dia 2 de abril a 11 de abril. 

Objetivos: 

➢ Desenvolver a criatividade e a motricidade fina; 

➢ Fazer o enquadramento da época festiva (Páscoa); 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

Material necessário: 

➢ Sistema informático; 

➢ Caixa de cartão; 

➢ Cartolinas; 

➢ Colas; 

➢ Tesouras; 

➢ Lápis de cera, canetas de feltro e tinta aquarela. 

Descrição: 

➢ Nos primeiros dias começamos por pintar e decorar os ovos para que pudéssemos 

colocar na nossa arvore da Páscoa. Recortamos a nossa árvore em cartão grosso e 

os utentes pintaram o mesmo com as tintas de aquarela enquanto alguns utentes 

acabavam de pintar os restantes ovos. No fim de a tinta estar seca os utentes 
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podem colar os seus ovos na árvore com o objetivo de expor na sala de refeições 

(figura 18).  

Aspetos positivos: 

➢ Os ovos coloridos ficaram bem pintado e decorados; 

➢ Notou-se uma grande dedicação no trabalho realizado; 

➢ Alguns utentes dedicaram o trabalho aos netos; 

➢ Entre ajuda de todos; 

➢ Também pediram alguns desenhos a mais para poderem ainda pintar para 

ofereceram aos netos e familiares. 

Aspetos negativos: 

➢ Alguns utentes conseguiram pintar, mas no recorte já não tiveram destreza 

suficiente, pedindo ajuda a outros utentes para o fazer. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Olimpíada Sénior” 

Duração: 

➢ Dia 9 de abril. 

Objetivos: 

➢ Promover hábitos saudáveis; 

➢ Manter as capacidades físicas e o equilíbrio psico-motor do utente; 

➢ Aumentar a autonomia e a amplitude de movimentos/reflexos; 

Figura 18 - Trabalhos da Páscoa 

Fonte: Própria 
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➢ Participar em eventos desportivos coletivos; 

➢ Potencializar o convívio e a interação. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares; 

➢ Equipamento desportivo; 

➢ Bens alimentares para o lanche partilhado. 

Contatos/ Parcerias: 

➢ O convite foi-nos direcionado pelo Centro Comunitário das Lameiras de Silvares 

(Organizador das Olimpíada Sénior) 

Descrição: 

➢ Trita e dois utentes da participaram nas Olimpíada Sénior realizadas pelo Centro 

Comunitário das Lameiras em Silvares. A numerosa representação da Santa Casa 

da Misericórdia do Fundão (SCMF) traduziu-se num primeiro e terceiro prémios 

na variante de estafeta. Durante as Olimpíadas os homens e mulheres da SCMF 

praticaram malha, minigolfe, estafeta e bowling. Foi uma jornada cheia de 

energia! (figura 19)  

Figura 19 - Olimpíada Sénior  

Fonte: Própria 
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Aspetos positivos: 

➢ Bom empenho da parte dos utentes; 

➢ Muito boa integração e socialização; 

➢ Boa animação; 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Maria, és tu que nos ilumina” 

Duração: 

➢ Dia 23 de abril a 25 de abril. 

Objetivos: 

➢ Falar da história de Portugal; 

➢ Identificar as razões que levaram à Revolução dos Cravos; 

➢ Perceber os aspetos positivos do Estado Novo; 

➢ Recordar algumas canções da Revolução. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Papel cenário; 

➢ Canetas de feltro; 

➢ Folhas A4 brancos. 

Descrição: 
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➢ A atividade começou por pintarmos todos os elementos que a música “Somos 

Livres” tinha. Já com os elementos pintados e a letra escrita no painel, fez-se um 

semicírculo para que assim pudéssemos cantar a música e debater o tema com os 

utentes (figura 20).   

Aspetos Positivos: 

➢ Bom empenho no trabalho de motricidade fina; 

➢ Bom diálogo na discussão do tema “25 de abril”; 

➢ Boa dicção ao Cantar a música; 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Maria, és tu que nos ilumina” 

Duração: 

➢ Dia 7 de maio a dia 13 de maio 

Objetivos: 

➢ Respeitar as crenças religiosas e culturais; 

➢ Valorizar e preservar o saber popular (recolha de orações e cantigas) 

➢ Estimular a imaginação, desenvolver a motricidade fina, precisão manual e a 

coordenação motora; 

➢ Promover momentos de oração/ reflexão e encontro. 

Recursos humanos: 

Figura 20 - Dia do 25 de Abril 

Fonte: Própria 



 

41 

 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Papel branco; 

➢ Esferográfica; 

➢ Papel de Cenário; 

➢ Lápis de cor; 

➢ Cola; 

➢ Tesoura; 

➢ Sistema informático, som e imagem. 

Descrição: 

➢ Começamos por fazer recolhas das cantigas e tradições individualmente. Para 

irmos ao encontro de tudo o que os utentes nos relataram, surgiu a ideia de 

criarmos um painel alusivo ao tema. Com isto pusemos mãos à obra e os nossos 

utentes criaram o painel tão desejado (figura 21).  

Aspetos positivo: 

➢ Excelente empenho e dedicação dos utentes; 

➢ Muito bom trabalho com a motricidade fina e grossa; 

➢ Muito respeito por parte de todos. 

 

Figura 21 - Painel Mês da Maria 

Fonte: Própria 
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• Atividade Especifica da Animação: “Dia da Família” 

Duração: 

➢ Dia 15 de maio. 

Objetivos: 

➢ Valorizar a família e o seu papel no equilíbrio emocional do idoso; 

➢ Contrariar o desenraizamento familiar do idoso; 

➢ Fortalecer as relações interpessoais e o elo do idoso com a instituição;  

➢ Saber o valor da família. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Cartão; 

➢ Papel cenário; 

➢ Cola; 

➢ Lápis de cera; 

➢ Fita de trapo; 

➢ Tesouras. 

Descrição: 
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➢ Os utentes começaram por pintar elementos e palavras relacionadas com a família 

para a construção de um painel alusivo. Ao fim de este estar contruído surgiu, 

naturalmente, uma conversação onde os utentes conseguiram emocionar os 

técnicos e colaboradores da instituição, dizendo “Vocês também fazem parte da 

nossa família”.  A partir disto conseguimos perceber o trabalho feito diariamente 

na instituição (figura 22).  

Aspetos positivos: 

➢ Muito bom empenho dos utentes na construção do painel; 

➢ Grande dedicação por parte dos utentes; 

➢ O valor da Família está muito presente nos nossos utentes. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Café Memória – Faz-se à estrada” 

Duração: 

➢ Dia 9 de maio; 

Objetivos: 

➢ Informar acerca das demências existentes; 

➢ Participar em eventos e formação instrutiva; 

➢ Promover o conhecimento e interação social. 

Figura 22 - Dia da Família 

Fonte: Própria 
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Recursos humanos: 

➢ Técnicos  

➢ Utentes de ERPI e SAD 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares. 

Contatos/ Parcerias: 

➢ Convite enviado pela Associação Mutualista da Covilhã. 

Descrição: 

➢ Realizou-se a ida até à biblioteca da Covilhã por volta das 2 horas da tarde. Foi 

na biblioteca que se realizou o evento onde se falou sobre as demências, como 

combatê-las, como prevenir ou retardando-as. Ao fim de uma tarde de conversa e 

discussão por parte de todos. Deu-se o regresso para o CCMP (figura 23).  

Aspetos positivos: 

➢ A formação foi muito enriquecedora; 

➢ Os utentes participaram ativamente colocando questões; 

➢ Sentiram-se integrados na atividade; 

➢ Saíram com maior conhecimento acerca das demências existente. 

Aspetos negativos: 

Figura 23 - Café Memória 

Fonte: Própria 
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➢ Como existiu uma boa aderência na atividade a sala onde nos encontramos era 

demasiado pequena. 

  

• Atividade Especifica da Animação: “Rastreio de Saúde Pública” 

Duração: 

➢ Dia 16 de maio 

Objetivos: 

➢ Promover a saúde e o bem-estar; 

➢ Alertar para os comportamentos menos favoráveis á saúde; 

➢ Avaliar parâmetros de saúde; 

➢ Assistir ao momento musical. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD de duas valências da Santa Casa da Misericórdia do 

Fundão. 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares. 

Contatos/ Parcerias: 

➢ O convite foi enviado pelo Centro de Atividades da Covilhã do Município da 

Covilhã.  

Descrição: 
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➢ Saímos do CCMP por volta das duas horas da tarde. Chegamos ao Centro de 

Atividades onde realizamos vários tipos de rastreios e no fim assistimos a um 

concerto final. Com uma tarde tão interativa regressámos à nossa casa (figura 24).  

Aspetos positivos: 

➢ Promover bons hábitos e alertar para comportamentos menos corretos. 

➢ Muito boa disposição; 

➢ Boa animação; 

➢ Excelente integração social. 

Aspetos negativos: 

➢ A sala era pequena para tanta gente; 

➢ Não havia uma boa organização o que provocou alguma confusão; 

➢ O tempo de espera era longo; 

➢ No final os utentes não tiveram tempo de assistir ao momento musical até ao fim.  

 

• Atividade Especifica da Animação: “Dia do Parques Naturais” 

Duração: 

➢ Dia 23 de maio. 

Objetivos: 

➢ Dar a conhecer novas terras e lugares. 

Figura 24 - Rastreio No centro de atividade da Covilhã 

Fonte: Própria 
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➢ Combater o isolamento social e alargar os seus conhecimentos; 

➢ Aumentar o convívio e a boa disposição; 

➢ Valorizar a natureza e comtemplá-la. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI; 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares; 

➢ Alimentação para o lanche. 

Descrição: 

➢ Saímos do CCMP por volta das 2 horas da tarde e seguimos em direção ao 

monumento do Santo Cristo Operário para dar a conhecer aos utentes da 

instituição o Santo dos mineiros da terra da Barroca Grande. Despois seguimos 

viagem até à barragem de Santa Luzia para apreciarmos uma zona que todos os 

utentes presentes ainda não tinham tido a oportunidade de visitar. Por fim foi o 

lanche e o regresso ao CCMP (figura 25).  

 

 

 

 

 

Aspetos positivos: 

➢ Boa disposição; 

Figura 25 - Dia mundial dos parques naturais 

Fonte: Própria 
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➢ Muita socialização e alegria da parte de todos os utentes; 

➢ Alargar os conhecimentos territorialmente; 

➢ Fortalecimento dos laços afetivos; 

➢ Excelente Paisagem (figura 26). 

• Atividade Especifica da Animação: “A Assertividade” 

Duração: 

➢ Dia 24 de maio a 29 de maio. 

Objetivos:  

➢ Usar métodos de sensibilidade para adoção de comportamentos assertivos; 

➢ Respeitar regras; 

➢ Adquirir hábitos saudáveis e de posturas corretas; 

➢ Reconhecer o que é certo e errado. 

Recursos humanos. 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD. 

Material necessário: 

➢ Material informático; 

➢ Material de papelaria. 

Descrição: 

➢ A atividade onde os utentes tinham várias imagens que representavam 

comportamentos corretos e incorreto (figura 27).  

Figura 26 - Paisagem da atividade 

Fonte: Próprio 
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Aspetos positivos: 

➢ Boa participação dos utentes e esforçaram-se para realizar o que era solicitado. 

➢ Boa captação dos erros que estavam descritos nas imagens. 

➢ Mudança de comportamentos; 

➢ Reconhecimento dos erros que cometiam. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Dia de Portugal” 

Duração: 

➢ Dia 4 de junho a 7 de junho. 

Objetivos: 

➢ Valorizar o nosso país; 

➢ Promover o património; 

➢ Falar nos nossos valores, costume e tradições; 

➢ Estimular da memória (geografia); 

➢ Apelar à criatividade/ imaginação; 

➢ Promover a expressão oral. 

Recursos Humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Utentes de ERPI e SAD; 

Figura 27 - Atividade da Assertividade 

Fonte: Própria 
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Material necessário: 

➢ Papel cenário; 

➢ Lápis de cera; 

➢ Tesouras e colas; 

➢ Sistema informático. 

Descrição: 

➢ Começamos por elaborar e pintar o mapa de Portugal e, em concordância com os 

utentes, decidimos decorar o mapa de Portugal com os trajes de cada região 

autónoma. Ao fim de estar tudo montado existiu uma “aula” de geografia para os 

utentes alargarem os seus conhecimentos (figura 28).  

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes que andaram na escola têm bem em mente a geografia de Portugal 

(rios, mares, distritos, entre outros); 

➢ Todos se empenharam-se na sua pintura; 

➢ Ainda alguns utentes escreveram quadras de cada região. 

 

• Atividade Especifica da Animação: “Ida ao Programa Preço Certo” 

Duração: 

➢ Dia 19 de junho. 

Objetivos: 

➢ Socializar e integração na sociedade moderna; 

Figura 28 - Dia de Portugal 

Fonte: Própria 
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➢ Conhecer o que se passa “dentro” da televisão; 

➢ Conhecer novos lugares; 

➢ Proporcionar um dia inesquecível aos utentes. 

Recursos humanos: 

➢ Direção técnica das duas valências da Santa Casa Misericórdia do Fundão; 

➢ Colaboradoras; 

➢ Utentes de ERPI e SAD das duas valências da Santa Casa Misericórdia do 

Fundão. 

Material necessário: 

➢ Um autocarro da Instituição; 

➢ Uma carrinha de 9 lugares da instituição. 

Descrição: 

➢ No dia 19 de junho saíram cedo do Fundão para uma viagem que lhes ficará para 

sempre na memória. Quando chegamos a Lisboa paramos para almoçar e logo de 

seguida fomos para o estudo do “Preço Certo” na Rádio Televisão de Portugal 

(RTP). Ao entrar para o estúdio a porta-voz foi chamada para a sua prestação nos 

jogos onde conseguiu ganhar cinco prémios para as duas valências participativas 

da Santa Casa Misericórdia do Fundão. Dado a nossa participação por terminado, 

visitamos os Parques das Nações em Lisboa e assim regressamos às nossas 

instituições (figura 29).  

Figura 29 - Ida a Lisboa 

Fonte: Própria 
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Aspetos positivos: 

➢ Excelente participação e interação dos utentes; 

➢ Novas experiências adquiridas; 

➢ Novos conhecimentos adquiridos. 

 

• Atividade Semanal da Animação: “Sentir o Corpo e o Espírito” 

Duração: 

➢ Esta atividade era realizada todas as manhãs de sexta-feira durante todos os 

meses até iniciarem as férias dos professores.  

Objetivos: 

➢ Ajudar a sentir o corpo e o espírito; 

➢ Relaxar o corpo; 

➢ Valorizar as capacidades individuais; 

➢ Estimular o corpo para conseguir melhorar o equilíbrio e a elasticidade; 

➢ Promover o bem-estar e o convívio. 

Recursos humanos: 

➢ Professora de dança; 

➢ Utentes de terceira idade da Santa Cada Misericórdia do Fundão; 

➢ Técnicos; 

Material necessário: 

➢ Carrinha de nove lugares; 

➢ Cadeiras; 

➢ Sistemas de som. 

Contatos/ Parceria: 

➢ Academia de dança e música do Fundão – Santa Casa da Misericórdia do 

Fundão 

Descrição: 
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➢ Todas as manhãs de sexta-feira de cada mês os utentes deslocam-se à Academia 

de Dança e Música do Fundão para realizarem exercícios de flexibilidade, 

equilíbrio, concentração, coordenação motora e relaxamento (figura 30). 

Aspetos positivos: 

➢ Os utentes após cada aula sentem-se mais relaxados e mais leves de espírito. 

 

• Atividade Semanal da Animação: “Vamos ao Coro” 

Duração: 

➢ Esta atividade era realizada todas as manhãs de quinta-feira durante todos os 

meses até iniciarem as férias dos professores.  

Objetivos: 

➢ Apelar à participação em eventos culturais e artísticos; 

➢ Valorizar das capacidades individuais para cantar; 

➢ Despertar interesse e curiosidade por outras áreas diferentes; 

➢ Socializar entre os utentes. 

Recursos humanos: 

➢ Técnicos; 

➢ Professora de música; 

Figura 30 - Sentir o corpo e o espírito 

Fonte: Própria 
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➢ Utentes das valências de terceira idade da Santa Casa da Misericórdia; 

Materiais necessários: 

➢ Carrinha de nove lugares; 

➢ Livros de Canções; 

➢ Cadeiras; 

➢ Instrumentos musicais.  

Descrição: 

➢ Todas as manhãs de quinta-feira de cada mês os utentes deslocam-se à Academia 

de Dança e Música do Fundão para realizarem exercícios de voz, concentração e 

coordenação vocal (figura 31).  

Figura 31- Vamos ao coro  

Fonte: Própria 
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Reflexão final 

Como consideração final, considero o balanço final do estágio muito positivo, uma vez 

que tive oportunidade de frequentar vários serviços e de interagir com os idosos, o que 

era pretendido. Na minha opinião, a população idosa existente na instituição, está sempre 

a ser estimulada, a todos os níveis, principalmente, a nível da autonomia cognitiva, 

autonomia motora, pois só dessa forma é possível desenvolver maior independência nas 

atividades da vida diária.  

Como a instituição tem imensas atividades programadas, os idosos acabam por estar 

sempre em atividade, melhorando assim a sua autonomia, comportamentos, vontade de 

realizar atividade e iniciativa própria. Por isso o CCMP dá tanto valor à interação com os 

idosos, pois é fundamental, não só para promover a sua autonomia, mas também para 

evitar o isolamento social, fator muito frequente na população mais envelhecida.  

Foi gratificante trabalhar com os utentes deste centro. São uma população incrível que 

faz com que nos tornemos mais humanos e que olhemos para a vida de outra forma, uma 

forma mais real. Se neste momento me perguntassem se esta formação mudou a minha 

vida, eu diria que sim.  

Talvez eu próprio me tenha tornado numa pessoa melhor, numa pessoa que olha para os 

idosos não como simples pessoas que foram envelhecendo ao longo do tempo, mas como 

pessoas que, por trás, têm sempre um sentimento para nos transmitir. Durante o relatório 

de estágio, apresentei algumas dificuldades, nomeadamente na construção do contexto 

teórico, na procura de autores a fim de confrontar a realidade com a teoria e na reflexão 

global do estágio.  

Os objetivos inicialmente atribuídos foram cumpridos, na grande maioria, à exceção de 

um que gostava de ter concretizado e não consegui. Apesar de, durante a FCT, terem 

falecido três idosos (um falecido no ERPI e dois no hospital), não presenciei esse 

acontecimento, pois ocorreram fora do meu turno de trabalho, daí não ter conseguido 

efetuar cuidados post-mortem.  
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