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Resumo 

  O presente relatório pretende expor, o mais detalhadamente possível, o 

conjunto de todas das atividades realizadas durante o meu estágio curricular, que 

decorreu, durante 750 horas, na  ERPI da SCMS. 

  As atividades desenvolvidas durante o estágio, mediante o público-alvo, 

foram muito diversificadas: nos utentes/clientes acamados (muito dependentes), iam 

desde a administração de refeições, administração de medicamentos ao 

posicionamento dos mesmos; nos utentes/clientes autónomos/independentes, iam 

desde o auxilio às refeições à administração de medicamentos, nos dependentes 

para além destes apoios também os ajudava nas deslocações entre espaços. 

  Durante o estágio também realizei algumas atividades de animação para 

todos os utentes da Instituição, independentemente das suas patologias, estas 

consistiram em atividades lúdicas e estimulantes do ponto de vista motor, sensorial, 

cognitivo e cultural. A sua realização visou sempre como objetivo preservar as 

funções cognitivas dos utentes, ou retardar ao máximo a sua degeneração. 

  Para além das atividades programadas pela Instituição no quotidiano dos 

idosos, outras foram sendo realizadas de acordo com as épocas festivas com que nos 

fomos deparando, outras, ainda, mediante as necessidades imediatas no intuito de 

assegurar o cumprimento dos objetivos da ERPI. 
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Introdução 

  O meu estágio foi realizado na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de Seia (SCMS), a sua realização dará por 

encerrado o meu percurso de frequência do TeSP de Gerontologia, sendo 

fundamental a sua concretização para colocar na prática toda a parte teórica, 

preparando-me assim para o mercado de trabalho. 

  Escolhi esta instituição para a execução do meu estágio, por diversos 

motivos. Podendo, no entanto, destacar três: a localização, o facto de estar perto da 

minha área de residência, na minha opinião, facilitava-me o relacionamento 

interpessoal; a diversidade de valências que oferecia, nomeadamente as 

relacionadas com a prestação de cuidar e tratar dos idosos, no meu caso, as mais 

adequadas não só para pôr em prática os meus conhecimentos, como para os 

consolidar e alargar; por fim, também me influenciou para a seleção, a diversidade 

do público-alvo presente nesta instituição, o que me dava expetativas de realizar 

diversas atividades, que me trariam a possibilidade de aliar o saber teórico ao saber 

prático. 

  No início do estágio, escolhida a supervisora do mesmo, foi definido um 

plano de trabalho (Anexo 1), com a finalidade de se definirem os objetivos, gerais e 

específicos, em função das atividades a realizar, perspetivadas num sentido de 

progressiva autonomia e tendo sempre em conta a instituição e o público-alvo a que 

se destinavam. 

  Através deste estágio curricular, tenho a expetativa de desenvolver e 

consolidar os conhecimentos e as competências necessárias para a prestação de 

cuidados à pessoa idosa, pretendo desenvolver as minhas capacidades no que 

respeita ao desempenhar bem essas prestações de cuidar e tratar, fundamentais ao 

bem-estar dos idosos. 

  Durante a prestação dos cuidados ou no desenvolvimento das diversas 

atividades, pretendo ter em consideração a importância de estabelecer uma relação 

de empatia com os utentes/clientes, respeitando sempre a sua individualidade, o seu 

bem-estar e atendendo às suas necessidades afetivas.  

  No decurso do estágio para além de participar e colaborar nas atividades da 

vida diária dos idosos, também colaborei em atividades de estimulação cognitiva, 
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motora, sensorial, e em atividades de natureza lúdica e cultural para todos os idosos 

institucionalizadas na ERPI.  

  De acordo com objetivos previstos, apoiei e realizei a administração da 

alimentação e da medicação; apoiei nos posicionamentos dos acamados; dei apoio 

aos utentes em treinos de marcha e de equilíbrio, para prevenção de quedas; realizei 

trabalhos manuais para promover a motricidade fina; realizei e participei em 

exercícios geriátricos e de fisioterapia específicos, com a finalidade de estimular as 

capacidades motoras. 

  Este relatório tem como objetivo relatar o trabalho desenvolvido durante o 

estágio. Para o descrever, optei por organizar o relatório em três capítulos.  

  No primeiro capítulo, irei proceder à caracterização  da Instituição de 

acolhimento, a SCMS, posteriormente farei a caracterização da ERPI, valência da 

SCMS, onde realizei todas as atividades previstas no estágio. 

  No segundo capítulo procederei ao enquadramento teórico de alguns 

conceitos importantes no percurso do meu estágio, nomeadamente, o que é a 

gerontologia; as competências de um Técnico Superior de Gerontologia; o 

envelhecimento; as patologias verificadas na ERPI, abordarei a importância das 

atividades de estimulação e os diferentes tipos de estimulação.  

  Por último, no terceiro capítulo, procederei à descrição das atividades 

realizadas durante o percurso de estágio. Começarei pela descrição das atividades  

da vida diária dos idosos, pois no meu entender são as que proporcionam o seu 

bem-estar. Posteriormente, descreverei as atividades de estimulação programadas 

pela instituição e por fim, as atividades relacionadas com as épocas festivas. 

  Para a concretização do relatório utilizei diversas metodologias, tais como: 

apontamentos das diversas unidades curriculares; material de apoio facultado pelos 

professores; pesquisas na internet; pesquisas bibliográficas; conhecimentos 

adquiridos com a minha supervisora no decorrer do estágio: 
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  Neste capítulo, irei fazer numa primeira fase, a caracterização geral da 

Instituição de acolhimento, incluindo alguns fatos históricos, para compreendermos 

a razão da sua existência e funcionamento, e, porque acredito ser essencial entender 

e conhecer a instituição no seu todo, para se entender  a valência onde realizei o 

estágio, cuja caracterização farei posteriormente. 

1.1 Caracterização  

  As primeiras Misericórdias, foram fundadas pela Rainha D. Leonor, que, 

com o seu espírito cristão, promoveu a caridade dos bons às necessidades dos 

pobres, aliás o significado de Misericórdia é dar o coração à miséria. 

 Foram as Misericórdias que, a partir do século XV, começaram a ter 

presença ativa assistencial, como atividades de apoio aos pobres, indigentes, órfãos, 

condenados ou doentes, estes através de uma rede de hospitais e albergarias. 

 Os membros (irmãos da confraria) recolhiam esmolas, faziam funerais 

cristãos aos condenados, ajudavam a vestir os nus, ajudavam os reclusos, 

alimentavam os famintos e confortavam os presos. 

 A Santa Casa da Misericórdia de Seia foi fundada em 1571, durante o 

reinado de D. Sebastião, juntamente com a Igreja da Misericórdia, esta era o centro 

dos seus encargos caritativos e à sua volta fundou-se o primeiro albergue para 

doentes que a vila possuía, este funcionou aqui, até finais do Século XIX, até à 

construção de um novo hospital. 

 Assim como  ao lado da Igreja da misericórdia, foi construída em 1827, a 

casa do despacho, onde os irmãos se passaram a reunir, deixando-o de fazer na 

Igreja e onde passou a funcionar toda a parte administrativa. 

 Todas as Misericórdias obedecem a um modelo de arquitetura assistencial, 

englobando todas elas a parte do hospital, sala de despacho, igreja, sacristia e 

também cemitério, essa disposição funcional ainda é visível na Igreja da 

Misericórdia de Seia (fig.1). 
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Fig. 1 - Igreja da Misericórdia de Seia 

Fonte: Património nacional 

 

  Também é de salientar que todas as Misericórdias tinham/têm o seu brasão, 

sendo o da Misericórdia de Seia o seguinte (fig.2) 

 

 

 

Fig. 2 - Brasão da Santa Casa da Misericórdia de Seia 

Fonte: www.misericordiadeseia.pt 

 

 A Misericórdia de Seia, que ao longo dos tempos, passou a dedicar-se, 

essencialmente, à assistência na área da saúde, nomeadamente às classes mais 

débeis, vê-se com a necessidade de fazer um novo hospital, pois o que existia era 

demasiado pequeno, possuindo em 1674 apenas um quarto.  

 Para realizar essa obra com as doações, compra um terreno e começam a 

construir o novo hospital, mas para completar a sua obra necessitou posteriormente, 

de ajuda do município, sendo o hospital, inaugurado no ano de 1930, ficando a ser 

gerido pelas religiosas da Congregação de Nossa Senhora das Vitórias. 

 No ano de 1975, com a nacionalização dos hospitais, a Misericórdia deixa a 

sua administração, passando esta a ser conhecido como o Hospital Nossa Senhora 

da Assunção. Perdendo a dedicação ao setor da saúde, a Misericórdia volta-se para 

o da infância, construindo, com a imdiminização dada pelo Estado, pela perda do 

hospital, num terreno doado, uma creche e jardim de infância (que ainda existem, 

mas com grandes melhoramentos), (Henriques, 2015).  

 Anos mais tarde, a Misericórdia, em terrenos doados na Folgosa, construiu o 

Lar Nossa Senhora da Misericórdia, hoje conhecida por ERPI e em 2011 inaugura a 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG9I6apaDkAhWjnOAKHW-FAH0QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Frgpsousa.blogspot.com%2F2012%2F08%2Figreja-da-misericordia-de-seia.html&psig=AOvVaw3jg-AbroL6dGMzr2TbLNFC&ust=1566900343516341
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG9I6apaDkAhWjnOAKHW-FAH0QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Frgpsousa.blogspot.com%2F2012%2F08%2Figreja-da-misericordia-de-seia.html&psig=AOvVaw3jg-AbroL6dGMzr2TbLNFC&ust=1566900343516341
http://www.misericordiadeseia.pt/
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Unidade de Saúde, voltando-se novamente a dedicar-se aos idosos e aos doentes. 

Em 1991, passou também a prestar apoios domiciliários e em 2013 cria a loja 

social, situada no edifício ao lado da creche, doado pelo município.  

 Podemos afirmar que desde sempre, até aos dias de hoje, as Misericórdias 

têm desempenhado um papel de relevo e fundamental no setor social e solidário. 

Têm desenvolvido um conjunto de respostas sociais, num modelo humanista e de 

grande proximidade ao ser humano, a sua solidariedade social, também abrange, os 

domínios da saúde, da educação, das necessidades sociais, das famílias e dos 

cidadãos, (Henriques, 2015). 

  A Santa Casa da Misericórdia de Seia situa-se na cidade de Seia na Rua da 

Creche, 6270-459 e conta já com 5 séculos de existência a exercer as mais variadas 

modalidades de assistência, através da sua vasta atividade, procurando atender às 

necessidades da população, não só do concelho mas de outros concelhos que a ela 

recorram. 

  Sendo uma instituição atenta aos problemas socioeconómicos e 

demográficos, foi-se ao longo dos anos atualizando através da criação de serviços 

em diversas áreas. Atualmente, apresenta como suas principais valências: 

 de natureza infantil: creche e jardim de infância;  

 para idosos: ERPI, Serviço de demência e SAD;  

 de saúde: Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Clínica Médica e 

de Reabilitação;  

 sociais: loja social, cantina social;  

 cultural: Espaço museológico 

   “A SCMS é uma instituição que se orgulha em contribuir para o bem 

comum da população, utentes, clientes e colaboradores, procurando respeitar 

sempre os valores de ética, de igualdade e de responsabilidade social que defende e 

em que acredita”. (SCMS) 

  Segundo dados do Relatório de Contas de 2018 (SCMS, 2018 p. 3), neste 

momento, a SCMS, a nível de recursos humanos, tem 131 trabalhadores, 20 

prestadores de serviços e 18 voluntários/as. 

 No topo da hierarquia da organização temos os órgãos sociais, que são 

gerais e comuns a todas as valências, estão divididos em Mesa da Assembleia 

Geral, Mesa Administrativa, Definitório ou  Conselho Fiscal, é a estes que todos 
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têm que prestar contas, mas também são eles que se têm que responsabilizar pela 

Coordenação, Gestão do Património, Qualidade; Contabilidade; Logística, etc. 

Dentro da SCMS existe uma outra estrutura de organização mediante a tipologia da 

valência, como se pode ver no organograma facultado pela Instituição (Anexo 2), 

que exibe a disposição dos cargos e departamentos dentro das diferentes valências. 

 

 1.2  Missão e Valores  

 A Santa Casa da Misericórdia de Seia é  uma Instituição com intervenção 

direta na área social. De acordo com o artigo 4.º do Compromisso da SCM de Seia 

(SCMS, 2018 p. 10), “o âmbito da atividade da Instituição não se confina ao campo 

da ação social, abrange outros meios de fazer o bem, designadamente no setor da 

saúde, da educação e da formação, no apoio à família, na proteção da infância, da 

juventude e da velhice”.  

 Os valores da SCMS são: Solidariedade e Amor ao Próximo; Ética e 

Profissionalismo; Respeito e Confiança; Verdade e Humanismo; Igualdade e 

Justiça Social; Responsabilidade e Dignidade; Benevolência e Humanização de 

Cuidados; Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade; Envolvimento e 

Transparência. (SCMS) 

 

1.3 Valência do Estágio 

  Inicialmente conhecida como “Lar Nossa Senhora da Misericórdia”, 

posteriormente, em 1992, passou a designar-se Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas (fig.3) e está localizada numa freguesia do concelho de Seia, mais 

concretamente na Folgosa do Salvador. A ERPI é uma das valências da SCMS 

vocacionada para receber utentes com ou sem patologias, dependentes ou não.  

 Foram estas características que me motivaram a eleger a ERPI como local 

para a realização do estágio, pois vi aqui potencialidade de aplicar os meus 

conhecimentos e alargar o leque das aprendizagens, visto que iria trabalhar com um 

público-alvo muito diversificado que me facultava a prática  de diversas atividades, 

quer motoras, lúdicas, culturais ou cognitivas. 
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Fig. 3 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Fonte: Misericórdia de Seia 

  A ERPI é uma resposta de alojamento coletivo temporário ou permanente 

que tem por missão ser uma “casa de família” dos seus utentes, que necessitam de 

assistência e apoio social, contribuindo para a sua estabilização, autonomia e 

estimulação do envelhecimento ativo e integração social. 

1.3.1  Infraestruturas e equipamento 

  A Instituição está equipada com:   

 Quartos com diferentes tipologias - individuais (6), duplos (15), triplos (6) e 

de casal (4), todos com casa de banho, aquecimento central, telefone e 

sistema de alarme; 

 Cozinha, onde preparam as refeições os utentes da Instituição e utentes do 

SAD, esta funciona por dois turnos alternados; 

 Lavandaria, para o tratamento da roupa de todos os utentes, incluindo os do 

SAD, esta funciona por dois turnos alternados; 

 Serviços Administrativos, que também serve de receção pois está situada no 

hall de entrada;  

 Sala de enfermagem;  

 Gabinete médico; 

 Armazéns de congelação e conservação; 

 Ginásio e sala de atividades ocupacionais, para a realização de exercícios 

geriátricos e de reabilitação; 

 Sala de refeições comum a todos os utentes, exceto aos acamados. A estes a 

refeição é-lhes servida no leito;  

 Sala de estar e de convívio, onde se vê televisão, se convive e se recebem as 

visitas; 
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 WC 

 WC adaptado para banhos; 

 Gabinete para a Diretora Técnica da ERPI;  

 Jardim exterior para a realização de passeios; 

 Capela religiosa católica; 

  Devido às características do público-alvo, portador de algumas patologias 

ligadas à demência, houve a necessidade de criar, dentro da ERPI, uma ala para 

acolher esses doentes (Ala das Demências), a sua construção começou em 2016, 

iniciando a sua atividade em 2017.  

  Esta ala tem a capacidade para acolher unicamente doze doentes com 

diversas patologia associadas à demência. Esta ala é constituída por:  

 Um ginásio exclusivo para a estimulação dos utentes; 

  Uma sala de Snoezelen, especialmente adaptada e equipada para as 

terapias. É  uma sala multissensorial que tem como objetivo a estimulação 

sensorial e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão. 

1.3.2  Organização e Recursos Humanos 

  Como referido anteriormente a SCMS tem uma organização própria, onde 

os órgãos sociais são gerais e comuns a todas as valências, e que dentro de cada 

valência podemos verificar uma disposição própria dos cargos e departamentos. 

  Na valência ERPI, podemos verificar, de acordo com o organograma 

(Anexo 2), que no topo da hierarquia temos o gabinete da Direção Técnica, depois 

encontramos diversos departamentos como: a recepção/ serviços administrativos; os 

serviços de cuidados pessoais; as atividades ocupacionais; a nutrição e alimentação 

e por fim os serviços de higiene segurança e limpeza;  

  É de referir que estão todos interligados internamente e que funcionam de 

forma dependente uns dos outros. 

Recursos Humanos 

  Dos recursos humanos da ERPI, fazem parte 61 funcionários, que formam 

uma equipa multidisciplinar, com o principal objetivo de prestar um serviço de 

excelência no cuidar do idoso, nomeadamente da área da medicina, enfermagem, 

serviço social, nutrição, motricidade humana, terapia ocupacional e  fisioterapia. Se 

quisermos ser mais precisos, a equipa constitui-se por:  
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 Enfermeiros (3) a operar em turnos rotativos de modo a estar sempre um 

permanentemente; 

 Médico que se desloca à instituição uma a duas vezes por semana, mediante 

as necessidades dos utentes;  

 Nutricionista permanente para a realização das ementas; 

 Animadora, responsável por algumas, atividades lúdicas; 

 Fisioterapeuta, responsável pela realização de exercícios geriátricos e  de 

reabilitação;  

 Psicometrista, responsável pela realização de exercícios e atividades de 

estimulação; 

  Terapeuta da fala, que se desloca duas vezes por semana à Instituição; 

 Auxiliares de Ação Médica;  

 Auxiliares de Serviços Gerais 

 Cozinheiras; 

 Auxiliares da lavandaria; 

 Jardineiro; 

1.3.3  Caraterização dos utentes    

  A ERPI, tem capacidade para acolher 65 utentes. Durante o período em que 

decorreu o estágio, encontrava-se completamente ocupada, com 19 utentes do sexo 

masculino e 46 do feminino. 

  Destes utentes, quanto ao grau de dependência, podemos encontrar: sete 

dependentes (dependem de cadeira de rodas, andarilho ou muletas, para se 

deslocarem), dois utentes acamados (muito dependentes) e os restantes 56 

independentes. 

  Em relação às patologias crónicas presentes nos utentes da instituição, 

poderemos encontrar: 17 utentes diabéticos, sendo um diabético de tipo I (insulina-

tratada), 34 Hipertensos. 

  Temos também presentes alguns utentes com problemas de visão, de 

audição, problemas de deglutição, problemas nas funções dos órgãos ou aparelhos 

internos e nas funções relacionadas com o movimento, o que origina um número 

significativo de utentes a necessitar de apoio total ou parcial na realização das 

AVD. 
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  Na instituição podemos encontrar ainda 12 utentes com patologias 

relacionadas com a demência, nomeadamente: cinco portadores da Doença de 

Alzheimer, um com Demência frontotemporal, um de Acidente Vascular Cerebral, 

um com Demência com corpos de Lewy, quatro com Défice Cognitivo Ligeiro. 

   Todos os utentes da ERPI participam ativamente na vida da instituição e da 

comunidade, através das diferentes atividades desenvolvidas. Além daquelas que se 

dirigem às necessidades primárias do utente, nomeadamente de saúde e higiene, 

existe o desenvolvimento de outras que visam o bem-estar integral do utente, 

distribuem-se por diferentes tipologias: recreativas, culturais, sociais, intelectuais, 

formativas, espirituais e religiosas. 

  No momento da planificação das atividades procura-se sempre adaptá-las às 

características e necessidades específicas de cada utente. 

 

 1.4  Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

  Uma função muito importante desempenhada pela ERPI é a prestação de 

serviços de apoio domiciliário (fig.4) a 40 idosos não institucionalizados. Este 

apoio, prestado todos os dias da semana, assegurado por 4 ajudantes familiares e 

duas viaturas, engloba refeições; higiene pessoal; higiene habitacional; tratamento 

da roupa e administração de medicamentos. 

  A prestação deste serviço permite a melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos e famílias, retardar a institucionalização, assegurar a satisfação de 

necessidades básicas, prestar cuidados de saúde de ordem física e apoio psicossocial 

aos indivíduos e famílias de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar.  

 

 

Fig. 4 - Serviço de Apoio Domiciliário da SCMS 

Fonte: https://www.misericordiadeseia.pt/senior/servico-de-apoio-ao-domicilio 
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  Como referi na introdução, neste capítulo vou fazer o enquadramento 

teórico de alguns conceitos importantes no meu estágio.  

Como trabalhei com um público-alvo idoso e diversificado ao nível de 

mobilidade e patologias, exige-se uma abordagem ao envelhecimento, às patologias 

verificadas no meu local de estágio, às diversas atividades de estimulação que 

possam ser realizadas para lhes permitir uma melhor qualidade de vida.  

Não podendo deixar de abordar a gerontologia e as competências de um 

técnico de gerontologia, pois este está incumbido de realizar ações/atividades para 

melhorar a vida dos idosos. 

 

2.1 Envelhecimento 

  O progressivo envelhecimento da população conta, entre os seus principais 

fatores, com a diminuição da taxa de natalidade, com o aumento da esperança de 

vida, e com a melhoria dos cuidados de saúde e das condições socioeconómicas. 

  O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, documento anexo à 

Circular Normativa nº: 13/DGCG (Divisão de Doenças Genéticas, Crónicas e 

Geriátricas), de 02 de julho de 2004, define envelhecimento humano “como o 

processo de mudança progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos 

indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do nascimento, se desenvolve  ao longo 

da vida, (DGS, 2004: p. 3). 

  De acordo com a mesma norma “o envelhecimento não é um problema, mas 

uma parte natural do ciclo de vida, sendo desejável que constitua uma oportunidade 

para viver de forma saudável e autónoma o mais tempo possível”. (DGS, 2004: p. 

3) 

  Ao longo do processo de envelhecimento decorrem alterações em diferentes 

âmbitos, nomeadamente aos níveis psicológico, biológico e fisiológico. 

  Psicologicamente os idosos são condicionados por alterações de diferente 

natureza: pela diminuição das condições e de saúde física, pela perda de papéis na 

sociedade, pela diminuição de relacionamentos interpessoais, pela privação de 

determinadas faculdades.  

  Todos este fatores, em especial, a perda da saúde física e a perda de papéis 

na sociedade, podem atingir negativamente a qualidade de vida do idoso, 

apresentando-se como potenciadores de insatisfação e de fragilidade emocional. 
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  A nível biológico, ao envelhecimento costuma associar-se uma 

multiplicidade de danos moleculares e celulares, responsáveis, entre outros 

elementos, por alterações, verificáveis de forma mais visível na aparência do corpo 

e nas células e tecidos, motivada pela redução no ritmo de rejuvenescimento celular, 

as fibras elásticas perdem a elasticidade (diminuição da massa muscular), sofrem 

desgaste e calcificações, a cartilagem (menos densidade óssea), tendões e 

ligamentos tornam-se rígidos; o próprio sistema imunitário é afetado.  

  A nível estrutural, é de salientar as modificações como a diminuição dos 

órgãos e da água corporal ( maior risco de desidratação). 

  A nível fisiológico também se verificam alterações, como despigmentação, 

perda e enfraquecimento do cabelo; aparecimento das rugas, motivado pela 

diminuição do colagénio; aumento da pilosidade, nos homens verifica-se no nariz e 

sobrancelhas, nas mulheres no lábio superior. 

  Verificam-se ainda alterações funcionais no sistema cardiovascular, 

respiratório, renal e urinário, gastrointestinal, e ainda no sistema nervoso. 

  Apesar de todas estas mudanças, se os idosos ainda mantiverem as suas 

capacidades intrínsecas, isto é, a posse de todas as capacidades físicas e mentais, 

estes idosos vão conseguir decidir o que podem ou não fazer.  

  Eles vão conseguir contornar as barreiras que lhe possam surgir no caminho, 

com as suas capacidades, aproveitando os recursos disponíveis, para decidir o que 

querem fazer mediante o grau de importância para a sua qualidade de vida.  

  Por exemplo, um idoso pode viver numa aldeia, longe da farmácia ou 

Centro de Saúde, mas, se o idoso tem a capacidade de apanhar um autocarro para se 

deslocar a esses serviços de que necessita para o seu bem-estar e qualidade de vida, 

podemos afirmar que este tem um envelhecimento ativo e saudável.   

  A OMS define Envelhecimento ativo e Saudável “como o processo de 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar 

em idade avançada”, (OMS, 2015: p. 13). 

  O termo “ativo” refere-se à participação contínua dos idosos na sociedade, 

onde os idosos  fazem a otimização das oportunidades para a sua saúde e segurança, 

para a melhoria da qualidade de vida. 

   O termo ou conceito de “saudável” refere-se ao processo de 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que contribui para o bem-

estar das pessoas idosas. Assim, mais do que o resultado do sucesso e da motivação 
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individual, o envelhecimento saudável é o reflexo dos hábitos de vida, do suporte e 

das oportunidades garantidas pela sociedade para a manutenção da funcionalidade 

das pessoas idosas. 

2.2 Conceito de Demência 

  De acordo com a Associação Portuguesa dos Amigos e Familiares dos 

Doentes de Alzheimer, “Demência é o termo utilizado para descrever os sintomas 

de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no 

funcionamento da pessoa.  

  É um termo abrangente que descreve a perda de memória, capacidade 

intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais 

normais”, (Associação de Alzheimer em Portugal). 

2.3 Patologias verificadas na instituição 

  Na instituição onde realizei o estágio, conforme referido no capítulo 

anterior, tínhamos utentes  portadores de patologias relacionadas com a demência e 

utentes portadores de doenças crónicas. 

As doenças relacionadas com a demência eram as seguintes: 

  Doença de Alzheimer: “A doença de Alzheimer, de instalação insidiosa 

(vagarosa) e progressão lenta, afeta, primeira e predominantemente, a memória 

episódica, com o doente começando por ter dificuldades em lembrar-se de 

fragmentos recentes da sua vida (onde coloca os objetos, os recados, o que comeu 

no dia anterior, em que dia do mês está,” (Alzheimer-CUF). 

  Sintomas: As memórias mais remotas resistem melhor, mas acabam 

também por se perder ao longo da doença. Ao defeito de memória vão-se juntando 

lentamente outros sintomas característicos da doença de Alzheimer: 

 dificuldade em reconhecer pessoas; 

 o discurso torna-se cada vez mais pobre e entrecortado à procura de 

palavras; 

 a orientação em espaços. fica cada vez mais difícil; 

 com o tempo começam também a surgir as primeiras alterações do 

comportamento, resultando em agitação e agressividade. 
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  Demência frontotemporal: “resulta de doenças espontâneas e hereditárias 

(que ocorrem por razões desconhecidas) que fazem com que o lobo frontal e, por 

vezes, o lobo temporal do cérebro se degenerem. A personalidade, o 

comportamento e a função da linguagem são mais afetadas e a memória menos do 

que na doença de Alzheimer”, (MANUAL MSD). 

  Sintomas: 

 Os sintomas iniciais podem afetar o comportamento e, algumas vezes, a 

linguagem (discurso limitado ou perda total da linguagem); 

 Alterações do caráter e no comportamento social;  

 Estes doentes podem demonstrar insensibilidade; 

 Os doentes podem tornar-se obsessivos e repetir a mesma ação vezes sem 

conta; 

 Repetição das frases inúmeras vezes ou ecoar aquilo que os outros dizem.  

  Acidente Vascular Cerebral: “resulta da lesão das células cerebrais, que 

morrem ou deixam de funcionar normalmente, pela ausência de oxigénio e de 

nutrientes na sequência de um bloqueio do fluxo de sangue (AVC isquémico) ou 

porque são inundadas pelo sangue a partir de uma artéria que se rompe (AVC 

hemorrágico)”, (AVC - CUF). 

  Sintomas: De um modo geral, é simples reconhecer um AVC recorrendo à 

regra dos 5 F’s. Estes sintomas podem surgir de forma isolada ou em combinação, 

de um modo quase imediato; 

 Face: pode ficar assimétrica de uma forma súbita, parecendo um “canto da 

boca” ou uma das pálpebras estarem descaídos;  

 Força: é comum um braço ou uma perna perderem subitamente a força ou 

ocorrer uma súbita falta de equilíbrio; 

 Fala: pode parecer estranha ou incompreensível e o discurso não fazer 

sentido. Com frequência, a pessoa parece não compreender o que se lhe diz; 

 Falta de visão súbita: a perda súbita de visão, de um ou de ambos os olhos, é 

um sintoma frequente num AVC, bem como a visão dupla; 

 Forte dor de cabeça: igualmente, é importante valorizar uma dor de cabeça 

súbita e muito intensa, diferente do padrão habitual e sem causa aparente. 
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  Demência com corpos de Lewy: “é causada pela degeneração e morte das 

células cerebrais. O nome deriva da presença de estruturas esféricas anormais, 

denominadas por corpos de Lewy, que se desenvolvem dentro das células cerebrais 

e que se pensa poderem contribuir para a morte destas, (Manuais MSD). 

  Sintomas 

 Dificuldades de atenção e concentração; 

 Confusão extrema; 

 Dificuldades em avaliar as distâncias, o que resulta muitas vezes em quedas; 

 Alucinações visuais; 

 Parkinsonismo (tremores e rigidez similar à observada na Doença de 

Parkinson); 

 Flutuação do estado mental. A pessoa apresenta-se lúcida e orientada em 

alguns momentos e confusa e desorientada noutros. 

  Défice Cognitivo Ligeiro: “é uma condição médica geralmente definida 

como a perda das capacidades cognitivas (as funções de pensamento do cérebro), 

numa proporção maior do que é esperado para a idade da pessoa. Esta perda não 

interfere significativamente com a vida diária e não é grave o suficiente para 

justificar um diagnóstico de Demência.  

  As pessoas com DCL têm mais problemas de memória ou de pensamento do 

que seria esperado para a sua idade e manifestam algum declínio nas suas 

capacidades cognitivas. As pessoas com DCL, apesar de poderem ter uma 

dificuldade crescente nas atividades diárias, geralmente são capazes de funcionar de 

forma independente”, (Associação Alzheimer Portugal). 

  As dificuldades de quem padece de DCL variam em cada pessoa, esta 

doença pode desenvolver: 

  Sintomas : 

 Problemas com a linguagem;  

 Problemas de atenção e memória; 

  Problemas com o processamento de informações visuais e espaciais. 

  Na instituição também temos utentes portadores de doenças crónicas como: 

  Diabetes: Esta doença é caracterizada por valores de glicose muito elevados 

no sangue, isto deve-se ao mau funcionamento do pâncreas, que não produz 
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qualquer insulina (diabetes tipo I), ou  não produz insulina suficiente para ajudar a 

glicose a ser absorvida  nas células (diabetes tipo II). 

  Os diabéticos tipo I fazem tratamento com insulina (insulinoterapia), que é 

administrada por via subcutânea (por baixo da pele). A administração de insulina 

deve ser feita a par de uma vigilância correta da glicemia e de uma alimentação 

saudável e prática de exercício regular.  

  Os diabéticos tipo II controlam a glicemia com antidiabéticos orais. Por 

vezes não é necessária qualquer medicação já que, neste tipo de diabetes, é possível 

controlar a glicemia controlando apenas o peso, alterando os hábitos alimentares e 

praticando exercício. 

 

Fig. 5- Valores de referência da glicémia 

Fonte: hospitaldeguimaraes.min-saude.pt 

 Hipertensão arterial: A hipertensão arterial é a elevação da pressão arterial acima 

dos valores considerados normais. 

  A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das 

artérias durante a sua circulação. A hipertensão arterial ocorre quando o coração, ao 

bombear sangue, exerce uma força excessiva contra a parede das artérias. 

  A hipertensão arterial só é grave e causa problemas de saúde quando 

permanece elevada ao longo de meses, ou quando aumenta muito subitamente. 

  É importante saber que a pressão arterial tem tendência a subir com a idade. 

Contudo, a pressão arterial elevada no idoso não deve ser considerada normal. 

  Como regra, considera-se estar em presença de hipertensão arterial, quando 

a pressão máxima é maior ou igual a 160 mmHge/ou a pressão mínima é maior ou 

igual a 95 mmHg, (Hipertensão Arterial | CUF). 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoysrrxrrkAhVRRBoKHathAZkQjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt%2Fpage3.asp%3Fb%3D226&psig=AOvVaw3-5xjkYrKZC1CcAsvLysj8&ust=1567798252617587
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoysrrxrrkAhVRRBoKHathAZkQjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt%2Fpage3.asp%3Fb%3D226&psig=AOvVaw3-5xjkYrKZC1CcAsvLysj8&ust=1567798252617587
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2.4  Benefícios  das atividades de estimulação 

  Desde sempre existiu a preocupação com o envelhecimento, sobretudo 

procurando-se que ele seja vivido no sentido do bem-estar. Para tal contribui a 

manutenção de um bom estado de saúde, que em muito depende(u) de um estilo de 

vida equilibrado a nível da alimentação, de cuidados de saúde, de socialização, de 

prática frequente de exercício físico e de atividades de estimulação. 

  Estas são preocupações quotidianas e a implementar no dia a dia do idoso, 

para que os idosos tenham um envelhecimento saudável. 

  Para Zimerman (2000: p. 135) “ (…) a melhor forma de ter uma velhice 

saudável é a atividade ,seja ela em que área for.” A autora afirma que a atividade 

física melhora as condições articulares, musculares e respiratórias, contribuindo 

para o adiamento do declínio dos sistemas fisiológicos. 

  Para Maria João Azevedo e Rita Teles, “a convicção de que ao 

envelhecimento está associado a um declínio generalizado e irreversível das 

capacidades cognitivas é mais um preconceito do que propriamente uma realidade” 

(Ribeiro, 2018: p. 90). Segundo estas, as pessoas idosas podem continuar a 

estimular a parte cognitiva através de diversas atividades, como jogos de atenção e 

memória. 

  Quando os idosos não fazem uso pleno das capacidades cognitivas, podem  

adquirir alguns declínios cognitivos, como tal é necessário que a mente, assim como 

o corpo, tenham de ser cuidados e usados para continuar a funcionar 

adequadamente.  

 “Em cada idade somos movidos por diferentes tipos de estímulo. A criança quer 

 aprender a caminhar, falar, escrever. O adolescente quer ser adulto, quer saber 

 quem é e quem vai ser. É estimulado pelo futuro, pela formação, pela busca. O 

 adulto tem como principais estímulos a profissão, o casamento, a formação de uma 

 família, os filhos, a criação de soluções para a vida. E para o velho, quais são os 

 estímulos, já que ele está próximo do fim de vida e, teoricamente, não tem a etapa 

 seguinte para querer chegar lá? Ainda que não tenha um longo futuro pela frente, a 

 motivação, o estímulo do velho é viver bem e intensamente no presente, ter 

 satisfação com a vida que leva agora e mostrar que pode e deve viver bem, 

 deixando um modelo de velho feliz para os que um dia também serão idosos” 

   (Zimerman, 2000: p. 135). 
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  O declínio cognitivo pode ser prevenido ou até retardado através de 

atividades de estimulação, estas, se forem exigentes, impedem um declínio mais 

célere evitando-se fortemente as probabilidades de se apresentar demência. 

  Os idosos melhoram o desempenho das tarefas, com treino regular, e este 

treino ainda é mais eficaz em pessoas com declínio cognitivo. Segundo Zimerman  

(2000: p. 133) 

 “a maneira mais eficaz de fazer com que o velho tenha qualidade de vida, a 

aceitação e inserção na família e na sociedade que 

proponho é estimulação. Estimular, entre outras coisas, quer dizer exercitar, 

incitar, instigar, ativar, animar, encorajar. Para mim, além de tudo isso, estimular é 

criar meios de manter a mente, as emoções, as comunicações e os relacionamentos 

em atividade. A estimulação é o melhor meio para minimizar os efeitos negativos 

do envelhecimento e levar as pessoas a viverem em melhores condições.” 

 

2.5 Diferentes atividades de estimulação 

  O objetivo da estimulação é capacitar os idosos ou torná-los mais aptos para 

compreender, aceitar, conviver, contornar, minimizar e até superar a(s) sua(s) 

deficiência(s) de cariz cognitivo. Linguagem, memória e atenção são as qualidades 

que mais beneficiam após a realização de atividades de estimulação. 

  As atividades de estimulação podem ser de diferente natureza: cognitiva, 

motora e sensorial: 

  Cognitiva: Este tipo de estimulação pretende preservar ou melhorar o 

desempenho ou as funções cognitivas dos idosos, como sejam a memória, a 

atenção, o raciocínio, a capacidade de resolução de problemas, entre outras.  

 Os idosos sujeitos a esta estimulação mantêm a sua autonomia nas atividades da 

vida diária, como usar o telefone, ir às compras, preparar a alimentação, cuidar da 

casa, lavar a roupa ou preparar a medicação.  

  Objetivos específicos: Treino da memória a curto e médio prazo, atenção, 

concentração, inteligência e velocidade de resposta; estilo de vida ativo; valorização 

pessoal e auto-estima. 

  Motora: Neste tipo de estimulação, as atividades são desenvolvidas em 

simultâneo com as cognitivas, e às vezes em simultâneo com as sensoriais.  

  Caracteriza-se pela execução de exercícios específicos, como por exemplo a 

ginástica geriátrica, a hidroginástica e os jogos, para melhorar as capacidades de 

movimento dos idosos, pois à medida que se envelhece estas capacidades tendem a 
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regredir, deparando-se os idosos com dificuldades que não tinham anteriormente, 

como caminhar, subir escadas, falta de força para segurar determinados objetos, etc.  

  Como tal é necessário trabalhar a motricidade, tanto quanto possível, para 

que os idosos possam manter por mais tempo, o bom funcionamento das suas 

qualidades motoras. 

  Objetivos específicos: Promover a estimulação das articulações, melhorar a 

respiração, estimular a coordenação motora e o equilíbrio  para prevenção do risco 

de quedas; estimular a motricidade (fina ou geral); desenvolver a aprendizagem, 

atenção, concentração, agilidade, raciocínio lógico, permitindo uma melhoria das 

atividades diárias. 

  Sensorial: A estimulação sensorial é o processo neurológico segundo o qual 

o cérebro organiza as informações sensoriais, do ambiente e do corpo, de modo a 

dar uma resposta adaptativa adequada. As nossas capacidades de processamento 

sensorial são determinantes para o nosso comportamento, interação social e 

desempenho. 

  A estimulação sensorial é realizada por terapeutas ocupacionais, através da 

exploração dos cinco sentidos mediante jogos e atividades próprios para a idade. 

  Objetivos específicos: Promover a socialização, estimular os cinco sentidos 

para serem preservados (tato, audição, visão, olfato e paladar); melhorar a 

comunicação e o humor; melhorar o bem-estar; acalmar a agitação e os 

comportamentos agressivos; diminuir a apatia. 

   As atividades praticadas utilizando estes diferentes tipos de estimulações, 

podem ser realizadas individualmente ou em grupo, com utentes portadores ou não 

de patologias, de forma a obterem-se os resultados pretendidos, seja a estimulação 

dos sentidos, o treino da memória a longo e médio prazo, a atenção, a concentração, 

a inteligência, o raciocínio e linguagem, o treino do equilíbrio, a promoção da  

estimulação das articulações, melhorar a respiração ou estimular a coordenação 

motora e o equilíbrio para diminuir e prevenir o risco de quedas. 
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2.6 Gerontologia 

  A preocupação com o envelhecimento não é só deste século, aliás o interesse 

em entender a velhice remonta aos início da nossa história. (Moura, 2006: pp. 33-

34) 

  As transformações da população idosa passam a ser o centro das atenções 

por parte de vários investigadores, levando o médico francês no século XIX, Jean-

Martin Charcol, a realizar um estudo clínico sobre a “Senilidade e Doenças 

Crónicas”, para poder compreender o processo de envelhecimento, posteriormente 

em 1903 um médico do Instituto Pasteur, Metchnikoff cria o termo “gerontologia 

(Moura, 2006 p. 35) 

Conceito de Gerontologia 

  O termo Gerontologia deriva do grego gero = velho, idoso + logia = estudo. 

Para  Elie Metchnikoff, já desde 1903, gerontologia é a ciência que estuda o 

processo de envelhecimento nas suas diferentes dimensões: biológica e social 

(Moura, 2006: p. 35). 

  De acordo com Anita Liberalesso Neri (2008 p. 95), a Gerontologia 

alcança/abrange um “campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à 

explicação das mudanças típicas do processo de envelhecimento e de seus 

determinantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais”. Para esta autora, 

a gerontologia estuda e investiga as experiências da velhice, os diferentes contextos 

do envelhecimento, nomeadamente históricos e socioculturais, observando os 

diferentes aspetos do envelhecimento, tando no seu aspeto ordinário ou regular 

como no patológico. 

 

2.7 Técnico de Gerontologia  

  Segundo o Diário da República, 2.ª série - N.º 13 - 20 de janeiro de 2016, 

com o aviso n.º 559/2016, referente à criação do curso técnico superior profissional 

de Gerontologia um Técnico de Gerontologia tem que contribuir 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. 

  



 

23 

 

 Assim, um técnico de gerontologia tem como principais atividades: 

 Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do envelhecimento 

populacional na sociedade; 

 Assegurar as necessidades fisiológicas básicas da pessoa idosa; 

 Conceber e desenvolver ações de educação e saúde respeitando a identidade 

social e cultural da pessoa idosa; 

 Conceber e desenvolver projetos de animação visando a estimulação das 

capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais e motoras; 

 Acompanhar e prestar apoio psicossocial à pessoa idosa; 

 Assegurar a comunicação com a pessoa idosa, com a família, com a 

comunidade, organizações e instituições; 

 Atuar em conformidade com as normas da instituição, de ética e 

deontologia; 

 Organizar espaços, planear e desenvolver sistemas administrativos com o 

objetivo de otimizar o funcionamento das instituições; 

 Gerir recursos humanos e materiais de instituições para a pessoa idosa. 

 

 Os principais objetivos do Técnico de Gerontologia são:  

 o 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; 

 a proteção e assistência social dos idosos; 

  participar ou coordenar os serviços de gestão dos equipamentos de apoio a 

esta população; 
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  Neste capítulo, primeiro farei a descrição das atividades da vida diária 

dosidosos, pois um dos objetivos do técnico de gerontologia é contribuir para o 

bem-estar da pessoa idosa, respondendo às suas necessidades quotidianas no que se 

refere ao estado de saúde, segurança e participação social. 

  Posteriormente, farei a descrição das atividades de estimulação programadas 

pela instituição, que têm uma periocidade diferente, podendo ser diárias, semanais 

ou mensais.  

  Por fim, descreverei as atividades motivadas pelas diferentes  épocas 

festivas, que foram surgindo durante este percurso. 

 

 3.1 Estágio 

  A ERPI da Folgosa do Salvador aceitou sem obstáculos o meu pedido de 

estágio, num total de 750 horas. Juntamente com a minha orientadora de estágio 

acordámos o desenvolvimento de atividades durante os cinco dias úteis semanais ( 

fig.6), de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre as 09:00-12:30 horas 

e as 14:00-18:30 horas.  

 

Fig. 6 - Atividades realizadas diariamente na ERPI 

Fonte: folheto da instituição 
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3.2 Objetivos do Estágio 

 Para a concretização do plano de estágio (Anexo 1), procurei juntamente 

com a minha supervisora planificar os objetivos a atingir, dividindo-os em gerais e 

específicos, para executar as atividades previstas. 

  Objetivos Gerais:  

 Aplicar os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares, 

aprofundando-os para enriquecimento profissional e pessoal; 

 Conhecer o funcionamento da instituição e contribuir para a realização das 

suas atividades; 

 Dinamizar/ participar em atividades do interesse do utente; 

 Incentivar a autoestima, autonomia e mobilidade, através de atividades 

físicas ou motoras e de atividades lúdicas; 

 Objetivos específicos: 

 Dialogar com as equipas técnicas; 

 Conhecer o espaço físico interno e externo da instituição;  

 Dialogar com os utentes/clientes de modo a conhecê-los individualmente e 

às suas necessidades e capacidades; 

 Executar sob a orientação da equipa técnica diversas atividades, tais como 

administrar medicamentos, realizar posicionamentos de idosos 

imobilizados, administrar refeições e controlar parâmetros vitais (tensão 

arterial, valores glicémicos, etc.); 

 Estimular as capacidades físico-motoras e cognitivas, por via de exercícios, 

jogos e trabalhos manuais; 

 Cooperar na realização de eventos dentro e fora da ERPI; 

 

3.3 Atividades Realizadas 

 Desde o meu primeiro dia de estágio, após uma visita guiada por toda a  

instituição, realizada pela Dra. Susana, Diretora Responsável pela ERPI, para ser 

apresentado aos colaboradores, reconhecimento dos espaços, valências e atividades, 

apresentação à minha supervisora e aos utentes, comecei imediatamente a realizar 

atividades da vida diária dos idosos. 
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 Após uma conversa de apresentação com os idosos, começaram a ser 

quebradas as primeiras barreiras de comunicação; de desconhecido ou intruso, 

passei a mais um membro da família institucional. O facto de me saberem filho da 

terra criou identidade e facilitou a integração. 

 Fui logo abordado por diversos idosos de origem senense e das suas 

proximidades; indagavam sobre a minha família (nomes, alcunhas, origens…) ao 

mesmo tempo que partilhavam informações acerca das suas. Este diálogo inicial, 

como disse, desarmou e derrubou qualquer receio no desconhecido acabado de 

chegar. 

 No primeiro dia, após a apresentação, pela manhã realizei caminhadas 

com os utente mais autónomos, no exterior da instituição, com o intuito de conhecer 

as suas histórias de vida, o porquê da sua institucionalização permitindo a criação e 

estreitamento de laços de empatia. 

 Depois apoiei as auxiliares com os almoços, ajudei na realização de 

exercícios, apoiei nos lanches, participei na animação dos idosos realizadas no dia 

(início da realização das máscaras carnavalescas). 

 

 Após a realização do plano de trabalho, comecei a executar atividades de 

vida diária (AVD) fundamentais para o idoso e que constituíam a base do seu bem-

estar diário. Essas atividades desenvolveram-se no âmbito da higienização, 

alimentação e hidratação, e auxílio em cuidados de saúde (administração de 

medicamentos, monitorização de sinais vitais, posicionamentos) ou atividades 

lúdico-motoras (fisioterapia, ginásio e realização de passeios). 

 Após o meu primeiro dia e com a realização de algumas atividades do 

quotidiano dos utentes, resolvi que, durante o meu estágio, seria nestas atividades 

diárias em que me iria empenhar, realizando-as com esmero e dedicação, não 

descurando evidentemente as outras.  

 São rotineiras, pois são realizadas sistematicamente, mas são atividades 

que garantem os cuidados primários dos utentes, são as que contribuem para o seu 

bem-estar imediato. 

 A realização destas atividades de rotina dão ao utente ânimo e boa 

disposição, melhoram o seu relacionamento com os que lhe estão próximos, sendo 



 

28 

 

por isso um fator determinante no aumento dos níveis de satisfação pessoal e como 

consequência duma melhoria na sua auto-estima. 

3.3.1 Atividades da vida diária dos idosos da ERPI 

 Ajuda na mobilidade dos utentes: 

 Todos os dias realizava o transporte de utentes, nomeadamente, dos 

dependentes, desde a sala de refeições até às instalações equipadas para os banhos, 

onde as auxiliares procediam à sua higienização. Pois estes utentes, como tinham 

mais dificuldade na deslocação, ficavam para o fim.   

 O auxílio em atividade de mobilidade dos utentes não se ficava por aqui. 

Era também minha função deslocar os que apresentavam mais dificuldades motoras  

para as salas de refeição. 

 Este apoio poderia ser realizado de duas formas. Uma consistia em 

transportar os utentes nas suas cadeiras de rodas, colocados nas mesmas pelas 

auxiliares, estes eram transportados primeiro, para serem os primeiros a comer. 

 A outra, sobretudo com os idosos que ainda conseguiam ter alguma 

capacidade de mobilidade, consistia em auxiliá-los na sua deslocação pelo seu 

próprio pé.   

 A forma de proceder não era aleatória, recorria-se a uma técnica que 

permitia, por um lado, dar garantias de segurança ao utente, e, por outro, minimizar 

eventuais problemas de saúde que o suporte do peso do idoso poderia acarretar para 

quem o auxiliava. Esta técnica, de acordo com as instruções da psicometrista, 

consiste em colocarmos o nosso braço por debaixo da axila do idoso dando-lhes a 

mão, desta forma servimos como apoio (muleta) e não suportamos o peso do idoso. 

 Diariamente tanto no período da manhã como no da tarde ajudava os 

idosos menos autónomos (como referido anteriormente no apoio para a deslocação 

para a sala de refeições) a deslocarem-se ao ginásio para realizarem os exercícios de 

fisioterapia ou exercícios geriátricos.   

 Depois do lanche, no período da tarde, ajudava no transporte dos idosos 

para a capela, para irem rezar o terço ou assistir à missa; durante o período de 

Quaresma este transporte era realizado todas as quartas-feiras, para celebrarem a 

Via Sacra; já no mês de maio, mês de Maria, o transporte era diário, pois todos os 

dias se rezava o terço.  



 

29 

 

 Durante o dia, sempre que me fosse solicitado pelos idosos, levava-os à 

casa de banho. 

 Higienização: 

 Como entrava às 9:00 horas, as atividades de higienização já se 

encontravam a ser realizadas pelas auxiliares da instituição, como ilustrado na fig. 

7, como referido anteriormente, só levava alguns utentes para as instalações 

equipadas para este procedimento. A higienização era realizada todos dias pela 

manhã, a todos os utentes da instituição. 

 

Fig. 7 Como transferir um utente para a cadeira de rodas 

Fonte: Escola de Enfermagem da USP 

 

 Administração dos medicamentos:   

 Diariamente, apoiava as auxiliares na administração dos medicamentos. 

Estes, eram prescritos pelo médico que se deslocava à instituição, depois eram 

previamente preparados por um/a enfermeira/o, colocados em copos num carrinho 

com diversas gavetas, cada um com o nome do utente/cliente e com a indicação dos 

horários de toma dos mesmos. Por norma eram administrados por nós, aos idosos, 

durante as refeições. 

 Após a aprendizagem com o enfermeiro Nuno, também administrava a 

insulina a uma idosa diabética tipo I. A insulina era administrada três vezes ao dia 

antes das principais refeições, por via subcutânea (por baixo da pele). 

 A preparação das unidades era sempre realizada pela/o enfermeira/o 

tendo em conta as unidades de hidratos de carbono que iriam ser ingeridos pela 

idosa e os valores da glicemia. 

  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwialfiUxbXkAhUn4YUKHZLIC88QjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ee.usp.br%2Freeusp%2Fupload%2Fhtml%2F510%2Fbody%2Fv34n2a06.htm&psig=AOvVaw1UK5KcoIxH32w2LYNoqAsr&ust=1567630578718629
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwialfiUxbXkAhUn4YUKHZLIC88QjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ee.usp.br%2Freeusp%2Fupload%2Fhtml%2F510%2Fbody%2Fv34n2a06.htm&psig=AOvVaw1UK5KcoIxH32w2LYNoqAsr&ust=1567630578718629
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Monitorização de sinais vitais:   

 Durante a manhã, após aprendizagem com os enfermeiros, fazia a 

monotorização aos idosos acamados, aos hipertensos e diabéticos. Sempre que se 

revelasse necessário, esta monitorização fazia-se aos idosos que apresentassem 

sintomas de doença. 

 Durante a avaliação, estava sempre acompanhado por uma  enfermeira, 

que registava os valores. 

 A monotorização consiste na verificação dos sinais vitais: níveis de 

oxigénio no sangue; valores da glicemia e valores da tensão arterial e temperatura; 

 Os níveis de saturação periférica de oxigénio são medidos sempre que 

ocorra alguma alteração ao nível respiratório. Os níveis de oxigénio têm 

que ser sempre iguais ou superiores a 90%, caso o idoso apresente um nível 

inferior a 90%, este irá necessitar de oxigénio a 2.5L. 

 Os valores de referência da glicemia de um diabético são os seguintes: em 

jejum (glicemia plasmática em jejum): menos de 115 mg/dl; 2h após as 

refeições (glicemia plasmática pós-prandial): menos de 160 mg/dl 

Nenhum diabético deve ter valores inferiores a 70 mg/dl em nenhuma 

altura do dia, pois está com hipoglicemia ou “baixa de açúcar”, uma 

situação que pode ser perigosa e é de evitar, pois pode originar coma ou até 

a morte do diabético. 

 Os valores recomendados para a tensão arterial encontram-se entre 120-129 

mmHge de pressão máxima e 80-84 mmHge de pressão mínima. Considera-

se que uma pessoa está hipertensa se apresentar valores acima dos 140 /90 

mmHge e hipotensa se apresentar valores iguais ou inferiores a 90/60 

mmHge. 

 A temperatura é medida aos idosos, sempre que necessário,  Os valores 

normais da temperatura oscilam entre os 35,5ºC e os 37ºC considerando-se 

estado febril quando estes sejam iguais ou superiores a 37, 5ºC. 

 Posicionamentos: 

  Ajudava as auxiliares a realizar os posicionamentos, aos idosos 

acamados. Os posicionamentos, são realizados várias vezes ao dia, pelo menos de 

duas em duas horas, os utentes/clientes eram rodados com alternâncias de decúbito 

e com almofadas para amortecer a pressão ( ilustração através da fig.7). 
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Fig. 8– Ilustração de como realizar os posicionamentos 

Fonte: ligadegeriatriace.ufc.br 

 

  Este procedimento é muito importante, pois minimiza ou o aparecimento de 

úlceras de pressão, que surgem quando o idoso permanece muito tempo deitado na 

mesma posição, fazendo pressão com o peso do seu corpo num mesmo lugar.  

  Apoio à fisioterapia/Ginásio:  

  No ginásio, auxiliava a fisioterapeuta Ana Almeida e a psicometrista Telma 

Teixeira na realização dos exercícios, ajudava os utentes7clientes a subir para as 

bicicletas, colocava-lhes os pés nos pedais; terminado o exercício apoiava os 

utentes/clientes a saírem. 

  Ajudava os utentes7clientes a sair da cadeira de rodas e sentava-os na maca 

da fisioterapia, para realizarem fisioterapia (fig.9).  

 

Fig. 9- Exercícios de fisioterapia 

Fonte: Própria 

  

 Por duas vezes, na ausência da minha supervisora, fui incumbido pela 

realização dos exercícios de estimulação motora. Estes, por norma, consistiam em 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDsIHR1brkAhWCzYUKHR_PCy0QjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ligadegeriatriace.ufc.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FPrimeiros-socorros-em-idosos.pdf&psig=AOvVaw28OU7y4UNWs7B9Pg7RH9Ly&ust=1567806560986524
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDsIHR1brkAhWCzYUKHR_PCy0QjB16BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ligadegeriatriace.ufc.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FPrimeiros-socorros-em-idosos.pdf&psig=AOvVaw28OU7y4UNWs7B9Pg7RH9Ly&ust=1567806560986524
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treino de marcha e contorno de obstáculos, pois eram os que os idosos já estavam 

ambientados a realizar. 

 Os exercícios foram: colocar os idosos a contornar as cadeiras e os 

cones, com mudanças de direção; simular o subir as escadas horizontais 

(coordenação motora e equilíbrio); exercícios de fortalecimento dos membros 

inferiores, aqui os utentes sentavam-se na cadeira e tinham que se levantar (pelo 

menos cinco vezes) sem a ajuda das mãos; 

 Na figura que se segue (fig.10), verificamos a realização de exercícios 

de fisioterapia, pela fisioterapeuta e pela psicometrista, para a recuperação da 

autonomia motora da idosa, que, após uma queda, que causou lesões na bacia, ficou 

dependente de uma cadeira de rodas.  

 

 

Fig. 10- Exercícios de recuperação motora 

Fonte: Própria 

 Depois de finalizados os exercícios, ajudava na limpeza do espaço e 

arrumação do material utilizado nos mesmos. 

 Caminhadas: 

 Realizava caminhadas, de fraca intensidade no que respeita ao 

dinamismo dos passos (estimulação motora), com os idosos, no interior da 

instituição  ou no exterior (jardim) se o tempo o permitisse. 

 Estas tinham a duração que o próprio estipulava, isto é até ele referir que 

se sentia cansado, para promover, o equilíbrio,  a mobilidade, o treino da marcha 

(ex: empurrar o andarilho); a autonomia e a prevenção das quedas. 
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 Hidratação/reforço hídrico: 

 Ajudava no reforço hídrico dos idosos, este era realizado de manhã 

(entre as 10h-10.30h) e à tarde (entre as 15h-15.30h). esta hidratação é muito 

importante pois evita a desidratação dos idosos prevenindo ou pelo menos ajudando 

a minimizar futuros problemas de saúde, em especial, a nível renal. 

  Os idosos com o avançar da idade perdem a capacidade de sentir sede, 

tendendo, assim, a beber pouca ou nenhuma água. A nossa função era, neste ponto, 

de os incentivar e lembrar de o fazer. Este reforço hídrico podia ser feito através da 

ingestão de uma gelatina ou de um copo de água. 

 Alimentação: 

 As ementas eram orientadas pela nutricionista, exigindo alguns cuidados 

especiais, nomeadamente quanto à diminuição do sal e do teor de gordura, de modo 

a minimizar eventuais doenças vasculares. Sabe-se que uma alimentação 

desequilibrada aliada a um sedentarismo e falta de exercício regular e peso 

excessivo contribuem para uma menor qualidade de vida da pessoa idosa.  

 Para os idosos mais dependentes, neste caso os dois acamados e os cinco 

que apresentavam problemas de deglutição, existiam duas formas de apresentar a 

alimentação, sob a forma triturada ou pastosa, poderiam asfixiar se lhes fosse dado 

outro tipo de alimentação ( sólida). 

 Auxiliava nos pequenos-almoços, que se realizavam às 9.30h, servindo o 

café com leite aos idosos e/ou ajudava-os a preparar o pão com queijo, fiambre ou 

manteiga, posteriormente colaborava em retirar a loiça das mesas para o carrinho de 

apoio.  

 Apoiava as auxiliares na hora do almoço, que se realizava entre as 12h e 

12.30h, com a administração do mesmo. O apoio consistia em servirmos os pratos 

aos utentes. Servidos os autónomos, passava a alimentar os que o não conseguiam 

não o conseguiam fazer sozinhos. Para estimular a parte motora, incentivava-os a 

levarem o comer à boca, por si sós. 

 Posteriormente colaborava com as auxiliares na alimentação dos doentes 

acamados a quem dávamos, eu e as auxiliares, comida pastosa ou triturada. 

 Durante as tardes realizava o apoio na administração dos lanches, que se 

realizavam, entre as 16:00h e as 16.30h. Costumava servir-se chá, café com leite, 

pão com queijo, fiambre ou manteiga, para todos os utentes/clientes, exeto para os 

utentes/clientes com problemas de deglutição, para estes era farinha Cerelac.  



 

34 

 

3.3.2 Atividades Físicas, Motoras e Cognitivas 

  Estas atividades a nível de periocidade, foram sendo realizadas de acordo 

com o plano ocupacional da psicometrista, foram na sua maioria atividades de 

equipa. 

 Trabalhos manuais/ Pintura 

 Origem da atividade: Atividade regular da instituição; 

 Participantes:  Idosos;  

 Recursos materiais: Tesouras, cores de feltro; lápis de cores; folhas com desenhos 

para colorir, revistas para recortar: 

 Periocidade da realização: Todos os dias; 

 Dinamização: Telma e Bruno; 

 Descrição da atividade: 

  Os trabalhos manuais (Fig.11) eram realizados pelos idosos, que por alguma 

razão, não queriam participar nas atividades que estavam a ser realizadas nesse 

momento/dia, pois na instituição não existe a obrigatoriedade de participar nas 

atividades. 

  Era realizada na mesa que se encontrava na sala de atividades, e pela qual eu 

estava encarregado na  verificação dos recursos materiais. Como tal deveria colocar, 

quando em falta, desenhos imprimidos da Net, para os idosos colorirem ou recortar 

 e ainda repor as cores de feltro ou lápis de cor.   

 

 

 

Fig. 11- Trabalhos manuais/ pintura 

Fonte: Própria 
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  Objetivos: estimular a motricidade fina; estimular a concentração; 

desenvolver a aprendizagem, atenção, agilidade, usufruir de um momento de lazer; 

 

 Dia do “Ginastar” 

 Origem da atividade: Atividade regular da instituição; 

 Recursos: Material de fisioterapia; cadeiras; cones; caixas de plástico de várias 

cores;  peças de várias cores e de pequenas dimensões; cordas; molas da roupa; 

escada horizontal; 

 Participantes: Todos os idosos; 

 Periocidade da realização: Semanal,  durante duas horas;  

 Dinamização: Telma e  estagiário Bruno; 

 Descrição da atividade:  

  Com a realização desta atividade “Ginastar”, pretende-se  exercitar o físico e 

o intelecto, Os exercícios praticados consistiam no contorno de obstáculos, treinos 

de marcha e jogos de perícia e de memória. 

  Nesta atividade, a minha participação resumia-se em ajudar a preparar o 

circuito, onde os idosos iriam realizar os exercício, podendo pontualmente apoiar na 

realização de algum deles. 

  Nos jogos de perícia e de memória (fig.12), tinha que expor caixas com 

pequenas peças da mesma cor, ao seu lado, para os idosos através da perícia, 

introduzir as peças na pequena ranhura existente na parte superior da caixa, e 

colocar uma corda para que eles pendurassem as molas da roupa. 

 

  

Fig. 12– Jogo de Perícia 

Fonte: Própria 
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  O circuito (Fig13), consistia em colocar cadeiras e cones de maneira 

estratégica, para serem contornados, obrigando o idoso a realizar movimentos de 

mudança de direção. Colocar uma escada horizontalmente, para que o idoso ao 

realizar/ simular, o movimento de subir os degraus, elevasse as pernas, o que o 

ajudaria a ultrapassar obstáculos. no seu dia-a-dia.  

 

Fig. 13- Circuito para a prova de obstáculo e jogos de perícia 

Fonte: Própria 

 Objetivos: estimular a concentração e o raciocínio; exercitar a memória; 

ativar as capacidades motoras (equilíbrio e coordenação); aumentar a força 

muscular; promover a estimulação das articulações; melhorar a respiração; exercitar 

as capacidades sensoriais (exploração dos sentidos, como o tato, visão e audição); 

incrementar a execução autónoma das atividades diárias. 

 

Jogo  Caracol do Conhecimento 

Origem da atividade: Atividade regular da instituição; 

Recursos materiais: 1 Dado insuflável, 31 peças que encaixam entre si e formam um 

caracol de grande dimensão, 6 pinos de sinalização, 1 livro de soluções, 24 cartões 

“Verdade ou Mentira”; 24 cartões “Diz o Povo”; 24 cartões “Adivinhas”; 24 cartões 

“Cálculo”; 24 cartões “Bom Português”; 12 cartões “Viagem ao Passado”; 24 

cartões “Música”; 24 cartões “Quem Sabe Sabe”; 24 cartões “Provérbios”; 24 

cartões “Absurdos”; 3 cartões em branco; 

Participantes: 6 idosos individualmente ou 12 idosos se formarem par; com rotação 

dos idosos;  

Periocidade da realização: Semanal; 

Dinamização: Telma e  estagiário Bruno; 

Descrição da atividade:  
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  O jogo do caracol do conhecimento, foi desenvolvido/elaborado, pela minha 

supervisora e por uma terapeuta da fala (Stéphanie Costa), como tal só existe na 

ERPI.. Podemos dizer que o jogo partilha semelhanças com o jogo da Glória e o 

Trivial Porsuit. 

  O jogo é realizado num formato grande, pois para determinada população 

e/ou grupos grandes torna-se benéfico e mais fácil colocá-los em círculo, 

permitindo deste modo uma maior interação com todos os elementos do grupo. 

  Cada elemento pode jogar de forma individual ou aos pares, consoante o 

número de elementos e/ou dificuldades por eles apresentadas. 

  Primeiro tínhamos que montar as peças para  obter o tabuleiro (fig.14), com 

as diversas casas, cada uma com o seu tema. Posteriormente colocava-se  no centro 

do círculo, feito pelos idosos.  

 

 

Fig. 14- Tabuleiro do jogo do Caracol do Conhecimento 

Fonte: Própria 

   

  Um  idoso de cada vez (a escolha de quem começa é aleatória), lança o dado 

e avança o número de casas correspondente ao número constante na face do dado 

que ficou voltada para cima. Quando estiver nessa casa deverá colocar o seu pino e 

retirar um cartão com o tema dessa casa (fig.15). 
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Fig. 15- Cartões do jogo do Caracol do Conhecimento 

Fonte: Própria 

   O mesmo, a terapeuta ou eu próprio líamos o que se encontrava no cartão. 

Por exemplo: se o pino ficar na casa dos Provérbio,  no cartão estará escrito o início 

de um provérbio, que o idoso deverá completar,  se for Diz o Povo, o idoso deverá 

explicar o significado de expressões presentes no cartão. 

  Se o jogador em causa não for capaz de responder, poderá solicitar a ajuda 

do elemento do seu grupo; se ninguém souber, passa a vez ao outro jogador. Se 

responder certo, continua a jogar. E assim jogam sucessivamente.   

  Se os jogadores, ficarem na casa do azar (três casas), representada por um 

gato preto, voltam ao início na primeira casa, ficam sem jogar uma vez na segunda 

casa e na terceira e última casa recuam três casas. 

  Se os jogadores, calharem na casa da sorte, representada por um trevo de 

quatro folhas, deverão avançar uma casa e realizar a atividade referente à mesma. 

   Nota: É de salientar que as respostas não se encontram escritas no 

repetivo cartão, para que o jogador tenha de fazer uso das diversas funções 

cognitivas, para obter a resposta, estas podem-se ver no livro das soluções. 

 

  Objetivos: estimular as capacidades cognitivas, nomeadamente a 

linguagem, a memória a concentração e o raciocínio; promover o trabalho em 

equipa; promover a socialização diminuindo do isolamento. 

 

Jogo do Paraquedas  

Origem da atividade: Atividade regular da instituição; 

Recursos materiais: Bolas de esponja e um Paraquedas colorido de grande 

dimensão; 

Participantes: 20 idosos, dependentes e autónomos; 
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Periocidade de realização: Duas vez por mês, durante hora e meia; 

Dinamização: Psicometrista Telma e estagiário Bruno; 

 Descrição da atividade: 

  O jogo do Paraquedas (fig.16) é um jogo de equipa, onde todos trabalham 

para o mesmo objetivo, que neste caso é não deixar sair as bolas do paraquedas. 

 

Fig. 16 - Jogo do Paraquedas 

Fonte: Própria 

  Consiste em colocar os idosos em círculo a segurar um paraquedas, de 

forma a mantê-lo minimamente esticado. Conseguida esta forma, os dinamizadores, 

de forma alternada e sucessiva, lançavam várias bolas, para dentro do paraquedas.  

  Aos idosos cabia a função de, por um lado, garantir o permanente 

movimento das bolas e, por outro, que não saltassem para fora do paraquedas. O 

jogo desenvolvia-se em dois momentos diferentes: nos primeiros 45 minutos 

exercitavam os membros superiores, nos outros 45, os membros inferiores. No 

primeiro momento, o jogo era realizado com o auxílio das mãos e braços que, 

puxando cada idoso o paraquedas, mantinham as bolas em constante movimento; 

depois, a energia era transmitida às bolas através dos membros inferiores, os idosos 

davam leves pontapés por baixo do paraquedas. 

   

  Objetivos: estimular e melhorar a coordenação das capacidades motoras; 

aumentar a força muscular; estimular a concentração; estimular e aprofundar as 

relações interpessoais e o espírito de equipa; 
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Dia das Tasquinhas 

Origem da atividade: Atividade regular da instituição; 

Recursos materiais: Adornos tradicionais, como: xailes, guitarra portuguesa ( feita 

na instituição); jarras de barro; petisco do dia entre outros alimentos; 

Participantes: Idosos, cozinheiras, auxiliares, Telma e estagiário; 

Periocidade de realização: Primeira terça feira de cada mês; 

Dinamização: Telma, estagiário Bruno; 

Descrição da atividade: 

 Para que os idosos não se esquecessem das suas origens, a ERPI criou todas 

as primeiras terças-feiras de cada mês o “ Dia das Tasquinhas”, neste dia era dado 

aos idosos à hora do lanche um petisco tradicional português, confecionado pelas 

cozinheiras da instituição, como petinga frita (fig.17), iscas de fígado (fig.18), 

carapaus de escabeche, moelas , pica-pau, etc. 

 

Fig. 17- Petisco da Tasquinha, petinga frita 

Fonte: Própria 

 

Fig. 18- Petisco da Tasquinha, iscas de fígado 

Fonte: Própria 



 

41 

 

 No dia das Tasquinhas, eu estava incumbido de ajudar a Telma e as 

auxiliares, a enfeitar a sala de refeições. Esta era decorada com adornos tradicionais 

da  nossa cultura portuguesa, como os xailes e a guitarra a relembrar os fados. 

 Também era da nossa responsabilidade, preparar as mesas com o petisco e 

todos os outros alimentos, que fizessem parte do lanche do dia. O petisco era 

adicionado ao lanche, juntamente com outros alimentos que habitualmente não 

faziam parte da dieta alimentar, como bolinhos, chouriça ou paio e pão centeio. 

 Neste dia, as cozinheiras da instituição confecionavam um petisco 

tradicional, que por questões de saúde, os idosos deixaram de comer, mas, 

excecionalmente  nesse dia, podê-lo-iam comer, através do sabor, apelava-se  às 

suas memórias e origens. 

 Durante o lanche prestava o apoio habitual aos idosos e no fim, como 

sempre, ajudava a retirar a loiça para os carros de apoio. 

  

 Objetivos: estimulação sensorial (através do paladar); exercitar a memória; 

estimular a interação social através do convívio; fomentar a auto-estima dos 

utentes; proporcionar momentos de convívio e alegria;  

 

Atelier de Culinária 

Origem: Atividade regular da instituição; 

Recursos materiais: diversos utensílios de cozinha (taças, tigelas, colheres, 

tabuleiros, etc.) e os ingredientes da receita a ser executada; 

Participantes: Idosos;  

Periocidade de realização: Uma vez por mês  às quartas-feiras, no período da 

manhã; 

Dinamização: Telma e estagiário Bruno; 

Descrição da atividade:   

 O atelier de culinária, faz parte das atividades realizadas pela instituição, 

como uma forma de estimular terapeuticamente os utentes. 

 Depois de reunidos os  idosos na sala de atividades, alguns dos quais eram 

levados por mim, era-lhes dada a receita dos bolinhos a ser realizada nesse dia, pela 

Telma. 

 Depois de terem a receita em papel, eu e a Telma íamos distribuindo os 

ingredientes e os utensílios necessários para a execução da receita. Posteriormente, 
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cada idoso, alternadamente realizava uma parte da receita, quando necessário nós 

ajudávamos. 

 Nos ateliers em que estive presente para ajudar a Telma e os utentes, foram 

feitos, bolos de azeite (fig.19 e 20) e pães de leite (fig.21), que depois  eram 

servidos no lanche da tarde para todos os utentes.  

 

Fig. 19- Confeção dos bolos de azeite 

Fonte: Própria 

 

 

Fig. 20- Bolos de azeite prontos para o forno 

Fonte: Própria 



 

43 

 

 

Fig. 21- Confeção dos pães de leite 

Fonte: Própria 

 É uma atividade que exercita a memória ao relembrar os passos da 

confeção das receitas, pois para alguns utentes a receita que estão a executar é 

distinta da que eles próprios confecionavam em suas casas ou discordavam da 

tradição da sua terra de origem. 

  

 Objetivos: através desta atividade são estimuladas lembranças 

(estimulação cognitiva e sensorial); exercita a motricidade fina; estimula a 

coordenação motora; permite novas possibilidades de socialização; estimular o 

trabalho em equipa; fomenta as relações interpessoais; proporcionar momentos de 

alegria. 

 

Atelier do  Pão (Anexo 3) 

Origem: Proposta pelo estagiário 

Recursos materiais: Balanças, três alguidares, taças em inox, toalhas de papel, três 

tabuleiros grandes, toucas para o cabelo, aventais descartáveis, tigelas de barro; 

ingredientes (farinha, sal. água morna, fermento padeiro, chocolate granulado); 

Participantes: Idosos, Telma, estagiário e familiares dos idosos;  

Periocidade de realização: 22 de maio  

Dinamização: Dina e Cláudia (equipa do Museu do Pão), estagiário Bruno e Telma; 

Descrição da Atividade: 

A realização deste atelier (fig.22) foi idealizado e dinamizado por mim, para a sua 

realização contei com a ajuda da Telma e das auxiliares da instituição.  
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Fig. 22- Atelier de culinária 

Fonte: Própria 

 Como já colaboro,  há diversos anos, em regime part-time com o Museu 

do Pão de Seia, e, como se aproximava novamente um dia dedicado a mais um 

atelier de culinária, achei interessante que esta atividade fosse dinamizada de uma 

forma diferente do habitual. 

 Para tal, convidei duas colegas do Museu do Pão, para que se 

deslocassem à instituição com o intuito de ensinar a fazer o Pão de Chocolate, 

famosa receita exclusiva do Museu do Pão, sendo este pão vendido em vários 

pontos do país e exportado para países como Angola e Brasil, juntamente com o 

“Pão São e o Pão de Alfarroba”.  

  Também pretendia que durante a execução da receita fosse divulgada um 

pouco da história do pão, assim como, a oração que se realizava antigamente pelos 

padeiros/as (Anexo 4), estas foram descritas à medida que se ia realizando o atelier, 

pelas colegas do Museu, pois nem todos os idosos da instituição conheciam o 

procedimento da confecção do pão, devido às suas origens não rurais. 

 Esta atividade, foi realizada no período da tarde, no exterior da 

instituição, durante a hora das visitas, para permitir que os familiares dos idosos 

nela participassem. O que acabou por acontecer com entusiasmo, com a presença de   

filhos/as e netos/as. 

 Numa primeira fase, foi preparado o exterior, com a colocação de mesas 

e de cadeiras, para que os idosos ficassem de forma confortável. 

 Depois de sentarmos por grupos os, idosos foi dado a cada, idoso, uma 

taça em inox para fazer a massa, para a sua confecção foi dado a dada grupo, uma 

tigela de barro com 500g de farinha, 50g de sal, um copo medidor com 200ml de 

água morna e 30g de fermento de padeiro e chocolate granulado. 
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 Mediante a explicação das colegas do Museu, os idosos com a nossa 

ajuda e dos familiares, começaram a juntar os ingredientes e confecionaram a 

massa (fig.23), que depois de feita, ficou a levedar durante algum tempo (fig. 24), 

coberta por uma toalha. Durante este período de espera, foi-lhes explicada a história 

do pão, que nem todos conheciam, mas que gostaram de ouvir. 

 

 

Fig. 23- Preparação da massa 

Fonte: Própria 

 

 

Fig. 24- O levedar da massa 

Fonte: Própria 

 

 Após levedar, foram moldados os pães, que depois foram benzidos 

(fig.25), e aqui foi dita a oração do pão (Anexo 4), só depois é que foram colocados 

nos tabuleiros para serem cozidos (fig.26). 
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Fig. 25- Bênção do pão 

Fonte: Própria 

 

 

Fig. 26- Preparação do pão para o forno 

Fonte: Própria 

 

 Depois de cozido (fig.27), o pão foi comido por todos os idosos, durante 

o lanche dessa tarde e no lanche do dia seguinte. 

 

 

Fig. 27- Pão de chocolate cozido 

Fonte: Própria 
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  Objetivos: promover a estimulação sensorial com o manuseio da massa; 

promover a estimulação cognitiva (atenção, concentração); estimular a inter-relação 

grupal;  estimular a motricidade fina; desenvolver a aprendizagem e a agilidade; 

fomentar o espirito de equipa; proporcionar momentos de alegria e bem-estar; 

 

Jogo Vamos à Pesca 

Origem da atividade: Criada pelo estagiário; 

Recursos materiais: : 30 sardinhas, para as quais foi preciso: tecidos coloridos, 

enchimento e argolas de arame; 

10 canas de pesca, para as quais foi necessário: paus em madeira, fitas de tecido e 

íman;  

Participantes do jogo: Dois grupos alternados, constituídos por 8 idosos, 

dependentes e autónomos; 

Data da realização: 3 de junho, à tarde, 45 minutos para cada grupo; 

Dinamização: Bruno com o apoio da Telma; 

Descrição da atividade:  

 Numa primeira fase, houve a necessidade de executar os recursos 

materiais para se poder realizar o jogo. Esta atividade decorreu no período da tarde 

do dia anterior, na qual contei com a ajuda da Telma e dos idosos, nomeadamente 

na confeção das 30 sardinhas (fig. 28) e das 10 canas. 

 Visto que já estávamos a realizar sardinhas em tecido colorido, com o 

intuito de enfeitar a sala para festejar os Santos Populares, ocorreu-me fazermos 

algumas para realizar este jogo (pois já tinha visto em festas jogos parecidos, mas 

que utilizavam outos objetos). 

  

 

Fig. 28- Sardinhas para o jogo 

Fonte: Própria 
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 A diferença nas sardinhas do jogo, é que após o enchimento e após 

serem cozidas, levariam uma argola de arame, numa extremidade, para permitir que 

fossem apanhadas/ pescadas. 

 A execução das canas, consistiu em reciclar alguns paus de outras 

atividades, colocar uma fita e na ponta da fita colar um íman; 

 

Descrição do jogo Vamos à Pesca 

 Este jogo (fig. 29), consiste, numa primeira fase, em colocar os idosos 

sentados em círculo, cada um a segurar uma “cana de pesca”, posteriormente, 

colocam-se as sardinhas de forma a que fiquem no centro do círculo e, para 

dificultar um pouco a atividade, um pouco distantes dos, idosos mas de forma a que 

sejam alcançadas pelas canas, sem se levantarem das cadeiras.  

 Para poderem apanhar as sardinhas, os idosos tinham que aproximar o 

íman o mais perto possível da argola, o que nem sempre conseguiam à primeira, 

pois esta caía e eles tinham que repetir tudo novamente. O jogo terminava quando 

não restassem mais sardinhas no chão e vencia quem apanhasse mais. 

 

 

Fig. 29- Jogo Vamos à Pesca 

Fonte: Própria 

 

 Objetivos: estimular a motricidade fina através da execução dos 

recursos materiais; desenvolver a destreza e competência estratégica; incrementar a 

atividade cognitiva, a nível da concentração; estimular as capacidades motoras; 

fomentar as relações interpessoais; proporcionar momentos de alegria. 
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Confeção de dois Pastores 

Origem: Proposto pela SCMS 

Recursos materiais: Dois cones em esferovite; tesouras; pistola de cola quente; duas 

bolas de madeira; uma cápsula de café; renda; burel de vários padrões e cores; 

Participantes:  Telma e estagiário;  

Periocidade de realização: 8 de maio; 

Dinamização: Telma   

Descrição da atividade  

 Durante toda a tarde eu e a minha supervisora estivemos a realizar um 

casal de pastores (fig. 30), a pedido do provedor da SCMS, para enviar para Macau 

como oferta da instituição ao Embaixador de Macau. 

 A sua confeção consistiu numa primeira fase em recortar a roupa tanto 

do pastor como da pastora em burel e forrar a cápsula do café com burel (realizado 

com cola quente), que seria o chapéu do pastor. 

 Posteriormente, colámos as duas bolas de madeira no topo dos cones, 

que seriam a base dos corpos, para servirem de cabeça, e, começámos a colar as 

diversas peças de roupa, finalizando com alguns pormenores, como uma renda no 

avental da pastora e uma pequena imitação do colete no pastor. 

 Foram escolhidos os pastores pois são o símbolo da nossa região 

serrana, famosa pela sua tradição pastorícia. O material usado, o burel, é também 

ele típico. Este tecido de fabrico artesanal era o eleito, pelas suas qualidades de 

resistência, impermeabilização e conforto, para a confeção das capas pastorícias. 

 

Fig. 30- Casal de Pastores 

Fonte: Própria 
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3.3.3 Atividades associadas a dias festivos  

 Estas atividades tiveram como obetivos: estimular as funções motoras ( 

motricidade fina), a memória, a concentração, a criatividade, a imaginação além de 

proporcionar aos idosos momentos de descontração e alegria. Este tipo de atividade 

contribui para uma melhor interação social, promovem o espirito de equipa, 

possibilitando aos idosos melhorias na sua qualidade de vida.  

  

Dia de Carnaval 

Recursos materiais: Tesouras, pratos de plástico, cola, purpurinas, desenhos com a 

cara de palhaços; cores de feltro; elásticos e serpentinas; 

Participantes:  Idosos voluntários; 

Duração: Quatro tardes com durações de 01:30h; 

Dinamização: Telma e estagiário Bruno 

Descrição da atividade:  

 Esta atividade (fig. 31) consistiu na realização das decorações, para 

enfeitar a sala de convívio, para o dia de Carnaval,  juntamente com serpentinas. 

 Primeiro, foram impressos desenhos com caras de palhaços, que, depois 

de pintadas pelos utentes, foram recortardas, depois colaram-nas nos pratos de 

plástico, posteriormente, enfeitaram os pratos com serpentinas e purpurinas a gosto 

pessoal, terminaram com a colocação de um elástico, para permitir que fossem 

pendurados.  

 As máscaras utilizadas pelos idosos para festejarem este dia, foram 

reutilizadas do carnaval anterior. 

 

 

Fig. 31- Realização dos enfeites de Carnaval 

Fonte: Própria 
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 Objetivos: estimular a motricidade fina; incrementar a atividade 

cognitiva, a nível da concentração; estimular as capacidades motoras; fomentar as 

relações interpessoais; proporcionar momentos de alegria. 

 

Comemoração do Dia da Mulher 

Recursos materiais: Tesouras, fitas, tecidos, agulhas, linhas de costura, limas de 

unhas; 

Participantes:  Idosos voluntários;  

Duração: Três tardes com a duração de 1.30h; 

Dinamização: Telma e estagiário Bruno; 

Descrição da atividade:  

 Para ser dado como oferta a todas as mulheres da instituição e as do 

SAD, foi realizado uma lembrança simbólica. 

 O presente seria a realização de uma pequena caixa em eva, cujo molde 

em cartão, já existia na instituição, a caixa foi posteriormente enfeitada a gosto dos 

idosos e no seu interior estava uma lima para as unhas.  

 Foi realizada durante alguns dias (pequenos períodos de tempo na parte 

da tarde) que antecederam este dia. 

 No dia 8 de março, dia da Mulher (fig.32), foi feito um lanche, 

especialmente para comemorar o dia, para o mesmo, foram reunidos todos os idosos 

da instituição, assim como as colaboradoras da instituição, foi feito um bolo para 

presentar todas as mulheres, e durante o lanche, ajudei a distribuir os presentes 

realizados para esta comemoração. 

 

Fig. 32- Dia da Mulher 

Fonte: Própria 
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O lanche foi seguido de baile (fig. 33), animado por um grupo de concertinas da 

Folgosa do Salvador, o que tornou este dia muito divertido para todos. 

 

Fig. 33- Baile do Dia da Mulher 

Fonte: Própria 

 Objetivos: estimular a motricidade fina; estimular as capacidades 

cognitivas, nomeadamente concentração; estimular as capacidades motoras; 

fomentar as relações interpessoais; proporcionar momentos de alegria. 

 
Comemoração do dia do Pai 

Recursos materiais: Tesouras, cola, copos de vidro, papel colorido, cores e 

rebuçados; 

Participantes: Idosos voluntários;  

Duração: Cinco tardes com a duração de 01.30h; 

Dinamização: Telma e estagiário Bruno; 

Descrição da atividade: 

 A realização das ofertas para os pais (fig. 34), consistiu numa primeira 

fase, na decoração de copos de vidro, com algumas pinturas e etiquetas coloridas, 

recortados de diversas formas, nas etiquetas estava a mensagem “ Feliz dia do Pai”, 

o copo foi recheado com alguns rebuçados. 

 

Fig. 34- Presentes para os pais 

Fonte: Própria 
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 Numa segunda fase, foram executadas pequenas caixas, cujo molde já 

existia na instituição, que levaram uma etiqueta e foram recheadas com bombons, 

para também serem presenteadas aos pais. 

 No dia do Pai a 19 de março, foi realizado um lanche especial para todos 

os utentes e para os seus familiares, sobretudo filhos que se dirigiram à instituição 

para passar a tarde com os seus pais. 

 Para presentear os pais as cozinheiras da instituição confecionaram um 

bolo conforme a fig. 35. 

 

 
Fig. 35 - Bolo para os pais 

Fonte: Própria 

 Objetivos: estimular a motricidade fina; estimular as capacidades 

cognitivas, nomeadamente concentração e o pensamento; estimular as capacidades 

motoras; fomentar as relações interpessoais; proporcionar momentos de alegria. 

 

Comemoração do Dia da Árvore 

Recursos materiais: Enxadas, um pessegueiro; um pinheiro; um balde com água 

para regar e adubo orgânico; 

Participantes: Idosos , auxiliares;  

Duração: Uma tarde; 

Dinamização: Telma e estagiário Bruno 

Descrição da atividade: 

 

Plantação das árvores 

 No dia 21 de março, os idosos foram levados até ao exterior, para o 

jardim da instituição, os utentes autónomos deslocaram-se sozinhos e os 
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dependentes  auxiliados para realizar uma atividade ao ar livre, no caso a plantação 

de duas árvores, um pinheiro e um pessegueiro, para comemorar o Dia da Árvore. 

 A plantação consistiu na abertura de dois buracos (fig. 36), com 

enxadas, durante a realização do buraco houve alternância de idosos, visto que a 

maioria o queria fazer.  

 

Fig. 36- Utente a abrir o buraco 

Fonte: Própria 

 

 Abertos os buracos, preparou-se a “cama” com fertilizante natural à base 

de adubo orgânico (folhas e restos de alimentos decompostos) sobre a qual se 

colocaram o pessegueiro e o pinheiro (fig. 37), cobrindo-se as raízes com a terra 

previamente retirada. Uma vez plantadas, procedeu-se à sua rega. (fig. 38). 

  

 

Fig. 37- Pinheiro para ser plantado 

Fonte: Própria 
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Fig. 38- Rega do Pessegueiro 

Fonte: Própria 

 

 Foi uma tarde diferente, de alegria e divertimento e para alguns idosos 

 também foi um dia nostálgico, porque esta atividade despertou-lhes recordações 

das vivências dos tempos em que eles realizavam os trabalhos agrícolas nas suas 

quintas. 

 Objetivos: estimular a coordenação motora; estimulação sensorial, 

através do tato e  visão; estimular as funções cognitivas, nomeadamente a memória 

e a concentração; estimular o trabalho em equipa e proporcionar momentos de 

alegria e bem-estar; 

 

Comemoração do Dia de Páscoa 

Recursos materiais: três  moldes em  cartão (corpo, caudas e asas), tesouras, lápis 

preto, diversos tecidos coloridos, feltro, material de enchimento  algodão), pistola 

de cola quente, agulhas, linhas de costura e pequenos cestos de verga já existentes 

na instituição provenientes de outras atividades; 

Participantes: Idosos voluntários; 

Periocidade de realização: Devido à complexidade desta ideia a sua execução 

prolongou-se por algumas tardes ( nove tardes, com períodos  de duração de mais 

ou menos de 01.30h);  

Dinamização: estagiário Bruno; 

Descrição da atividade  
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 Para a celebrar esta época tão festiva para os idosos, por iniciativa 

própria, decidi realizar a confeção de algumas galinhas em tecido, estas seriam 

colocadas posteriormente em pequenos cestos de vime (fig. 39) e teriam o propósito 

de servirem de enfeite para a sala de refeições e para a sala de convívio. 

 

Fig. 39- Centro de Mesa Pascal 

Fonte: Própria 
 

 Depois fui ter com a minha supervisora, a quem  expus a ideia, a 

supervisora após ouvir a minha ideia, consentiu e apoiou a iniciativa. Após a 

aprovação, primeiro fiz uma pesquisa na Net para escolher uma galinha que se 

adequasse ao meu projeto, depois visualizei alguns “filmes” no Youtube, para 

observar e aprender  a realização do processo da galinha pretendida.  

 Posteriormente, já com os moldes da galinha em cartão, reuni os idosos, 

expliquei o que pretendia e o processo da sua realização e eles consentiram em  

ajudar-me a realizar e a finalizar todo o projecto. 

 A execução das galinhas consistia em colocar um molde de cartão (feito 

por mim), o corpo da galinha, sobre o tecido dobrado em dois e cortar o tecido. 

 Depois eram colocados os moldes das asas e das caudas sobre o feltro 

vermelho e eram recortadas, o mesmo acontecendo os olhos, recortados em feltro 

branco e com os bicos, em feltro laranja. 
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 Recortado todo o tecido necessário, as idosas começaram por cozer as 

duas partes do corpo da galinha, deixando uma pequena abertura, por onde se 

procedeu ao enchimento da cada uma, após o qual elas terminaram a sua cozedura. 

 Recorrendo a uma pistola de cola quente, eu e a Telma, para que 

nenhum utente se queimasse, procedemos à colagem das asas, das caudas, dos bicos 

e dos olhos. Por fim, para concluir os olhos, pintamos um pequeno ponto preto no 

meio do feltro branco. 

 Concluídas as galinhas, foram colocadas, por todos os que participaram 

na sua realização, nos cestos, de vime com um pouco de palha. Os arranjos estavam 

terminados e prontos a serem colocado no seu destino, a sala de convívio e a das 

refeições (fig. 40), que nós acabámos por decorar.  

 

Fig. 40- Sala de refeições enfeitada 

Fonte: Própria 

 Também iríamos fazer umas caixinhas em cartolina para colocar 

amêndoas, estas caixas seriam oferecidas a todos os utentes/clientes no dia de 

Páscoa, incluindo aos do SAD. 

 As caixas para as amêndoas (fig. 41) foram realizadas, por mim, pela 

Telma e pelos idosos. Foram executadas  com cartolina de diversas cores, 

utilizando um molde já existente na instituição, depois de feitas, foram-lhes 

colocadas etiquetas em forma de coelho, realizadas por nós, onde escrevemos votos 

de uma Páscoa feliz. 
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Fig. 41- Preparação das caixas 

Fonte: Própria 

 

 Objetivos: promover a auto-estima dos utentes; favorecer o 

relacionamento interpessoal; foi muito útil para trabalhar estimular a motricidade 

fina, a concentração e o trabalho em equipa; 

 

Comemoração do dia da Mãe 

Recursos materiais: Tesouras; moldes em cartão; Eva de várias cores; pistola de 

cola quente; rebuçados e bombons; 

Participantes: Idosos voluntários;  

Duração: Quatro tardes com a duração de 01h.30; 

Dinamização: estagiário Bruno; 

Descrição da atividade:  

 Para presentear todas as mães, no dia 5 de maio, foi realizada uma 

lembrança. A escolha da oferta foi da minha responsabilidade. Optei por realizar 

uma chávena em eva (fig. 42), onde depois colocaríamos alguns rebuçados e 

bombons. 

 

Fig. 42-  Realização da Oferta para as Mães 

Fonte: Própria 
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 Numa primeira fase, após imprimir os desenhos dos moldes (que retirei 

da Net) fiz os moldes dos pires, das chávenas e das suas pegas em cartão.   

 Depois, colocados os moldes sobre a eva, procedemos, entre todos, ao 

seu recorte.  

 Posteriormente, colei sozinho as diferentes peças recortadas, para 

proceder à montagem das chávenas que depois de executadas foram recheadas com 

rebuçados e chocolates. 

  No dia da Mãe, enquanto as idosas tomavam o pequeno-almoço, duas 

auxiliares colocaram as chávenas nas mesinhas de cabeceira de cada uma delas. 

Quando regressaram ao seus quartos, foram surpreendidas pelo presente e 

manifestaram o seu contentamento!   

 Objetivos: estimular a motricidade fina; estimular as capacidades 

cognitivas, nomeadamente a concentração e o pensamento; fomentar as relações 

interpessoais; proporcionar momentos de alegria. 

3.3.4 Atividades realizadas no exterior 

 

7 de maio - Olimpíadas Seniores 

Participantes: Idosos, Telma, estagiário e Animadora Inês; 

Dinamização: Telma  e estagiário Bruno  

Descrição da actividade: 

 Neste dia fui com a minha supervisora Telma, com a Animadora Inês 

Correia e mais 15 idosos,  11 da instituição e 4 do SAD, a Albergaria-a-Velha para 

participarmos nas Olimpíadas Seniores, que se realizam todos os anos em pavilhões 

(fig. 43), em diversos pontos do País. 

 

Fig. 43- Participantes no Pavilhão 

Fonte: Própria    
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 Neste dia tivemos que sair muito cedo (07h45), o que obrigou os idosos 

a levantarem-se mais cedo para se prepararem e tomarem o pequeno almoço, foi 

obrigatório levarem roupa e calçado confortável para a prestação dos exercícios. 

Foi uma atividade que se prolongou pelo dia todo, tanto que o almoço foi em 

Albergaria-a-Velha e só regressámos no final do dia (20h). 

 As Olimpíadas Seniores consistem na realização de diversos atividades 

físicas, em ameno espírito de disputa convivial entre seniores de diferentes 

instituições. Dos exercícios fizeram parte estes exercícios consistiam em: 

encestamento de bolas; a prova de encestamento mecânico (fig. 44). e provas de 

contorno de obstáculos (fig. 45). 

                                            

Fig. 44- Prova do encestamento mecânico                   Fig. 45- Prova de contorno de obstáculos                    

Fonte: Própria                                           Fonte: Própria 

 Devido à natureza dos exercícios, que exigiam muita agilidade e 

destreza, os idosos que participaram nas olimpíadas, foram escolhidos pela 

psicometrista Telma, a sua seleção incidiu nos idosos mais ágeis da instituição e 

capazes de realizar os mesmos. 

 Este evento suscitou muito empenho nos participantes, treinaram 

diariamente durante toda a semana que antecedeu o evento. Os treinos foram 

realizados pela Telma com a minha ajuda consistiram na realização de percursos de 

obstáculos, de jogos de destreza e de perícia; e ainda em treinos de marcha, para 

promover a agilidade necessária. 
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 Durante o evento também houve muito empenho durante a prestação das 

provas, como por exemplo no encestamento mecânico, esta prova consistia em 

colocar dois idosos, um na parte da frente, outro na parte de trás a puxar uma corda, 

esta estava presa nas duas extremidades do mecanismo onde estava sentado outro 

idoso, com um chapéu na cabeça.  

 Depois, um idoso tinha que puxar o idoso sentado até si, punha-lhe uma 

bola no chapéu e ele tinha que a encestar, voltando depois ao lugar de partida, 

puxado pela corda do outro idoso, e assim sucessivamente, até acabarem as bolas, 

vencendo quem encestasse primeiro todas as bolas. 

 Nem sempre os resultados foram positivos, contudo não foram 

contabilizadas derrotas, nem vitórias, para nenhuma equipa participante, não era 

para ganhar que ali se encontravam, mas pelo convívio e diversão, como podemos 

verificar na fig. 46. 

 

 

Fig. 46- Claque da SCMS 

 Fonte: Própria 

                          

VI Caminhada Solidária da Misericórdia de Seia 

 Esta atividade teve duas fases, na primeira foi a realização das ofertas e na 

segunda fase, a caminhada propriamente dita. 

Realização das ofertas 

Origem: Proposto pela SCMS 

Recursos materiais: Para a execução das velas foram precisos 180 frascos de vidro, 

conseguidos nas diferentes valências da instituição; parafina de diversas cores; 

pavios; pedras coloridas e conchas; 

Participantes na realização das velas: Telma, auxiliar Sandra e estagiário;  
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Periocidade de realização: Uma vez por ano; 

Dinamização: Telma  e estagiário Bruno  

Descrição da atividade:  

 Foi uma atividade que exigiu muito empenho e trabalho da minha parte 

pois, em colaboração com a Telma, ficámos responsáveis pela realização das 

ofertas que a SCMS iria dar a todos os participante, como lembrança da sua 

participação. Optamos por realizar uma vela (fig.47), que seria colocada nos Kits, a 

ser distribuídos por todos os participantes, no início da caminhada. 

 

Fig. 47- Vela Oferta 

Fonte: Própria 

 A sua realização consistia em derreter a parafina, depois vertia um pouco, 

para os frascos de vidro e após colocar o pavio, com a preocupação de o deixar 

acima da parte superior do frasco tinha que deixar arrefecer a parafina, não só para 

poder colocar outra camada de parafina de cor diferente mas também para que o 

pavio ficasse solidamente fixo. 

 Para a execução das velas fui jogando com a minha criatividade, variando a 

forma e decoração das velas: fiz umas só com parafina, alternando as cores, 

algumas colocando adornos entre as parafinas, outras adicionando água entre as 

camadas de parafinas; e outras ainda com água e adornos entre as parafinas. 

 Dado o elevado número de inscritos o facto de eu ter apenas alguma 

disponibilidade ao final do dia, concluídas as atividades planeadas a realizar com os 

utentes, o “fabrico” das velas acabou por se estender por alguns dias (11 dias). 

Contei, em alguns dias, com a ajuda da Telma e da auxiliar Sandra. Tal, no entanto, 

não evitou que tivesse de realizar esse trabalho durante a noite, em casa. 
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A Caminhada 

Origem: Proposto pela SCMS 

Participantes na caminhada: Colaboradores inscritos e participantes inscritos; 

Dinamização: SCMS 

Descrição da actividade: 

 A VI Caminhada da SCMS, organizada sob o o mote “Caminhando com 

Saúde” (Anexo 5). realizou-se no dia 25 de maio, e faz parte do programa dos 

festejos da Semana da Padroeira da SCMS, a Nossa Senhora da Misericórdia, 

organizados pela SCMS. 

 As inscrições para participarem na caminhada, aberta aos colaboradores, 

familiares dos idosos e público em geral, poderiam ser feitas nas diversas valências 

da SCMS ou online na página da SCMS, e tinham um valor simbólico de cinco 

euros para os adultos e de dois euros e meio para as crianças. 

 A mim, coube-me o reconhecimento e a marcação do percurso com fitas, 

para que todos os participantes soubessem qual seria o percurso a percorrer. 

 Posteriormente foi-me pedido pela supervisora para elaborar os kits com os 

idosos, nos kits (fig.48), colocámos: 1 vela, como recordação da participação na 

caminhada; 1 garrafa de água de 0,50 ml; 1 barra nutritiva, 1 pacote de bolachas 

Maria de 45g e 1 t-shirt com o logótipo da SCMS.   

 

Fig. 48- Preparação dos Kits 

Fonte: Própria 
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 A caminhada é sempre realizada a um sábado, tem um percurso de 10km, 

igual para todos os participantes, com saída da ERPI, depois seguem-se alguns 

caminhos envolventes à Folgosa do Salvador e termina-se regressando à ERPI.

 Pode-se afirmar que este percurso era de fácil realização, pois não oferecia 

grandes obstáculos, os trilhos eram praticamente direitos, sem grandes inclinações, 

como se pode verificar na fig.49 e os participantes, na sua maioria recorrentes, já 

conheciam o percurso. O tempo de realização do percurso variou baseado na 

preparação física dos participantes. 

 

Fig. 49- Participantes na caminhada 

Fonte: Própria 

 Quando chegou o dia da caminhada, na qual eu me inscrevi como 

participante, a minha supervisora, que não poderia estar presente, pediu-me para 

realizar a distribuição dos kits aos participantes à medida que confirmassem a sua 

inscrição e verificassem os sinais vitais (fig. 50), com a equipa de enfermagem, 

assim como me pediu para ficar para o fim de todos os participantes, para, evitando 

a poluição, retirar as fitas identificadoras do percurso e assim não houvesse 

necessidade de realizar novamente o percurso. 

 

Fig. 50- Verificação dos sinais vitais 

Fonte: Própria 
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 No final da caminhada, com todos os participantes a chegar à ERPI, foi 

servido, cortesia da SCMS, um almoço convívio (feijoada), a todos os participantes, 

utentes e elementos instituição.  

 

Visita ao Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

 No dia 6 de junho, foi-me solicitado pela minha supervisora,acompanhar os 

utentes, numa deslocação ao CISE (fig. 51), com o intuito de lhes prestar apoio, 

tanto para entrar e sair do autocarro, como para os ajudar durante a visita. 

 Esta visita decorreu no período da tarde, para nos deslocarmos, foi utilizado 

o autocarro da SCMS e nela participaram os utentes mais autónomos. 

 O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) localiza-se num 

parque verde com cerca de dois hectares, na cidade de Seia.  É uma estrutura do 

Município de Seia, orientada para o desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental e de valorização do património ambiental da Serra da Estrela. 

 Neste dia, os utentes tiveram a possibilidade e ver uma exposição sobre a 

fauna e flora característica da Serra da Estrela. A visita foi conduzida por um guia 

que lhes foi explicando o conteúdo da exposição. 

 O intuito da explicação dada pelo guia, era de auxiliar os idosos a 

compreender o mundo natural, proporcionando, simultaneamente, uma justificação 

para a sua conservação.  

 Como tal explicou aos idosos o que deveria ser feito para a sua preservação, 

abordando também os fatores que levam à extinção de algumas espécies, 

sublinhando a ação do Homem, através da poluição ambiental e são dos incêndios, 

na sua maioria provocados. 

 

Fig. 51- Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Fonte: Jornal o Interior 
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Reflexão Final 

 Com o término do meu estágio, fecha-se um ciclo de dois anos de 

formação no CTeSP de Gerontologia, e para concluir o ciclo é necessário redigir 

este relatório, que não é mais do que a descrição das atividades realizadas durante 

este meu percurso de estágio. 

  Quando optei pela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas como 

instituição de acolhimento para a realização do meu estágio, pela sua localização, 

sabia que me iria permitir trabalhar com pessoas conhecidas, o que seria uma mais 

valia para a troca de conhecimentos e aprendizagens, como tal no dia em que me 

apresentei ia ligeiramente descontraído em relação a esse aspeto. No entanto estava 

um pouco receoso com a receção e aceitação da parte dos idosos, pois sabia que a 

sua confiança era fundamental para desempenhar o meu trabalho em equipe com os 

mesmos, também nunca tinha trabalhado com esta faixa etária e todos nós sabemos 

que o desconhecido pode causar desconfiança e insegurança. 

  Pude verificar logo no primeiro dia que estes receios eram infundados pela 

criação imediata de um sentimento de empatia entre nós, conforme referido 

anteriormente, e essa cumplicidade foi um fator fundamental para a concretização 

dos meus objetivos, como era da minha expectativas.  

  Em relação à realização e concretização das atividades programadas e às 

relacionadas com as datas festivas, posso concluir que o balanço foi positivo, pois 

empenhei-me nas suas execuções com entusiasmo, com vontade de aprender e 

consolidar os conhecimentos que tinha adquirido nas diversas unidades curriculares.  

  Todas as atividades realizadas por mim tinham um objetivo específico, não 

eram unicamente para entretenimento, mas tinham como intuito a estimulação das 

funções motoras, cognitivas, sensoriais e lúdicas. De todas as atividades executadas, 

foram as relacionadas com o quotidiano dos idosos que me deram mais satisfação, 

pois eram delas que dependia a satisfação e o bem-estar dos idosos, ao mesmo 

tempo que permitiam um maior relacionamento interpessoal com os mesmos. 

  A concretização deste estágio teve altos e baixos, não posso dizer que todos 

os dias foram repletos de alegria. Sim, houve dias em que as atividades que 

estávamos a realizar permitiam confidências, desabafos e partilha de experiências 

de vida, que levavam sempre a um conselho sobre como eu deveria escolher o meu 

caminho o que provocava sempre risos pois cada um dava um conselho diferente. 
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  Contudo, também existiram dias que mexeram com os meus sentimentos, 

nomeadamente quando os utentes iam para o hospital e não regressavam devido ao 

seu falecimento, ou no dia em que cheguei de manhã à instituição e uma utente, a 

quem carinhosamente chamávamos de Milinha, tinha falecido durante a noite.  

  Sei que a lei da natureza é essa, nascemos e morremos, mas, mesmo que não 

se queira, há algo dentro de nós que sente essas perdas, mesmo que não sejam 

familiares de sangue são-no de coração. 

  De um modo geral, posso afirmar que a realização deste estágio me 

proporcionou uma experiência bastante enriquecedora, quer do ponto de vista 

profissional, quer pessoal, permitindo-me crescer em ambos os aspetos, o que me 

leva a afirmar que foi um percurso importante, uma etapa ultrapassada com sucesso 

e sem dúvida alguma em que adquiri conhecimentos e “armas” para o futuro. Sinto-

me preparado para desempenhar o papel de técnico de gerontologia, sinto-me capaz 

de ingressar no mundo do trabalho exercendo esta função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Bibliografia 
 

Araújo, Lia (2011), “Exercite o seu corpo”, Óscar Ribeiro e Constança Paúl, 

Manual de Envelhecimento Activo ( 1ª edição), Lisboa, LIDEL, cap. 2; 

 

Bárrios, Maria João e Ana Alexandre Fernandes (2014), “A promoção do 

envelhecimento ativo ao nível local: análise de programas de intervenção 

autárquica”, Revista portuguesa de saúde pública, 32:188-96;  

 

Bigotte, José Quelhas (1945), Monografia da cidade e Concelho de Seia: história e 

etnografia (1ª edição), Lisboa, Tipografia da Papelaria Fernandes; 

 

DGS Direção-Geral de Saúde (2004), Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

 Idosas, Lisboa, Ministério da Saúde-Direção Geral de Saúde (obtido em  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-

normativa-n-13dgcg-de-02072004.aspx, a 11 de julho de 2019) 

“Aviso n.º 559/2016: criação do curso técnico superior profissional de Gerontologia 

pela Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto e Escola 

Superior de Saúde da Guarda do Instituto Politécnico da Guarda”, Diário da 

República, 2.ª série, N.º 13,  20 de janeiro de 2016; 

Fontaine, Roger (2000), Psicologia do Envelhecimento, Lisboa, Climepsi Editores; 

Guimarães, Luísa (2005), “Demografia e sustentabilidade do sistema de Segurança 

Social”, Revista Pretextos, nº 20, dezembro; 

Henrique, Alcides (2015), Santa Casa da Misericórdia de Seia, Alguns relatos de 

uma missão histórica (1ª edição), Viseu, Novelgráfica; 

Moura, Cláudia (2006), Século XXI - Século do Envelhecimento (1ª edição), Loures, 

Lusodidacta; 

Neri, A.L. (2008). Palavras-chave em Gerontologia. (3.ª edição) Campinas: Alínea; 

 

OMS, Organização Mundial de Saúde. 2015. Resumo. Relatório Mundial do 

Envelhecimento e Saúde, Genebra, OMS ( obtido em 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-13dgcg-de-02072004.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-13dgcg-de-02072004.aspx


 

69 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf

;jsessionid=31A499FDAB967DF6779C35BC5C5FA7BC?sequence=6, a 24 de 

julho de 2019; 

 

Ribeiro, O e  Paúl, C. (2012). Manual de Gerontologia. (1ª edição), Lisboa; LIDEL 

SCMS – Santa Casa de Misericórdia de Seia (2018), Relatório de Atividades e 

Contas, 2018, Seia, SCMS, (obtido em 

https://www.misericordiadeseia.pt/images/contas/relatoriocontas18.pdf a 23-06-2019 

 

Teles, Maria João e Rita Azevedo (2011), “Revitalize a sua Mente”, Óscar Ribeiro 

e Constança Paúl, Manual de Envelhecimento Ativo (1ªedição), Lisboa, 

LIDEL, cap. 4. 

 

Zimerman, Guite (2000), Velhice Aspectos Biopsicossociais (1ª edição),Porto 

Alegre, Artmed Editora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=31A499FDAB967DF6779C35BC5C5FA7BC?sequence=6
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=31A499FDAB967DF6779C35BC5C5FA7BC?sequence=6


 

70 

 

Webgrafia 
 

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-31-17-defice-cognitivo-ligeiro  

(Défice Cognitivo Ligeiro a 13-06-2019)  

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-39-37-demencia-de-corpos-de-lewy  

(Demência com Corpos de Lewy a 12-06-2019) 

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

 (Doença de Alzheimer a 12-06-2019)  

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-32-18-o-que-e-a-demencia  

(Conceito de Demência a 12-06-2019) 

https://misericordiadeseia.pt (06-06-2019) 

https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-

port.pdf  ( 25-06-2019) 

http://www.cise.pt/pt/ (16-08-2019) 

https://www.misericordiadeseia.pt (6-06-2019) 

https://www.misericordiadeseia.pt/instituicao/missao-e-valores (6-06-2019) 

https://www.misericordiadeseia.pt/instituicao/sobre-nos (6-06-2019) 

https://www.misericordiadeseia.pt/senior/estrutura-residencial-para-pessoas-idosas  

(23-06-2019) 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-

dos-nervos/delirium-e-demência/demência-frontotemporal-dft    

(Demência Frontotemporal a 12 -06-2019) 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/avc-acidente-vascular-cerebral  

(Acidente Vascular Cerebral a 13-06-2019)  

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/demencia  

(Demência a 12-06-2019) 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/hipertensao-arterial   

(Hipertensão Arterial a 16- 08-2019) 

 

 

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-31-17-defice-cognitivo-ligeiro
http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-39-37-demencia-de-corpos-de-lewy
http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-30-14-a-doenca-de-alzheimer
http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-32-18-o-que-e-a-demencia
https://misericordiadeseia.pt/
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
http://www.cise.pt/pt/
https://www.misericordiadeseia.pt/
https://www.misericordiadeseia.pt/instituicao/missao-e-valores
https://www.misericordiadeseia.pt/instituicao/sobre-nos
https://www.misericordiadeseia.pt/senior/estrutura-residencial-para-pessoas-idosas
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-demência/demência-frontotemporal-dft
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-demência/demência-frontotemporal-dft
https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/avc-acidente-vascular-cerebral
https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/demencia
https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/hipertensao-arterial


 

71 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Lista de Anexos 

 

Anexo 1- Plano de Estágio 

Anexo 2 - Organograma da SCMS 

Anexo 3- Atelier de culinária - Pão de Chocolate 

Anexo 4- Folheto sobre a história do pão: Do grão à farinha 

Anexo 5- Folheto da VI Caminhada da Misericórdia da SCMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Anexo 1 

Plano de Estágio 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2 

 Organograma da SCMS 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Atelier de Culinária - 

Pão de Chocolate 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4 

 Folheto sobre a História 

do Pão: Do grão à farinha 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5 

Folheto da VI Caminhada  

da Misericórdia  da 

SCMS 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


