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Resumo 

 O atual relatório de estágio inclui-se na unidade curricular de estágio constituído 

por 750 horas da componente de formação “Em Contexto de Trabalho” conforme 

estabelecido no plano de formação do curso Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda. 

 O Estágio foi efectuado no Centro de Acolhimento São João de Deus entre 26 de 

fevereiro de 2019 e 3 de julho de 2019,  instituição que contem cerca de 130 utentes 

com idades compreendidas entre os 60 e 103 anos. 

            Este relatório tem como finalidade apresentar, descrever, analisar e refletir sobre 

o contexto onde decorreu o estágio, as principais ações e atividades desenvolvidas bem 

como as estratégias e metodologias utilizadas ao longo do mesmo. 

Nas actividades desenvolvidas temos a realização de atividades referentes à 

animação de idosos, actividades de higiene e imagem dos utentes, higienização da 

instituição, e com o acompanhamento do enfermeiro de serviço, a realização de alguns 

cuidados de saúde aos utentes. 

  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Centro de Acolhimento São João de Deus, Técnico Superior 

Profissional, Gerontologia, Idoso.  
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Introdução  

O corrente relatório deriva do estágio que decorreu no Centro de 

Acolhimento São João de Deus, localizado na cidade da Guarda. Estagiei nesta 

instituição juntamente com outra colega de curso, estágio este que teve uma 

duração aproxima de  5 meses sendo um total de 750 horas com início a 25  

de fevereiro de 2019 e término a 3 de julho de 2019. 

 No Centro de Acolhimento São João de Deus ganhei diversos 

conhecimentos e foi-me permitido polos em  prática, aplicando-os da melhor 

maneira possível. Inicialmente, e conjuntamente com a supervisora na entidade 

de Acolhimento e a orientadora do estágio, foi elaborado o plano de estágio 

(Anexo 1) com os seguintes objectivos gerais: actividades de animação 

sociocultural; observar e auxiliar a higiene dos utentes, auxiliar nas refeições; 

observar e prestar  auxílio nas atividades  de enfermagem; auxiliar o 

fisioterapeuta nas mobilizações. 

O Presente relatório está dividido em 3 capítulos, sendo eles, um pequeno 

enquadramento teórico á área temática do curso, a caraterização da instituição e 

por último a descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas no estágio. 

 A metodologia utilizada no presente relatório foi de carácter descritivo 

com recurso a informação fornecida pela instituição e pesquisa bibliográfica.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1- Alguns Aspectos 

Relacionados com o Processo de 

Envelhecimento 
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1. Envelhecimento 

 

“O envelhecimento é um processo contínuo, gradual de alterações naturais que 

começam na idade adulta. Durante o final da idade adulta, muitas funções 

corporais começam a declinar-se gradualmente. “(Besdine,R.2017) 

 

De acordo com a organização mundial de saúde qualquer pessoa ao longo 

do tempo começa a sofrer alterações estruturais e funcionais, as quais fazem 

parte do envelhecimento. 

Este fenómeno visto pelo Richard W.Besdine é visível em cada individuo, uma 

vez que há uma alteração nas células, tecidos e órgão, o que causa uma alteração 

em diferentes partes do corpo. 

 

 Tipos de idades: 

 Idade cronológica:  a idade cronológica baseia-se na passagem do 

tempo. Ou seja é a idade da pessoa em anos. A probabilidade de 

desenvolver problemas de saúde aumenta à medida que as pessoas 

envelhecem.  

 

 

 Idade biológica: a idade biológica  refere se  às alterações no corpo 

que normalmente ocorrem com a idade. Uma vez que essas mudanças 

afetam algumas pessoas primeiro que outras, algumas pessoas são 

biologicamente velhas aos 40 anos e outras a idades muito mais 

avançadas uma vez que está em causa o pelo estilo de vida, os 

costumes, e efeitos  de doenças. 
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 Idade psicológica: A idade psicológica é referente a como a pessoa 

se sente e age. Isto é, um individuo de idade avançada, embora as 

suas limitações realiza o seu dia a dia normalmente como se fosse um 

jovem  

 

1.1 – Processos de Envelhecimento 

De acordo com Richard W.Besdine os processos de envelhecimento podem 

caracterizar-se por vários tipos de alterações visíveis no ser humano, tais como: 

 

 Alterações fisiológicas:  

Mudanças mais demoradas e incessantes que levam à diminuição do bom 

funcionamento dos órgãos, de que são exemplo: 

 Diminuição da atividade cerebral 

 Diminuição da estatura 

 Perda de equilíbrio 

 Diminuição da frequência cardiorrespiratória 

 Diminuição da massa muscular e óssea 

 Alterações na pele 

 Perturbações na visão e audição 

 

 Alterações Psicológicas:  

Mudanças mais notórias ao nível cognitivo e ao nível emocional, tais como as 

seguintes:  

 Perca de memória 

 Depressão 

 Bipolaridade repentina 

 Dificuldade na assimilação de certas situações  
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 Irritabilidade  

 Complicações nas ações e emoções 

 

 Alterações Psicossociais: 

Estas alterações têm como principal consequência a ansiedade, depressão, 

solidão, baixa auto-estima, improdutividade, inactividade e ate mesmo 

problemas económicos, o que pode afectar diariamente a saúde do individuo.  

 

1.1.2 Envelhecimento Ativo 

 Para a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento ativo é definido 

como o processo de optimizar as oportunidades para a saúde, participação social 

e segurança de modo a aumentar a qualidade de vida à medida que envelhecem. 

 Para um envelhecimento ativo é importante que as pessoas de terceira 

idade realizem um estilo de vida ativo. Isto é, encontrar uma actividade ativa que 

lhes de prazer, divertimento e satisfação. Com um envelhecimento ativo há um 

aumento da esperança média de vida, com saúde e independência, tornando o 

envelhecimento numa experiencia positiva. 

 

1.2 Gerontologia 

 

De acordo com a Investigação e Desenvolvimento em Gerontologia este 

termo “Gerontologia” provém do grego (gero= envelhecimento e Logia= estudo), 

e hoje designa uma área científica responsável pelo estudo dos processos de 

envelhecimento a nível biológico, psicológico e social.  

Podemos afirmar que é da responsabilidade da gerontologia a investigação das 

experiências da velhice e do envelhecimento em diferentes contextos 
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socioculturais e históricos, a qual abrange os aspetos do envelhecimento normal e 

patológico.  

Outra responsabilidade é a investigação do potencial de desenvolvimento 

humano em relação ao curso de vida e ao processo de envelhecimento. Aqui, a 

Gerontologia é um campo de estudos multidisciplinares, recebendo contribuições 

metodológicas e conceituais da biologia, psicologia e ciências sociais e de 

disciplinas como biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, 

enfermagem, psicologia educacional, psicologia clínica e medicina.  

 

1.3 Funções do Técnico Superior de Gerontologia (1) 

 

Um Técnico Superior de Gerontologia deve estar habilitado para, entre outras, 

realizar as seguintes funções:  

 Organizar um plano de atividades a realizar com o grupo sénior; 

 Coordenar programas de educação para a saúde do indivíduo idoso; 

 Supervisionar e gerir os cuidados benéficos para o bem-estar físico e 

psicológico do idoso; 

 Gerir a logística e espaços de apoio desse grupo tanto em instituições 

como no apoio domiciliário.  

 

  

(1) Link: http://www.ipg.pt/guia_aluno/files/DR_TESP_Gerontologia.pdf (consultado a 16-09-

2019) 



 
 

 

 

 

 

 

Capitulo 2 – Caracterização da 

Instituição 
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2.1 Caracterização da Instituição (1) 

 

O Centro de Acolhimento São João de Deus situa-se na Rua da Tigela 

nº27, no bairro de São Domingos, na cidade da Guarda. A CASJD surgiu , numa 

época em que, no concelho, apenas existiam os Lares da Misericórdia. Eram 

muitos os doentes que após a alta hospitalar procuravam uma instituição para 

permanecer. Devido a esta situação havia uma grande  necessidade de criação de 

um lar permanente. Ao saberem desta situação o casal Francisco Barreira e D. 

Clotilde cederam um terreno no bairro de S. Domingos, o mesmo foi dado á 

Associação Católica dos Enfermeiros, e uma vez que esta associação se sentia 

incapaz de realizar o projecto sozinha aceitou o apoio da Liga dos Servos de 

Jesus. De seguida foi realizada uma campanha para angariação de fundos 

monetários. O início da primeira pedra deu-se em março de 1993. A inauguração 

da instituição deu-se em 13 de abril de 1996 (Ilustração 1). É uma instituição 

com grande influência uma vez que a população no interior, como é de 

conhecimento público é envelhecida. Em julho de 2011, foi inaugurado mais um 

edifício (Ilustração 2) para poder dar resposta a casais e utentes idosos, mais 

independentes. 

 

Ilustração 1- Exterior do CASJD 

 

 

 

(1) Para este ponto foi consultada informações facultada pela instituição. 
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O Centro de Acolhimento São João de Deus tem como objectivos: 

 Proporcionar a promoção da saúde, contribuindo para a melhoria 

das condições físicas e psicológicas dos utentes;  

 Proporcionar uma melhoria da relação inter familiar e entre utentes;  

 Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de 

envelhecimento; 

 Promover a qualificação e ensino profissional. 

  

 

Em relação à estrutura da instituição física, verificamos que a mesma se 

divide em dois edifícios, o principal com 4 andares e o edifício mais recente com 

3 andares. 

 

Ilustração 2- 2º Edifício do CASJD 

 

 O edifício principal divide-se em:  

1) Cave, que contém: 

 Casas de banho; 

 Sala de convívio e de actividades; 

 Capela; 

 Sala de reunião; 

 Sala de fisioterapia;  
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 Lavandaria; 

 Vestuário; 

 Garagens.  

2) O 1º piso, que contém :  

 Receção; 

 Sala das visitas; 

 Gabinete da administração; 

  Gabinete da assistente social;  

 Quartos de utentes independentes; 

 Casas de banho; 

 Cozinha; 

 Refeitório;  

 Bar/ Sala de convívio. 

3) O 2º piso, que contém: 

 Sala de convívio; 

 Sala de troca de turnos dos assistentes operacionais; 

 Refeitório; 

 Casas de banho; 

 Gabinete médico e gabinete de enfermagem; 

 Quartos de utentes dependentes. 

4) O 3º piso, que contém: 

 Quartos de utentes independentes.  

 O edifício mais recente está dividido em: 

1)  piso 0, que contém: 

 Receção; 

 Refeitório; 

 Sala de convívio; 

 Sala de visitas; 

 Casas de banho; 

 Gabinete de enfermagem.  
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2)  1º piso, que contém: 

 Quartos e suite de utentes independentes. 

3) 2º piso, que  contém:  

 Quartos e suite de utentes independentes. 

O Centro está equipado por dois elevadores no edifício principal que é 

transversal aos 4 andares, e um elevador no segundo edifício transversal aos 3 

andares.  

 

 Em relação aos recursos humanos, na Instituição existe: 

 2 técnicas de animação sociocultural; 

 1 assistente social/ directora técnica; 

 4 enfermeiros; 

 2 médicos; 

 1 gestora financeira; 

 35 assistentes operacionais. 

 

 Os serviços prestados nesta instituição são essencialmente:  

 

1. Cuidados de saúde: 

 Medição da saturação de oxigénio; 

 Medição da temperatura;  

 Avaliação de tensões arteriais; 

 Higienização e controlo de aparelhos de respiração; 

 Realização de pensos; 

 Reposição e administração de fármacos. 

2. Higiene: 

Aqui temos a higienização de espaços, que é efectuada todos os dias em 

todos os compartimentos da instituição sejam eles quartos dos utentes, salas 

de convívio, refeitório, casas de banho, corredores, gabinetes ou acessos ao 
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CASJD. A higiene destes compartimentos é sempre realizada por assistentes 

operacionais.  

Para alem da higienização de espaços existe também a higiene dos idosos. 

Todos os utentes independentes têm direito ao banho diário, sendo eles 

mesmos a realizá-lo sem o auxílio e apenas com a examinação de auxiliares. 

Relativamente aos utentes dependentes, cada um deles, tem direito a banho 

completo uma vez na semana. Porém, todos os dias as auxiliares proporcionam a 

higiene na cama, lavando as partes íntimas e a cara de cada um desses utentes.  

As unhas, seja dos pés ou das mãos, são arranjadas com frequência. Uma 

vez que com as unhas grandes há uma maior acumulação de diferentes bactérias 

o que pode levar a problemas mais graves.  

As barbas, no caso dos homens, são desfeitas conforme o horário da 

funcionária competente para o cargo ou quando é necessário é feito por outra 

funcionária que seja capaz de exercer essa função. O corte da barba é algo que 

tem de ser realizado com a máxima atenção e cuidado uma vez que pode cortar e 

ferir o utente.  

Em relação ao cabelo também é uma funcionária específica que realiza o 

corte do cabelo, uma vez que é necessário conhecimentos técnicos aprofundados 

para exercer essa actividade. O corte de cabelo é realizado conforme o horário e 

oportunidade da funcionária e a necessidade do utente.  

 

2.2 Caracterização dos Utentes/ Clientes  

 

Na instituição Centro de Acolhimento São João de Deus há 130 utentes 

com idades compreendidas entre 60 e 103anos, 93 são do sexo feminino, e 37 

utentes do sexo masculino.  
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Neste total de utentes há 75 que são independentes apresentando toda a 

mobilidade e independência, 10 dos utentes são semi/ dependentes e 45 

utentes são dependentes, estando maioritariamente  acamados e outros utentes 

em cadeira de rodas que necessitam do apoio de funcionários da instituição 

para se deslocarem para qualquer lado que desejem (Gráfico 1).   

São poucos os utentes que evidenciam qualquer tipo de demência, pois 

maioritariamente os idosos apenas se encontram na instituição pela solidão, 

uma vez que já não têm qualquer familiar em casa.  

Porem na instituição também há utentes que se encontram com certas 

demências devido à idade dos mesmos como por exemplo utentes com 

alzheimer ou problemas relacionados com a capacidade cognitiva e motora 

sendo difícil conseguirem exercer independentemente algumas das actividades 

realizadas na instituição e que promovem o estímulo físico e mental dos 

mesmos. Para estes é necessário adaptar todas as actividades exercidas na 

instituição.  

 

Gráfico 1- Grau de dependência dos idosos 
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Capítulo 3- Atividades Desenvolvidas no 

Estágio 
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Como foi referido acima, o meu estágio foi realizado no Centro de 

Acolhimento São João de Deus,  entre o dia 25 de Fevereiro de 2019 e  3 de 

Julho de 2019, num total de 750 horas. Tive o privilégio de conseguir realizar 

diferentes horários na instituição conseguindo passar por todas as tarefas aí 

efectuadas. Os horários praticados  na instituição eram: 8:00 à16:00, 16:00 às 

22:00 e das 22:00 às 8:00. Porém o horário que maioritariamente eu realizava 

era das 9:00 ás 18:00 devido à minha necessidade de corresponder aos 

horários de transporte público.  

 

3.1 Objectivos 

No início do estágio já temos alguns objectivos que queremos atingir ;  

porém, quando começamos o estágio, fixamos com os elementos da direcção 

da instituição os objectivos que como estagiários, devemos cumprir. No meu 

caso, foram essencialmente.:  

 Actividades de animação sociocultural, no sentido da sua planificação, 

organização e realização; 

 Observar e auxiliar na higiene dos utentes; 

 Observar e auxiliar nas horas de refeição; 

 Observar e auxiliar em actividades de enfermagem; 

 Auxiliar o fisioterapeuta nas mobilizações. 
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3.2 Horários  

Na tabela acima estão referidas as actividades e as horas respectivas 

para todos os dias de semana, incluindo sábado e domingo.  

Horário   

8:00 às 9:00 Auxílio na higiene dos utentes  

9:00 às 10:00 Auxílio no pequeno almoço  

10:00 às 11:30 Actividades lúdicas 

11:30 às 13:00 Auxílio no almoço 

13:00 às 14:30  Sala de convívio 

13:00 às 14:30 Higienização da instituição  

14:30 às 15:30 Missa 

15:30 às 16:30 Auxílio no lanche 

16:30 às 18:30 Sala de convívio  

16:30 às 18:30 Deitar os utentes dependentes  

18:30 às 20:00 Auxílio no jantar 

20:00 às 21:00 Missa 

21:00 às 22:00 Auxílio na ceia  

22:00 às 8:00 Auxílios nos posicionamentos e troca de fraldas  
Tabela 1- Horários da instituição 

 

Na tabela acima estão referidas as actividades e as horas respectivas para 

todos os dias de semana, incluindo sábado e domingo. Não referi uma hora 

para as visitas pois a instituição deixa ao critério da família sendo permitido 

aos familiares e amigos dos utentes qualquer hora de visita, apenas com a 

restrição da hora da higiene onde não é permitido qualquer visita uma vez que 

é a privacidade do utente que está em questão. 

Embora na tabela acima a hora da higiene dos utentes esteja referida das 8:00 

ás 9:00 há dias que vai para além das 9:00 uma vez que é dividida durante os dias 

da semana a higiene total dos utentes. No horário da sala de convívio seja das 

13:00 às 14:30 como das 16:30 às 18:30 também é efectuado o auxílio da maior 

parte dos utentes independentes na ida à casa de banho e muda de fralda dos 

utentes dependentes.  
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Para além de todas estas actividades diárias, quando é pedido pelo 

enfermeiro de serviço ou por algum elemento da direcção seja à assistente social 

seja a uma assistente operacional da instituição, são levados os utentes a 

consultas diárias, exames ou até mesmo a algum sítio privado que eles 

necessitem.  

 

3.3 Actividades realizadas durante o período de Estagio  

 

De seguida serão descritas todas as actividades que me foi permitido 

realizar durante o período de estágio na instituição. 

 

3.3.1 Auxílio nas actividades diárias dos utentes  

Com o decorrer da minha permanência da instituição e com a ajuda e 

paciência de todos os integrantes da instituição cada dia ia aprendendo e 

melhorando na realização das actividades, de modo a poder mais tarde 

realizar as mesmas com a máxima confiança por parte das auxiliares e sem 

a necessária observação constante destas. Foi-me permitido realizar todos 

os procedimentos efectuados  na instituição, sejam eles a higienização 

total ou parcial dos utentes, dependentes ou independentes,  a higienização 

da instituição, como quartos, casas de banho e salas de convívio. Auxiliei 

os utentes que necessitavam na hora da refeição, na muda da fralda e nos 

posicionamentos.  

Assim, logo de manhã às 8:00 começávamos por fazer as higienes, a 

alguns utentes era apenas lavadas as partes íntimas, cara e mãos enquanto 

outros tomavam banho por completo. Uma vez  que são muitos utentes, a 

instituição repartiu o dia de banho completo pelos utentes.  

A seguir à higiene dos utentes era fornecido o auxílio no pequeno 

almoço àqueles que não conseguem comer por eles mesmos. De seguida 
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os utentes são levados para a sala de convívio para que seja possível 

remover as loiças do pequeno almoço e colocarmos as do almoço.  

Por volta das 10:30 íamos, juntamente com as animadoras socio 

culturais, conversar, cantar e às vezes até mesmo dançar com os utentes 

até à hora de almoço. As 11:30 começamos a levar os utentes de novo para 

o refeitório e auxiliamos novamente aqueles que necessitam.  

Mal acabe o almoço auxiliamos aos utentes que necessitam na ida à 

casa de banho e mudamos a fralda. Às 14:30 é a missa os utentes 

independentes vão para a capela quando desejam enquanto os dependentes  

que pedem para ir à missa levamo-los; enquanto decorre a missa e não há 

utentes nos quartos, são higienizados os mesmos juntamente com as casas 

de banho.  

Quando a missa termina e a higienização da instituição está completa 

vamos buscar os utentes para o lanche, auxiliamos no lanche e mudamos 

novamente a fralda, aos utentes que a têm. 

 

3.3.2 Outras actividades desenvolvidas  

Serão agora apresentadas as actividades que nos foi permitido 

desenvolver, a mim e à minha colega de curso Ana Lucas, durante o período 

de estágio sempre com o auxílio e incentivo das animadoras sociais da 

instituição, Dona Filomena e a Dona Sandra.  

 

3.3.2.1 Baile de Carnaval  

A primeira actividade que nos foi permitida desenvolver foram os fatos de 

carnaval dos utentes e funcionárias e os preparativos para enfeitar a 

instituição. Juntamente com as animadoras e a directora técnica foi escolhido o 

tema que seria usado no carnaval, a magia. Primeiramente foram realizados os 

fatos de cartas para alguns utentes, uma vez que há utentes acamados e para 



 
 19 

estes não foram feitos fatos. De seguida foram realizados os fatos para as 

funcionárias que seriam os mágicos (Ilustração 3 e 4). 

 

 O material usado para a realização dos mesmos foi: 

 Sacos de Plástico pretos; 

 Tecido branco; 

 Cartolinas brancas e vermelhas; 

 Cartolina EVA  preta e azul.  

Os sacos de plástico foram abertos ao meio e com um buraco no cimo 

para poder entrar a cabeça e foi atado com os tecidos; com a cartolina foram 

efectuados diferentes símbolos das cartas e colados no saco. Todos os fatos 

continham frases escolhida pelos utentes. Com as cartolina EVA foi permitido 

construir cartolas. 

 Objectivo desta actividade:  

 Estimular o convívio; 

 Evitar a solidão.  
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Para alem dos fatos foi-nos permitido realizar uma espécie de desfile, 

em que foi colocada música e efectuado um baile (Ilustração 5 e 6). Com esta 

actividade tornámos um dia normal num dia mais divertido, em que a maioria 

dos utentes participaram e desfrutaram. 

    

Ilustração 4- Fato dos idosos 

 

 

Ilustração 6- Balões de carnaval 

 

 

Ilustração 3- Fato das funcionárias 

Ilustração 5- Enfeites de carnaval 



 
 

21 

3.3.2.2 Dia do Pai 

Para o dia do pai foram realizados 40 crachás (Ilustração 9), (apenas 

para os utentes do sexo masculino); foram desenhados círculos nas cartolinas 

de papelão e nas cartolinas de EVA e recortadas pelos utentes (Ilustração 7). O 

resto do crachá foi feito por nós uma vez que colámos tudo com cola quente 

(Ilustração 8).  

  O material usado para a actividade foi: 

 Cartolina ; 

 Cartolina Eva; 

 Tesouras; 

 Imagens fotocopiadas de S. João: 

 Cola quente; 

 Alfinetes. 

 Objectivo desta actividade : 

 Estimular a concentração;  

 Estimular o convívio;  

 Estimular a visão; 

 Conversar sobre o dia do pai. 

 

     

Ilustração 9- Alguns dos crachás 

 

 

Ilustração 7- Crachá dia do pai 

Ilustração 8- Parte de trás do crachá 
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3.3.2.3 Dia da Mulher 

No dia da mulher realizamos “uma avozinha “ para cada uma das utentes, 

sendo realizadas 100 “avozinhas”. Esta actividade consistia em criar uma espécie 

de boneco para  cada utente colocar no quarto.  

 Material utilizado para a realização da actividade:  

 Cartolina de tecido; 

 Fita de cetim; 

 Pérolas; 

 Lã; 

 Cola quente; 

 Pauzinhos de gelados. 

Foram desenhados e recortados círculos pelos utentes com o nosso auxílio 

na cartolina de tecido, círculos esses que seriam a cara da “avozinha” (Ilustração 

10). Para o cabelo os utentes fizeram bolinhas de lã, e laços com a fita de cetim 

(Ilustração 11). Por fim nós estagiárias, colámos tudo com cola quente para poder 

formar a “ avozinha”, colando inicialmente o cabelo de lã ao círculo, 

posteriormente o laço  de cetim com a pérola e por fim colamos tudo no pauzinho 

de gelado (Ilustração 12). 

 Objectivo desta actividade: 

 Estimular a concentração; 

 Estimular a visão; 

 Estimular a interajuda: 

 Lembrar a importância do dia da Mulher. 

   

   

 

 

 

Ilustração 10- Desenhe e recorte das 
"avozinhas" 

Ilustração 11- "Avozinhas" em 
realização 

Ilustração 12- "Avozinhas " 
finalizadas 
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3.3.2.4- Dia da Mãe  

No dia da mãe oferecemos a todos os utentes uma caixa com uma flor 

(Ilustração 13). Nesta actividade os utentes foram responsáveis pelo cuidado das 

caixas e das flores uma vez que as mesmas foram recicladas. Foram realizadas 

100 caixas de flores dando uma para cada utente e funcionarias do dia.  

 Material utilizado para a realização da actividade: 

 Caixa de plástico; 

 Flores de plástico; 

 Cola quente; 

 Fita de cetim.  

A caixa de plástico era dividida em duas, colando com cola quente a flor 

na parte de baixo da caixa, depois de colada a flor foi fechada a caixa e colocada 

a fita de cetim para que a caixa pudesse ficar suspensa na cama, em moldura ou 

onde o utente achasse que ficaria melhor (Ilustração 14). 

 Objectivo desta actividade:  

 Estimular o dialogo; 

 Estimular a concentração; 

 Estimular a visão; 

 Conversar sobre o dia da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14- Caixa do dia da mãe 

Ilustração 13- Lembrança dia da 
mãe 
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3.3.2.5 -Festas Pascais  

Na Páscoa todos os anos, é oferecido apenas um saco de  amêndoas aos 

utentes, mas esta Páscoa tornamos o saco diferente sempre com o auxílio dos 

nossos utentes uma vez que os mesmos realizaram flores de croché para enfeitar 

o saquinho das amêndoas (Ilustração 15) . Foram realizadas 140 flores.  

 Material utilizado para a realização da actividade: 

 Um garfo; 

 Agulhas; 

 Lã; 

 Pérolas; 

 Imagens com mensagem para os utentes. 

As flores realizadas pelos utentes, foram uma novidade para eles, uma vez 

que foi utilizada uma técnica desconhecida por eles. Técnica esse que consiste 

em colocar a lã à volta do garfo e com o auxílio da agulha juntar os fios de lã 

criando pétalas. Depois de cinco pétalas realizadas, estas eram pregadas e 

colocada uma pérola no centro. Por fim agrafávamos as flores ao saco de 

amêndoas juntamente com uma mensagem de boas festas. (Ilustração 16) 

 Objectivo desta actividade: 

 Estimular a criatividade; 

 Estimular a concentração; 

 Estimular a visão; 

 Promover o convívio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15- Flor em 
crochê 

 

Ilustração 16- Lembranças da Páscoa 
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3.3.2.6  Festa do Centro de Acolhimento São João de Deus.  

No dia 18 de Maio comemora-se mais um ano para a instituição, como tal 

realizasse uma grande festa, onde são convidados os “ amiguinhos”. Para além de 

um lanche é realizada uma missa em honra do Centro de Acolhimento. Os nossos 

utentes auxiliaram-nos na construção da decoração e feitura  de flores de cetim 

entregue aos “amiguinhos”.  

 Material utilizado para a realização das recordações: 

 Fita de 5 cm de cetim; 

 Cola quente; 

 Papel crepe; 

 Pauzinhos. 

Inicialmente o papel crepe foi recortado em  pedaços finos para colocar á 

volta do  pauzinho tornando-se no pé da flor, e com o restante papel crepe foram 

desenhadas, cortadas e coladas pelos utentes as folhas das flores. Por fim, com a 

fita de cetim e juntamente com a cola quente foi-se produzindo o botão da flor. 

(Ilustrações 17, 18 e 19) 

 Objectivo desta actividade: 

 Evitar o isolamento;  

 Estimular a visão; 

 Estimular a concentração; 

 Comemorar o aniversário da instituição.  

  

Ilustração 19- Flor de cetim 
Ilustração 17- Arranjos de cetim Ilustração 18- Cestos de cetim 
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3.3.2.7 Comemoração dos Santos Populares  

Para além da típica comemoração dos santos populares, ou seja, assar  

sardinhas e carne entremeada, também foram realizados com a ajuda dos utentes 

os enfeites para a recepção do Centro (Ilustração 20). Por fim ainda realizamos 

um baile.  

 Material utilizado para a decoração:  

 Cartolinas de várias as cores; 

 Tesouras; 

 Cartolina de papelão;  

 Fio de coco;  

 Imagem referente aos santos populares. 

Inicialmente foram desenhadas flores nas cartolinas às cores e recortadas 

pelos nossos utentes, posteriormente foi recortada e colada ao papelão a imagem 

referente aos santos populares, criando uma espécie de tela (Ilustração 21). Com 

as flores às cores recortadas pelos utentes foi decorada a tela. No fim do almoço 

dos santos populares foi realizado no bar um baile referente à festa em que os 

utentes participaram e interagiram muito bem uma vez que é uma festa que a eles 

lhes diz tanto.  

 Objectivo desta actividade: 

 Estimular a concentração; 

 Estimular a memória;  

 Evitar o isolamento;  

 Estimular o convívio e a participação.  

 

 

 

  
Ilustração 20- Decoração ilusiva aos 
santos populares 

Ilustração 21- Cartaz Santos populares 
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3.3.2.8  Dia da Família  

O dia da família no Centro de Acolhimento foi realizado mais tarde do que 

o real dito dia que é 16 de maio, uma vez que nessa altura era muito perto do 

aniversário da instituição. Para comemorar este  dia realizamos um quadro 

representando uma família com todos os seus membros. (Ilustração 22 e 23) 

 Material usado para a realização da actividade: 

 Cartolina de várias cores; 

 Cartolina EVA;  

 Cola ; 

 Tesoura ; 

 Quadro branco. 

Para o quadro foi desenhado nas cartolinas a cores, a roupa, cara e cabelo 

das imagens que  completavam  o nosso quadro da família. Os utentes recortaram 

e colaram cada cartolina no sítio correto. Com as imagens coladas observamos já 

o nosso quadro pronto. Na realização desta actividade  os utentes relembraram e 

contaram algumas histórias pessoais.  

 Objectivo desta actividade:  

 Evitar o isolamento; 

 Estimular a memória; 

 Estimular o convívio e participação;  

 Estimular a visão.  

 

  

Ilustração 25- Quadro da Família exposto  

  

Ilustração 23- Quadro de família 

Ilustração 24- Quadro de família 
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3.3.2.9 Actividades Lúdicas ao Ar Livre 

Nos meses de maio e junho já se sentia um tempo agradável, e para sair do 

dito habitual levamos 10 utentes  para a rua na parte lateral da instituição para a 

realização de vários jogos simples mas divertidos.  

 Material utilizado para a realização da actividade: 

 Cadeiras; 

 Um anel; 

 Bola; 

 Feito escrito com canções e anedotas.  

Assim, realizamos jogos, como o jogo do anel, jogos com a bola em que os 

idosos tinham de atirar a bola ao colega, cantamos canções e aprendemos 

algumas que os utentes iam cantando. Foram ditas anedotas pelos utentes e 

contadas histórias da aldeia de/ por cada um deles. Foram actividade simples mas 

divertidas em que todos eles participaram e da qual gostaram. (Ilustração 24 e 

25) 

 Objectivos desta actividade:  

  Estimular a memória; 

 Evitar o isolamento;  

 Estimular o convívio; 

 Estimular a audição; 

 Estimular a concentração. 

 

 

Ilustração 25- Jogos lúdicos 

Ilustração 24- Jogos lúdicos 
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.3.4.10 Jogos Tradicionais 

Uma das actividades organizadas foi um dia inteiro de jogos tradicionais, 

em que os utentes foram divididos em dois grupos: um jogou na parte da manhã e 

o outro grupo à tarde. Os jogos tradicionais consistiam em jogos simples mas que 

lhes lembra o passado pois eram jogos que a maioria já tinha realizado na sua 

juventude. Grande parte destes dos jogos foram realizados com material 

reciclado. (Ilustração 26 e 27) 

 Material utilizado para a realização da actividade:  

 Bolas de diversos tamanhos; 

 Rede;  

 Latas de alumínio; 

 Garrafas de vidro; 

 Rodas de papelão;  

 Pinocos. 

Com os materiais referidos acima foram realizados o tradicional jogo da 

malha, jogo do anel, jogo do tiro ao alvo e por fim realizamos uma espécie de  

jogo de andebol. Todos os jogos foram elaborados modo a que todos os utentes 

pudessem participar, e muitos deles gostaram tanto que queriam sucessivamente 

voltar a jogar.     

 Objectivo desta actividade:  

 Estimular o convívio e a participação; 

 Estimular a concentração; 

 Estimular a visão e audição; 

 Evitar a solidão; 

 Relembrar práticas lúdicas antigas.  
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Ilustração 26- Jogos tradicionais 

 

 

Ilustração 27- Jogos tradicionais 
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3.3.2.11  Dia de Beleza 

Para além da higiene diária que inclui também fazer as barbar e tratar do 

cabelo, um dia por semana realizávamos o dia de beleza mais voltado para o sexo 

feminino. Este dia consiste em tratar das unhas (cortar, limpar e pintar) ,tratar da 

beleza facial (depilar e hidratar) e também outro tipo de cuidados que aumentam 

a auto-estima. Todas as semanas este dia tinha grande adesão por parte uma vez 

que lhes era proporcionada uma maior atenção ainda que com coisas simples, 

uma vez que se sentiam mais bonitas que o habitual.  

 Material utilizado para a realização da actividade: 

 Corta unhas; 

 Lima; 

 Vernizes; 

 Máquina depiladora; 

 Pinças; 

 Cera.  

 Objectivo desta actividade: 

 Promover o bem estar; 

 Estimular a participação.  
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3.3.2.12 Dia de Ginástica 

Todas as semanas, às terças e quintas, por volta das 10:30 é realizada 

ginástica para os idosos, ginástica esta que é adequada aos participantes. Os 

movimentos são os mesmos para todos mas cada um dos utentes apenas faz até 

onde pode,( claro que tentamos que o utente dê sempre o máximo).A ginástica é 

adequada não só em termos de movimentos mas também em termos de 

linguagem e explicitação dos mesmos movimentos, de modo a facilitar a 

compreensão do que lhes é pedido:  

 “remar para trás”  

 “Calçar a meia” 

 “pentear o cabelo”  

 “Limpar os vidros” 

 Entre tantos outros.  

São na realidade exercícios,  para diversos utentes, não só independentes como 

semi-independentes. ( Ilustração 28) 

 Objectivo desta actividade:  

 Estimular o exercício físico; 

 Estimular o convívio e participação; 

 Evitar o isolamento; 

 Estimular a concentração; 

 Proporcionar bem- estar físico e psíquico; 

 Proporcionar um envelhecimento activo. 

Ilustração 28- Ginástica 
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3.3.2.13 Jogo da Sueca  

A sueca  é um jogo de cartas em que participam quatro jogadores, jogando 

dois contra dois. Os parceiros/equipa devem jogar frente a frente, de forma a não 

verem as cartas uns dos outros mas a comunicarem de forma simples sem dar nas 

vistas. Depois de baralhar as cartas é escolhido um trunfo, trunfo este que é 

utilizado na falta de assistência ao mesmo naipe. O objetivo da sueca é fazer pelo 

menos 60 pontos, uma vez que a soma do baralho é de 120 pontos.  

 

 Material utilizado na actividade:´ 

 Baralho de cartas;  

 Objectivo desta actividade:   

 Estimular a memoria; 

 Estimular a visão; 

 Estimular a capacidade de raciocínio; 

 Estimular a participação. 
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3.3.2.14 Jogo da Memória   

O jogo da memória é um jogo que para o comum das pessoas parecer 

muito fácil mas que para os utentes requer uma grande atenção.  

O jogo da memória costumava realizar-se pelo menos dois dias na semana no 

CASJD. É um jogo que consiste em dizermos 5 números em que cada um deles 

está associado a uma atitude, comportamento, compreendendo sequentemente 

por exemplo: 

 Bater 1 palma; 

 Dar 2 beijinho; 

 Bater 3 vezes com os pés; 

 Esticar os braços 4 vezes; 

 Levantar- se 5 vezes. 

Depois de ser transmitido aos idosos quais são os números e atitude 

correspondente vamos dizendo os números aleatoriamente, por exemplo, 

4,2,5,1,3 o que irá fazer com que os utentes estejam com a máxima atenção para 

acertar na atitude respectiva.  

 Objectivo desta actividade:  

 Estimula a competitividade; 

 Estimula a concentração; 

 Estimula a visão e a audição;  

 Estimula a memória.  
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Reflexão Final 

  Logo após a conclusão do período de estágio é necessário fazer um 

balanço do que foi esta experiência de 750 horas dividido em quatro meses e 

meio, com início a 25 de fevereiro e finalizado a 3 de julho, com o prazer de 

estagiar com e para a população idosa, no Centro de Acolhimento São João de 

Deus.  

Termino o meu estágio com um grande sorriso e de coração cheio pois 

tenho plena consciência de que a minha missão foi bem sucedida. Os primeiros 

dias de estágio foram realizados com um grande nervosismo uma vez que ia lidar 

com pessoas desconhecidas, porém com toda a vontade de aprender e de auxliar 

em tudo a população sénior. 

Embora com nervosismo, não me posso queixar pois tive uma fácil e 

rápida adaptação à maneira de funcionar da instituição, uma vez que já não era a 

primeira vez que trabalhava com idosos e sempre foi algo que me cativou tal 

como a minha necessidade de me relacionar e criar uma ligação com cada utente. 

Efectivamente, ao longo do estagio foi fluindo a ligação com os utentes e 

funcionárias do Centro.  

Na minha opinião foi fácil adaptar me a tudo e ter uma grande relação de 

amizade e de confiança com os utentes uma vez que consegui que os mesmos 

adquirissem confiança comigo através dos cuidados que lhes prestei e as 

actividades de animação também promoveram  uma grande cumplicidade.   

 De facto, todas as actividades que realizei com os idosos me deram 

prazer, mas em particular os  jogos tradicionais, em que vi como interagiram 

entre si e lhes traziam boas memórias, foram especiais.  

Um dos meus motivos de sentido de realização pessoal foi o facto de 

constantes feedbacks positivos por parte dos utentes, auxiliares e até mesmo da 

direcção. É com enorme orgulho que digo que fiz grandes amizades, com os 

utentes e com os restantes colaboradores da instituição. Sou eternamente grata 

pelo  reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido durante o período de 

estágio.  
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