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Resumo 

 

Este relatório de estágio insere-se na Formação em Contexto de Trabalho (FCT), 

correspondente a 750 horas, incluído no plano de estudos do Curso Técnico Superior 

Profissional (CTeSP) de Gerontologia da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Tem como finalidade 

apresentar, descrever, analisar e refletir sobre o contexto onde decorreu o estágio, as 

principais ações e atividades desenvolvidas, tais como as estratégias e metodologias 

utilizadas ao longo do mesmo. 

O atual relatório de estágio inclui-se na unidade curricular de estágio 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 decorreu no Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento Lar Santa 

Clara com uma duração de 750 horas. 

Foram também realizadas atividades de higiene e imagem dos utentes e das instalações e, 

sempre que possível, apoiava os colaboradores da Instituição nos cuidados de saúde aos 

utentes (Anexo 1). 

 

 

 

 Palavras-chave: Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento Lar Santa Clara, 

curso Técnico Superior Profissional, Gerontologia.  
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Introdução  

 

O presente relatório insere-se no âmbito do TESP de Gerontologia que esteve inserido no 

Centro de Formação, Assistência e Desenvolvimento Lar Santa Clara. 

O fator primordial e de maior incentivo pela escolha desta instituição foi o facto das 

referências que tenho acerca da instituição e pelo facto de ter um sentimento de confiança 

das minhas capacidades, e por consequência, aplicá-las da melhor forma. 

O Estágio Curricular teve uma durabilidade de 750 horas com início a 26/02/2019 e 

término a 12/07/2019.  

No decorrer do Estágio Curricular, face aos conhecimentos que adquiri no TESP, apliquei 

os mesmos nas diversas situações que me eram afetas, tendo como base fundamental a 

promoção de um envelhecimento ativo, e bem-estar da pessoa idosa. 

O presente relatório é constituído por 3 capítulos. No capítulo 1 irei abordar o tema do 

envelhecimento, ou seja, alguns conceitos importantes neste percurso, o envelhecimento 

ativo, o papel e as funções de um Técnico de Gerontologia, o respetivo conceito de 

Gerontologia. 

No capítulo 2 irei fazer a caracterização da Instituição que me acolheu durante o período 

de estágio, vou referir algumas valências da Instituição, as instalações, e falar um pouco 

das atividades de vida diárias dos utentes. 

No capítulo 3 falarei um pouco de todas as atividades que elaborei com os utentes. 

Por último, irei fazer uma reflexão final onde vou dar um feedback de toda a minha 

experiência na Instituição.  

A metodologia utilizada no presente relatório foi de carácter descritivo com recurso a 

informação fornecida pela instituição e pesquisa biográfica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1- O Envelhecimento 
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1. Envelhecimento  

 

O processo de envelhecimento tem sido alvo de inúmeros estudos nos últimos tempos. O 

conceito de envelhecimento e as atitudes perante as pessoas idosas têm sofrido alterações. 

O envelhecimento surge associado a um processo marcado por alterações a nível 

biológico, psicológico e social, que podem refletir-se ao nível do comportamento do 

idoso, no tipo de atividades que mantém ao longo da vida, bem como nas interações 

sociais. O envelhecimento é ainda um processo que ocorre ao logo do tempo, de forma 

continua e progressiva, e que varia de indivíduo para indivíduo, pois as pessoas não 

envelhecem todas da mesma forma. No entanto, para além das perdas e limitações que 

podem suceder com o envelhecimento, este é também visto como uma fase de maior 

maturidade e experiência de vida. 

“Processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença, e que acontece 

inevitavelmente com o passar do tempo”. ERMINDA, J.G. Os idosos: Problemas e 

realidades. 1ª Ed. Editora Formasau, 1999. 

Com esta citação podemos concluir que o envelhecimento não é um problema, mas um 

processo do ciclo vital que deve ser vivido de uma forma saudável e autónoma o maior 

tempo possível. 

O homem envelhece de forma gradual, o envelhecimento acontece de forma progressiva, 

em alguns casos uma nem se dá por isso. 

“o envelhecimento como um processo irreversível, que se inscreve no tempo entre o 

nascimento e a morte do indivíduo. Neste sentindo, é durante a vida inteira que 

envelhecemos.” NETTO, M.P. A velhice e o envelhecimento em Visão Globalizada. Ed. 

Atheneu, 1996. 

 

Ao longo do processo de envelhecimento as mudanças vão sendo notórias uma vez que 

ocorrem alterações que resultam em diversas alterações que maioritariamente são 

irreversíveis. 

➢ Alterações Fisiológicas- Percurso lento e contínuo que leva a uma 

diminuição progressiva da reserva funcional dos diferentes órgãos, explicito na 

Tabela 1.  
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Tabela 1- Alterações fisiológicas no processo de envelhecimento.  

Fonte- Própria 

 

 

 

 

Alterações Fisiológicas no processo de envelhecimento 

 

Diminuição da atividade 

cerebral 

Conduz diminuição de reflexos e sensibilidade, diminui a capacidade 

intelectual com alterações na atenção 

 

Diminuição da estatura 

Devido à compressão das vértebras e o achatamento dos discos vertebrais 

ocorre a perda de 1 cm por década a partir dos 40 anos de idade. 

 

Perda de equilíbrio 

 

Devido às mudanças motoras (alterações da coluna vertebral e joelhos) perda 

de massa óssea e muscular. 

Diminuição da Função 

Cardiorrespiratória 

Frequência cardíaca diminui, os pulmões diminuem de tamanho e peso o que 

diminui a sua capacidade de troca de oxigénio pelo que há também uma maior 

tendência de indivíduos idosos ao acúmulo de secreções. 

Alterações gastrointestinais Diminuição das papilas gustativas, perda de peças dentárias, diminuição de 

movimentos peristálticos, menor produção de insulina, intestino esvazia mais 

lentamente 

Diminuição da massa 

muscular, óssea e hídrica 

Imobilidade, quedas, fraturas e desidratação 

 

Alterações na pele 

Perda da capacidade de humidade, não retém líquido ficando seca e escamosa, 

com pouca elasticidade. Mais frágil e com maior probabilidade de lesões, bem 

como apresenta maior dificuldade de cicatrização. 

 

Alteração na visão e na 

audição 

Diminuição do campo visual periférico, diminuição da adaptação clara/escuro, 

diminuição da noção de profundidade e diminuição da identificação de cores. 

Diminuição na perceção e discriminação de sons da fala e ambiente. 
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➢ Alterações Psicológicas- Manifestam-se principalmente a nível 

cognitivo e emocional. As capacidades cognitivas do idoso podem ficar afetadas, 

não em função da idade cronológica, mas podem estar relacionadas com doenças, 

circunstâncias psicossociais desfavoráveis como, nível de escolaridade, viuvez, 

dificuldades económicas. (Tabela 2) 

 

Tabela 2- Alterações psicológicas no processo de envelhecimento. 

Fonte- Própria 

 

➢ Alterações Psicossociais- As relações sociais podem alterar-se com o 

envelhecimento, devido às mudanças no estatuto social, com consequente diminuição 

ou perda de alguns papéis sociais. Estas mudanças podem ocorrer de fatores como a 

viuvez, diminuição de contactos sociais, ou devido a dificuldades funcionais. Assim, 

durante o processo de envelhecimento podem verificar-se perdas, separações, solidão 

e isolamento, que podem levar a um aumento da sintomatologia ansiosa ou depressiva 

no idoso, conduzindo a baixa autoestima e reduzida motivação 

 

Principais alterações psicológicas do envelhecimento 

Declínio na 

manifestação 

da 

afetividade, 

dos 

interesses, 

das ações, 

das emoções 

e dos 

desejos. 

Prejuízo da 

memória de 

fixação, como, 

por exemplo, 

esquecer 

nomes de 

pessoas, 

coisas, ou 

mesmo onde 

colocou 

determinados 

objetos. 

 

Traços do tipo, 

por exemplo: 

rigidez, 

egocentrismo, 

desconfiança, 

irritabilidade, 

avareza, 

autoritarismo 

etc. 

Dificuldade 

na 

assimilação 

ou mesmo 

aversão a 

ideias, 

coisas e 

situações 

novas. 

Apego maior 

aos valores já 

conhecidos e 

convencionados, 

aos costumes e 

às normas já 

instituídas. 

 

Depressão/ 

alteração de 

humor 
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1.1 Envelhecimento Ativo 

O envelhecimento deve ser vivido de uma forma ativa e segura. O envelhecimento ativo 

apoia-se em três pilares: saúde, segurança e participação. 

O pilar da saúde está relacionado com o facto do aumento das necessidades médicas que 

as pessoas têm á medida que vão envelhecendo devido a um maior aparecimento de 

doenças cronicas e declínio funcional. 

A segurança está relacionada com o facto de a pessoa ter o direito á proteção e ao auxílio 

por parte da comunidade médica e de serviços assistenciais, está relacionada com a saúde 

pelo direito de auxílio médico dos serviços existenciais. 

A participação está relacionada com e educação, as políticas sociais de saúde e os 

programas que apoiam a participação na íntegra em atividades sociais, culturais e 

espirituais, de acordo com a os direitos humanos, as capacidades, as necessidades e 

vontades das pessoas que contribuem par continuarem a ter um desempeno na sociedade 

com atividades não remuneradas enquanto envelhecem. 

A Organização Mundial de Saúde adotou o termo de “envelhecimento ativo” no final dos 

anos 90. Segundo esta organização o “envelhecimento ativo” consiste no processo de 

consolidação das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, com o intuito 

de melhorar a qualidade de vida, à medida, que as pessoas envelhecem (OMS, 2002, 

p.14). 
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1.2 Gerontologia 

A Gerontologia estuda o efeito natural da idade nas diferentes funções orgânicas e 

psicológicas. Este efeito, apesar da extremamente variável de individuo para individuo e 

de função, leva, em termos gerais a uma diminuição dos desempenhos e das capacidades 

dos indivíduos. Mas se há declínios em alguns aspetos, há igualmente ganhos que se 

podem observar com o aumento da idade. 

“A Ggerontologia (do grego geron, que significa “homen velho”) é frequentemente 

definida como o estudo científico do envelhecimento”, (METCHNIKOFF, Élie. The 

nature of man: studies inoptimistic philosophy. New York and London: The 

Knickerbocker Press, 1903). 

As intervenções específicas com vista à ativação cognitiva de sujeitos idosos têm 

mostrado que a prática e o treino contribuem para um aumento dos seus desempenhos. 

Autor: José Ignacio Martin, maio de 2019 

O profissional que atua na Gerontologia é responsável pela criação, planeamento, 

organização de projetos que visam a satisfação do idoso em diversos aspetos, como: 

social, físico e psicológico. 

A Gerontologia compreende o apoio familiar, capacitação, planeamento, ensino e 

pesquisa, com o objetivo de promover ações para informar e sensibilizar a população 

sobre os cuidados a ter para com os idosos e promover qualidade de vida da 3ª idade. 

 

Nos dois pontos seguintes vou referir qual é o papel e quais são as principais atividades 

desenvolvidas por um Técnico Superior Profissional de Gerontologia. 

 

1.2.1 Papel do Técnico Superior de Gerontologia 

De acordo com os objetivos de um Técnico Superior de Gerontologia o seu papel é: 

Contribuir, de forma autónoma ou sob orientação, para o bem estar da pessoa idosa 

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

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

os serviços de gestão dos equipamentos de apoio a esta população. 1 

 
1 http://www.ipg.pt/website/ensino_tesp.aspx?id=21&curso=Gerontologia 

http://www.ipg.pt/website/ensino_tesp.aspx?id=21&curso=Gerontologia
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1.2.2 Principais atividades do Técnico de Gerontologia 

  

O Técnico de Gerontologia é o profissional responsável pela avaliação, intervenção e 

estudo científico do fenómeno do envelhecimento humano e prevenção dos problemas 

biológicos, psicológicos e sociais a ele associado. É também responsável pela promoção 

de um envelhecimento bem-sucedido, planeando e executando ações que melhorem a 

qualidade de vida das pessoas idosas. Segundo o Diário da República, 2.ª série — N.º 13 

— 20 de janeiro de 2016: 

➢ Diagnosticar os impactos sociais, económicos e culturais do 

envelhecimento populacional na sociedade. 

➢ Aplicar os conhecimentos especializados sobre as caraterísticas do ciclo 

de vida, com ênfase na etapa da velhice, no diagnóstico das necessidades básicas 

destes indivíduos. 

➢ 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.  



 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – Caracterização da Instituição 
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2 Caracterização da Instituição 

 

O Estágio Curricular foi realizado no Centro de Formação, Assistência e 

Desenvolvimento (Figura 1) localiza-se na Rua Soeiro Viegas nº2 na cidade da Guarda, 

e foi reconhecida como tal a 21 de maio de 1991 e tem como principal objetivo a formação 

integral do ser humano pelo desenvolvimento, promoção da saúde e também por ação 

social, designadamente o apoio á família e a grupos desfavorecidos, a qualificação e 

ensino profissional, a defesa do ambiente e a comunicação multimédia, tendo como 

público-alvo as crianças, os idosos e o resto da comunidade. Como é considerada um 

meio um meio bastante importante, pois o seu funcionamento requer uma grande 

responsabilidade permitindo assim um bom desempenho das atividades com a parceria 

de várias entidades.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
2 http://www.cfad.pt/CFAD.aspx 

Figura 1-Centro de Formação, Assistência e 

Desenvolvimento.  

Fonte- http://www.freguesiadaguarda.pt agosto de 2019 

 

 

http://www.cfad.pt/CFAD.aspx
http://www.freguesiadaguarda.pt/
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2.1 Visão e Missão da Instituição 

  

O Centro de Formação, Assistência e Desenvolvimento tem como visão/missão o apoio 

à família e a grupos desfavorecidos da comunidade através de atividades de formação 

escolar e profissional e do desenvolvimento de respostas socias dirigidas tanto a crianças 

e jovens, mas também como população adulta e idosa.  

A instituição tem como principal objetivo a formação integral do ser humano pelo 

desenvolvimento, promoção da saúde e da ação social, particularmente à família e a 

grupos desfavorecidos, a qualificação e ensino profissional, a defesa do ambiente e a 

comunicação multimédia, sendo o seu principal público-alvo as crianças, os idosos e a 

comunidade em geral. 

 

 

2.2 Valências  

 

É Considerada um meio bastante importante, pois o seu funcionamento requer uma 

grande responsabilidade permitindo assim, um bom desempenho das distintas atividades 

com a parceria de diversas entidades. O CFAD tem diversas valências tais como 

Atividades do Tempo Livre (ATL), Ludoteca “Branca de Neve”, Centro de Dia, Serviço 

De Apoio Ao Domicílio, A Estrutura Residencial Para Idosos – Lar Santa Clara, Rede 

Local De Intervenção Social (RLIS), Gabinete De Inserção Profissional – G.I.P, Núcleo 

De Atendimento Às Vítima De Violência Doméstica, Projeto (+) Igualdade (-) Violência, 

Centro Qualifica, sendo algumas destas valências descritas a seguir. 
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➢ ATL 

 

Destina-se a crianças dos 6 aos 12 anos de idade e pretende proporcionar a realização 

pessoal da criança através das atividades lúdicas e livres, para assim, promover a 

capacidade de criação cultural, estabelecendo uma ligação entre família, escola e 

comunidade. Tem a lotação máxima de 80 crianças.  

 

 

Objetivos: 

✓ Promover a realização pessoal da criança; 

✓ Fomentar o espírito de iniciativa; 

✓ Desenvolver a criatividade; 

✓ Estimular o conhecimento cultural; 

✓ Desenvolver o sentido da responsabilidade e organização; 

✓ Estabelecer a ligação entre a Família, a Escola e a Comunidade; 

✓ Contribuir para a prevenção da marginalidade e delinquência juvenil; 

✓ Contribuir para o desenvolvimento local. 

 

Para a execução dos objetivos promovem uma metodologia dinâmica e adaptada a cada 

criança através de atividades Ludo Expressivas, Expressão Plástica e Passeios com 

atividades livres, acompanhamento de crianças problemáticas ou com vulnerabilidade, e 

atividades com aproveitamento de recursos locais. 

Horário de Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira das 8h:30h às 19h. 
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➢ Ludoteca “Branca de Neve” 

 

Situa-se no Parque Municipal da Guarda, é um espaço amplo, natural e de fácil acesso. É 

destinada a crianças e jovens da Guarda e do distrito da Guarda com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos, crianças do 1º ciclo de Ensino Básico, jovens do 

Ensino Secundário. Ensino público e Privado e também A.T.L´s. Tem atividades como 

jogos livres, ateliers de expressão musical, dramática, corporal, plástica e também uma 

oficina de fantoches. 

A Ludoteca da Guarda é do encargo do Centro de Formação Assistência 

e Desenvolvimento, Instituição Privada de Solidariedade Social, em cooperação com 

o Centro Regional de Segurança Social e Câmara Municipal da Guarda.  

 

 Objetivos: 

✓ Favorecer o desenvolvimento da personalidade de cada criança, 

despertando assim a criatividade, a imaginação e a fantasia. 

✓ Ser um local de encontro, de animação sociocultural, de documentação e 

também de reflexão. 

✓ 3  

 
3  http://www.cfad.pt/Ludoteca.aspx 

 

http://www.cfad.pt/Ludoteca.aspx
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➢ Centro de Dia  

 

O Centro de Dia é uma resposta social, que contribuiu para a valorização pessoal, partilha 

de conhecimentos e experiências pessoais, facultando ainda durante o dia a resolução de 

necessidades básicas pessoais, terapêuticas e socioculturais às pessoas afetadas por 

diferentes graus de dependência, contribuindo assim para a manutenção da pessoa no seu 

meio familiar. 

 

Serviços Prestados: 

✓ Apoio social e Burocrático; 

✓ Higiene Pessoal; 

✓ Alimentação; 

✓ Tratamento de Roupas; 

✓ Acompanhamento ao exterior e ao médico; 

✓ Higiene Habitacional; 

✓ Cuidados de saúde a nível de enfermagem; 

✓ Outras atividades lúdicas 

 

Objetivos: 

✓ Melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas e possibilitar a 

conservação dos seus utentes, nas suas próprias residências. 

✓ Potencializar um conjunto de ações destinadas a promover a convivência, 

participação e integração dos indivíduos na vida social. 

✓ Evitar, tanto possível o seu internamento no lar. 

✓ Promover as relações pessoais. 

 

Horário de funcionamento: Dias úteis das 8h:30m às 18h e nos sábados das 9h:30m às 

14h. 
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➢ Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) 

 

O SAD é uma resposta social que consiste em prestar cuidados individualizados ou 

personalizados no domicílio de cada utente, podendo ser de caráter psicológico, 

reabilitador, doméstico, social, pessoal a indivíduos e famílias quando, por motivos de 

doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar a satisfação das suas 

necessidades básicas de vida diárias.  

 

  Objetivos: 

✓  Melhorar a qualidade de vida e a autonomia pessoal dos indivíduos e famílias. 

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

✓ Promover os contactos sociais e potenciar a integração social, a fim de evitar o 

isolamento. 

✓ Realizar este serviço desde o âmbito assistencial, preventivo, reabilitador e 

educativo segundo as necessidades do utilizador. 

✓ Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo. 

✓  Facilitar o acesso a serviços da comunidade. 

✓ Fomentar as relações interpessoais.  

 

A realização deste serviço pode ser desde o âmbito assistencial, preventivo, reabilitador 

e educativo, segundo as necessidades de cada pessoa, podendo este ter apoio social, 

burocrático, e caráter alimentar, higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, 

cuidados a nível de saúde de enfermagem, acompanhamento, convívio, fisioterapia e 

terapia da fala. Estão atualmente,42 pessoas a usufruir desta resposta social da instituição. 

  



16 
 

 

➢ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  Lar Santa Clara 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma resposta social desenvolvida em 

alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, destinada a idosos a partir 

dos 65 anos cuja situação/problema não lhe permita permanecer no seu meio habitual de 

vida.  Excecionalmente pode-se admitir idosos com idades inferiores aos 65 anos de 

idade.  

O Lar Santa Clara tem capacidade para 50 clientes distribuídos por 20 quartos duplos e 

10 quartos individuais 

 

Objetivos: 

✓ Proporcionar serviços permanentes e adequados à satisfação dos residentes 

tendo em consideração a problemática biopsicossocial das pessoas idosas; 

✓ Potenciar a integração social; 

✓ Contribuir par a estabilização ou retardamento do processo de 

envelhecimento,  

✓ Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-

familiar.  

 

O Lar Santa Clara proporciona um conjunto diversificado de serviços, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e independência do idoso como uma alimentação adequada e 

que na medida do possível respeite os hábitos alimentares e gostos pessoais cumprindo 

as prescrições médicas, os serviços domésticos necessários ao bem-estar do idosos, 

nomeadamente cuidados de higiene pessoal e de conforto e tratamento de roupa, 

realização de atividades de animação sociocultural, recreativa e ocupacional e também 

cuidados de saúde (médicos, enfermagem e reabilitação). Atualmente, estão cerca de 50 

pessoas a usufruir desta resposta social da instituição. 
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➢ Rede Local de Intervenção Social (RLIS) 

 

A RLIS assenta numa lógica de intervenção estruturada e integrada de identidades com a 

responsabilidade no desenvolvimento de ação social que visa potenciar diversos 

organismos e entidades envolvidas no prosseguimento do interesse público e promover a 

implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em 

respostas às necessidades sociais. É um serviço de proximidade com vista a informar, 

aconselhar, acompanhar e encaminhar indivíduos/famílias em situações de 

vulnerabilidade, pobreza e exclusão social. 

 

Objetivos: 

✓ Informar; 

✓ Aconselhar e encaminhar indivíduos/famílias para respostas, serviços ou 

prestações sociais adequadas a cada situação, apoiar em situações de 

vulnerabilidade social; 

✓ Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 

✓ Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das 

pessoas e famílias; 

✓ Promover a sua autonomia e fortalecer as redes de suporte familiar e social; 

✓ Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social e 

mobilizar os recursos da comunidade adequados a progressiva autonomia 

pessoal, social e profissional. 

 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9,30 às 13h e das 14h às 16h.30, 

mediante a zona de residência do beneficiário: 
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➢ Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica 

 

O Núcleo de Atendimento de Apoio à Vítima de Violência Doméstica tem como público-

alvo pessoas vítimas de violência doméstica: mulheres/homens, crianças/jovens e idosos, 

tendo como área de intervenção o distrito da Guarda. Tem como parceiros o Governo 

Distrital da Guarda, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Centro Distrital 

da Segurança Social da Guarda, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança 

Pública, o C.F.A.D, a Unidade Local de Saúde, e a Cáritas Diocesana da Guarda.  

Visa o atendimento e acompanhamento das vítimas de violência doméstica, assegurando 

a confidencialidade e o encaminhamento. 

 

 Objetivos: 

✓ Disponibilizar as informações necessárias às Vítimas de Violência 

Doméstica. 

✓ Realizar diagnósticos das situações concretas das Vítimas de Violência 

Doméstica, bem como desenvolver esforços para serem asseguradas as condições 

essenciais, face ao perigo a que poderão estar sujeitas. 

✓ Assegurar a individualidade, privacidade e confidencialidade das Vítimas 

de Violência Doméstica. 

✓ Garantir às Vítimas de Violência Doméstica, um atendimento 

personalizado e posterior acompanhamento e encaminhamento adequados às suas 

necessidades. 

✓ Criar condições para a inclusão, qualificação e/ou reintegração das 

Vítimas de Violência Doméstica, nomeadamente, no mercado de trabalho, de 

acordo com os interesses e potencialidades de cada uma. 

✓ Acompanhar e/ ou encaminhar as Vítimas de Violência Doméstica à 

melhor resposta, perante cada caso em concreto e atendendo, entre outros fatores, 

ao seu bem-estar físico e psicológico.  

Horário de Funcionamento: na parte da manhã das 10h:30m às 13h:30m, na parte da 

tarde das13:30m às 18h:30m. 
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➢ Projeto (+) Igualdade (-) Violência 

 

Este projeto destina-se essencialmente a vítimas de violência doméstica e as respetivas 

famílias: homens, mulheres e crianças. O Projeto propõe-se atuar a nível da prevenção, 

através de ações de sensibilização dirigidas à comunidade, enquanto instrumentos 

essenciais para favorecer novos modelos culturais que conduzam a relações saudáveis, 

entre as mulheres e os homens. A vítima tem Atendimento e acompanhamento gratuito a 

nível de apoio psicológico, social e jurídico 

Objetivos: 

✓ Apoiar mulheres vítimas de discriminação e violência doméstica. 

✓ Contribuir para a diminuição do número de casos de violência 

doméstica no concelho da Guarda e promover a inserção familiar. 

✓ Melhorar a qualidade de vida dos elementos pertencentes à família 

da vítima de violência doméstica aumentando a sua inclusão social, 

através do incentivo à autopromoção e desenvolvimento pessoal, 

familiar e parental, valorizando e promovendo o desenvolvimento da 

criança/jovem nos aspetos afetivos e psicossociais. 

✓ Modificar os padrões socioculturais e condutas de homens e 

mulheres com vista à eliminação de preconceitos e práticas, como 

ainda a prevenção e combate à violência de género, através de ações 

de sensibilização dirigidas à comunidade em geral. 

✓ Promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres, 

facultando a participação da mulher em condições de igualdade na vida 

familiar, social e profissional. 

Horário de Funcionamento: 7 dias úteis da semana, na parte da manhã das 10h às 13h, da 

parte da tarde das 14h às 18h. 
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2.3. Local de Estágio  

 

Como já referi anteriormente, o estágio decorreu no Centro de Formação, Assistência e 

Desenvolvimento na estrutura residencial para idosos mais precisamente no Lar Santa 

Clara. Foi uma opção minha pois nunca lidei muito com a população sénior e queria 

descobri se tinha aptidões para tal. 

 

2.3.1 Instalações do Lar Santa Clara 

 O Lar Santa Clara está organizado por três pisos, que incorporam a Instituição, 

começando no terceiro piso e acabando no quinto piso. O Lar é constituído por 10 quartos 

individuais (Figura 2), e 20 quartos duplos (Figura 3), para hospedar 52 utentes, cada 

quarto contém\possui instalação sanitária (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Quarto Individual  

Fonte- Própria 

 

Figura 3- Quarto Duplo.  

Fonte- Própria 
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O lar, dispões também de 3 salas de convívio situadas em cada um dos pisos (Figuras 5, 

6 e 7), onde os utentes podem passar o seu tempo e realizar as suas atividades de lazer. 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

Figura 4- Casa de Banho.  

Fonte- Própria 

 

 

Figura 5- Sala de convívio 3º piso.  

Fonte- Própria 

 

 Figura 6- Sala de convívio 4º piso.  

Fonte- Própria 
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Dispõe também de um posto médico utilizado pelo médico e pelos enfermeiros para o 

tratamento e a realização de cuidados de enfermagem, prescrição e organização de 

fármacos em caixas de medicação para administrar aos utentes diariamente,  

O lar também dispõe de dois refeitórios, um no terceiro piso e o outro no 4º piso (Figura 

8 e 9) e em cada refeitório há ainda uma copa para a confeção de alimentos rápidos. 

   

       

  

 

 

Figura 7- Sala de convívio 5º piso.  

Fonte- Própria 

 

 

Figura 8- Refeitório 3º piso. Fonte- Própria 

 

 

Figura 9- Refeitório 4º piso. Fonte-Própria 
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No 4º piso há uma sala de ocorrência/vigilância onde decorem as mudanças e passagens 

de turno. 

2.3.2 Horário de Funcionamento 

 

O Lar Santa Clara funciona 24 horas diárias e encontra-se aberto todo o ano. O horário 

de visitas é afixado num local bastante visível para as visitas saberem o horário em que 

podem visitar os seus familiares e amigos. Os utentes podem receber as visitas desde as 

10h:00m até às 18h:00m nas salas de convívio durante a semana. No fim-de-semana as 

visitas realizam-se das 14h:00m às 18h.00m no mesmo local. 

 

2.3.3. Recursos Humanos 

 

Para um bom funcionamento da instituição estão a trabalhar 31 pessoas com o objetivo 

de não faltar nada aos utentes residentes do lar. Na seguinte tabela (Tabela 3) onde de 

acordo com os recursos humanos estão divididas por categorias.  

 

Tabela 3- Recursos Humanos.  

Categoria 

Animadora Sociocultural 1 

Assistentes Sociais 1 

Auxiliares 20 

Empregadas de Limpeza Gerais 1 

Encarregada de Serviços Gerais 1 

Enfermeiros 5 

Fisioterapeuta 1 

Médico 1 

Fonte- Própria 
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2.3.4 Alimentação 

 

Diariamente os utentes do lar alimentam-se cinco vezes por dia pois comem o pequeno-

almoço, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia, para isto, e como referido anteriormente, 

existem dois refeitórios para que os utentes possam realizá-las. Os utentes mais 

dependentes ou com dificuldades na locomoção são levados para o refeitório com a ajuda 

das auxiliares para realizar a sua refeição. Mesmo que o utente não tenha disposição de 

fazer as refeições no refeitório estas são encaminhadas para o quarto onde se realizará a 

sua refeição. 

 

Para os utentes com disfagia as auxiliares trituram carne ou peixe e misturam na sopa que 

por consequência também é passada para melhorar a sua alimentação e para que o idoso 

não fique com falta de nutrientes. A Instituição fornece uma alimentação bastante 

diversificada, equilibrada e saudável. Tanto os utentes como as funcionárias estão sempre 

a par das refeições, pois a instituição afixa as ementas da semana (Figura 10) em cada 

porta do refeitório. As ementas são diversificáveis sendo um prato de carne e um de peixe, 

também existem dois tipos de ementa, a ementa norma e a dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Ementa.  

Fonte: Própria 
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O horário das refeições está colocado na porta de cada refeitório para que os utentes e os 

seus familiares saibam a que horas o refeitório abre portas para os utentes possam entrar 

e consequentemente usufruir da refeição. As portas abrem cerca de meia hora antes de a 

refeição ser servida, visto que, em alguns casos as funcionárias têm que os levar e sentar 

no seu respetivo lugar. Os horários são: 

Pequeno-almoço- 9h 

Almoço- 12:30h 

Lanche: 16:30h 

Jantar: 19:30h 

Ceia: 21:00h 

 

Todos os dias na parte da manhã e da parte da tarde o utente tem um reforço hídrico, 

durante estes períodos são distribuídos líquidos como chás ou sumos para todo, 

assegurando assim os níveis hídricos dos utentes. 

2.3.5 Local de Oração e Prece 

 

O Lar Santa Clara respeita a religião e política de cada utente, proporcionando os meios 

necessários para que cada utente possa seguir as suas opções religiosas. 

O CFAD dispõe de uma Celebração da Palavra todas as quartas-feiras às 11:00 horas, 

celebrada por uma irmã modo a que os utentes que pretendam usufruir dos serviços 

religiosos. Dispõe também e uma missa todos os Domingos às 10:15h no Salão Azul 

celerada pelo Diretor Padre Ardérius, nesta missa também há a participação de pessoas 

do exterior. Durante o meu período de Estágio, 3 utentes iam diariamente rezar o terço a 
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uma sala que está preparada para pequenas celebrações, esta sala (Figura 11) está 

diariamente aberta para que cada utente possa ir rezar quando quiser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Cuidados de Saúde ao idoso 

 

O Lar Santa clara dispõe de aparelhos fornecidos pelos enfermeiros e pelo médico para 

que quando um utente não se sinta bem e ou o médico ou os enfermeiros não estejam 

presentes as funcionárias que tem formações para a utilização correta destes aparelhos 

possam utilizá-los. Quando estes aparelhos são utilizados as funcionárias apontam tudo 

no livro de enfermagem para que quando o médico ou os enfermeiros chegarem saberem 

de imediato os níveis e caso seja preciso administrar-lhes algum fármaco. Aparelhos estes 

que medem: 

 

✓ Temperatura; 

✓ Tensão Arterial; 

✓ Medição da Saturação de oxigénio; 

 

 

 

 

Figura 11- Local de oração e prece.  

Fonte- Própria 
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2.3.7 Serviços Prestados 

 

 

✓ Lavandaria 

           O serviço de Lavandaria é prestado para todos utentes do lar. Para que não haja 

confusões cada peça de roupa é identificada com um número ou com uma referência que 

corresponde ao idoso portador da peça de roupa.   

✓ Fisioterapia 

         A fisioterapia é um serviço no qual os utentes têm que pagar um valor 

extraordinário, ou seja, este serviço não está incluído nos serviços da instituição, o que 

irá aumentar o pagamento mensal de quem usufruir deste serviço. A fisioterapeuta que 

está encarregue do serviço orienta diversos utentes no seu dia-a-dia de modo a que estes 

tenham a possibilidade de melhoria de determinados padrões de patologias físicas de 

modo a permitir o fortalecimento muscular e articular.  

         Este serviço encontra- se disponível no Lar Santa Clara de segunda a sexta-feira, 

tem um grande contributo para a saúde física e psicológica dos utentes.  

 

✓ Atividades de Animação Sociocultural 

O Lar Santa Clara proporciona atividades de desenvolvimento de estimulação cognitiva, 

afetiva, sensorial e motora no idoso de modo a que todos possam participar nas atividades 

(conforme as capacidades de cada idoso). 

Contudo visa facilitar o acesso a uma vida mais ativa e mais criadora, à melhoria nas 

relações interpessoais para uma melhor participação na vida da comunidade, 

desenvolvendo a personalidade do idoso e a sua autonomia conforme as suas 

necessidades. Estas atividades são sempre supervisionadas pela Animadora 

Sociocultural. O Lar Santa Clara dispõe de um plano mensal onde estão divulgadas as 

atividades que se vão realizar. (Figura 12) 
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✓ Higiene 

 

A higiene divide-se em duas partes, a higienização de espaços e a higiene do idoso (Figura 

13). A higienização dos espaços é um serviço bastante reforçado no Lar. Este serviço é 

realizado todos os dias em todos os pisos do Lar incluindo corredores, salas de convívio, 

quartos dos utentes, casas de banho, refeitórios e acessos ao lar. Este serviço é efetuado 

pela empregada de limpeza geral. 

 

 

✓ Banho 

 

Todos os utentes têm o direito ao seu banho diário, no banho as funcionárias podem 

observar a pele e ver se há algum indício de feridas. O banho além de ajudar a limpar o 

corpo proporciona uma sensação de bem-estar e de relaxamento. As auxiliares tem de ter 

um cuidado redobrado com todos os utentes, especialmente que já não conseguem tomar 

banho sozinhos pois estes tem maior risco de queda e apresentam maior fragilidade. 

 

 

 

Figura 12- Planificação de atividades de animação sociocultural.  

Fonte: Própria 
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✓ Unhas 

Todos os idosos têm o direito a terem as unhas limpas e arranjadas, pois as unhas 

grandes e sujas podem ser a causa de vários ferimentos e acumulação de várias 

bactérias além de outros problemas que podem estar associados. No lar as unhas são 

arranjadas com frequência, na maioria das vezes são arranjadas depois do banho pois 

as unhas não estão tão rijas e assim também facilita o trabalho às funcionárias. 

 

  

✓ Higiene Bucal 

 

O Lar dá uma grande importância a higiene oral dos seus utentes. A maioria dos 

utentes usa uma prótese dentária/placa que é sempre escovada e limpa de manhã e à 

noite, os utentes mais independentes costumam fazer eles a própria limpeza. 

Há casos, nomeadamente os utentes que ainda têm dentes próprios, usam elixir, o que 

aumenta a sua higiene. 

 

✓ Barbas/Buço 

 

As barbas no caso dos homens são desfeitas às segundas, quintas e sábados ou quando é 

necessário, o corte tem que ser realizado com o máximo de cuidado para evitar cortes e 

sangramentos, pois há muitos casos de utentes serem diabéticos pois o processo de 

cicatrização é mais lento e isso pode ser uma agravante para eles.  

No caso das mulheres os buços são sempre feitos assim que for necessário. 
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2.4. Classes de Movimentos 

 

O Lar promove sessões de classes de movimentos que são realidades às terças e sextas-

feiras, estas sessões são feitas pela fisioterapeuta da instituição (Figura 14). 

 Têm como objetivo manter e melhorar as capacidades físicas e intelectuais do idoso 

prevenindo possíveis atrofias e lesões como 

também reabilitar lesões já existentes, mas 

também promover as relações interpessoais. 

Cada aula tem como objetivo exercitar os 

músculos e as articulações do corpo. 

Todavia, existe uma componente lúdica a ser 

explorada como a coordenação, capacidade de 

resposta ou associação de cores, relaxamento e 

controlo de respiração e trabalho da parte da 

memória como por exemplo perguntar aos idosos 

em que dia, mês e ano estamos.  

  

Higiene 
do 

idoso

Banho

Barbas/ 
Buço

Higiene 
Bucal

Unhas

Figura 13- Higiene do idoso.  

Fonte- Própria 

 

Figura 14- Classes de movimentos. 

 Fonte- Própria 
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2.5 Saídas ao Exterior  

 

O lar santa clara permite ao utente o gozo de um serviço de transporte ao exterior para a 

realização de atividades recreativas e idas a consultas, desde que programadas pela 

instituição. Nos programas de atividades, no que respeita os passeios anuais, pode ser 

pedido a comparticipação ao cliente para a sua realização. 

Quando o tempo está mais quente e a temperatura for adequada há pequenos passeios dos 

utentes (Figura 15) ao quarteirão ou simplesmente para “esticar as pernas” e dar a volta 

ao lar pela rua, estes passeios são sempre supervisionados pela animadora sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os hábitos de saúde saudáveis preveem cuidados ao nível não só da prática regular de 

exercício físico, mas também ao nível da alimentação, interação social.  Assim, importa 

referir que o envelhecimento ativo está inerentemente relacionado com a estimulação de 

comportamentos saudáveis. No próximo capítulo vou falar de algumas atividades de 

desenvolvi com os utentes do lar e referir quais as demências com que lidei. 

  

  

Figura 15- Passeio no exterior.  

Fonte- Própria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3- Atividades Desenvolvidas no 

Estágio 
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3. Estágio 

 

       Como já foi referido anteriormente, o estágio decorreu no Centro de Formação 

Assistência e Desenvolvimento mais propriamente no Lar Santa Clara que teve início no 

dia 26 de fevereiro de 2019 e que terminou no dia 12 de julho de 2019 e que teve uma 

duração de 750 horas.. Foram realizados 2 horários de modo a passar por diversas tarefas. 

Estes dois horários foram efetuados entre as 8:00h-16:00h e entre as 10:00h-18:00h. 

      Para um melhor desempenho do técnico superior de gerontologia é fundamental 

conhecer o público com quem se vai trabalhar, ou seja, conhecer as suas necessidades e 

capacidades para poder atuar no que eles necessitam, para isso realizei uma conversa com 

a animadora sociocultural onde me disse um pouco do historial de cada utente. Nos 

primeiros dias fui conhecendo aos poucos e poucos cada utente para ganhar a confiança 

deles. 

 

 Objetivos 

 

Os objetivos do estágio conforme o meu plano de estágio (Anexo1) foram os seguintes: 

 

✓ Auxiliar nas atividades de vida diárias dos idosos; 

✓ Conhecer a dinâmica institucional; 

✓ Cuidados de higiene e imagem do idoso; 

✓ Apoio na alimentação, limpeza e organização do seu espaço individual; 

✓  Atividades de animação sociocultural; 

✓ Contribuir para otimizar o máximo possível as 

capacidades/potencialidades dos idosos. 

 

 

 

 

 

  



34 
 

3.1. Público-Alvo 

 

O público-alvo, com o qual trabalhei durante o estágio, foi um público idoso em que no 

início tinha cerca de 50 idosos sendo 17 do género masculino e 32 do género feminino, 

como apresentado no Gráfico 1. Existem dois utentes do sexo masculino que estão num 

contexto de alojamento temporário. Podemos assim constatar que existe uma maior 

percentagem do sexo feminino do que do sexo masculino. Para a recolha dos dados fiz 

uma entrevista (Anexo II) a cada idoso onde recolhi as informações necessárias para a 

elaboração dos gráficos abaixo descritos assim como as demências com que tive contacto. 

 

    Gráfico 1- Público-Alvo.  

   Fonte- Própria  

33%

67%

Público-Alvo

Masculino Feminino
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3.2 Grau de dependência  

Durante o período de estágio e com a ajuda da equipa que trabalha na instituição fui 

recolhendo os dados de acordo com a dependência de cada idoso, os idosos autónomos 

conseguem fazer a sua vida diária sem qualquer tipo de ajuda/auxílio; semi-dependentes 

são aqueles que precisam de alguma ajuda/auxílio na sua vida diária; os dependentes são 

os que precisam totalmente de auxílios na sua vida diária. 

O Gráfico 2 indica o grau de dependência dos idosos, existem 25 pessoas dependentes, 

11 pessoas semi-dependentes e 14 pessoas autónomas. Isto indica-nos que no lar 

apresenta uma taxa grande de idosos dependentes. 

 

 

 

Gráfico 2- Grau de dependência.  

Fonte- Própria 
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11

Autónomos Dependentes Semi dependentes

Grau de Dependência
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3.3. Horário 

Durante o período de Estágio fiz dois horários, onde trabalhava maioritariamente de 

segunda feira a sexta feira, havendo dias em que de acordo com a minha tutora da 

instituição fazia alguns sábados e alguns domingos tentando ajustar o horário de ambas 

as partes. Na tabela 4 e na Tabela 5 estão indicados os horários e as tarefas que fazia. 

 

Tabela 4- Horário 08:00h-16:00h.  

Horário 

 

De segunda a sexta-feira 

8h-8:30h Auxílio nas higienes 

 

8:30h-9:30h 

Levar os utentes para o refeitório e auxílio nos pequenos-almoços 

 

9:30h-10:00h 

 

Limpeza e preparação do refeitório para os almoços 

 

10:00h-11:00h 

 

Higienização dos espaços/fazer camas 

 

11:00h-12:30h 

 

Levar os utentes para a casa de banho e de seguida para o refeitório 

 

12:30h-13:00h 

 

Auxílio nos almoços 

 

14:00h-15:00h 

 

Convívio com os utentes 

 

15:00h-16:00h 

Levar os utentes para as casas de banho e de seguia para o refeitório 

onde irão lanchar 

Fonte- Própria 
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Tabela 5- Horário 10:00h-18:00h.  

Fonte- Própria 

 

Durante as atividades diárias havia interrupções para levar os idosos ao médico às quintas-

feiras de manhã, levar os idosos à celebração da palavra às quartas-feiras de manhã, levar 

os idosos à missa aos domingos de manhã e participar em algumas atividades de animação 

sociocultural e idas ao exterior. 

  

Horário De segunda a sexta e alguns sábados e Domingos 

10:00h-10:30h Auxílio nos chás da manhã 

10:30h-11:00h Higienização dos espaços/fazer camas 

11:00h-12:30h Levar os utentes para a casa de banho e de seguida para o 

refeitório 

12:30h-13:00h Auxílio nos almoços 

1400h-15:00h Convívio com os utentes 

15:00h-16:30h Levar os utentes para as casas de banho e de seguia para o 

refeitório onde irão lanchar 

16:30h-17:00h Auxílio nos lanches 

17:00h-17:30h Limpeza e preparação do refeitório para o jantar 

17:30h-18:00h Auxílio nos chás da tarde 
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3.4. Demências  

 

     No lar onde decorreu o estágio a Diretora Técnica deu-me um feedback das demências 

dos idosos, e ao longo do estágio algumas dessas demências eram bem visíveis como por 

exemplo a Psicose, Parkinson, Alzheimer e Demência. 

✓ Psicose- “A psicose (ou transtornos psicóticos) é definida como a 

incapacidade de distinguir entre a experiência subjetiva e a realidade externa. 

Assim, os transtornos psicóticos indicam uma perda de contacto com a realidade, 

o real. Existem vários subtipos de psicoses no entanto, de uma forma geral a 

pessoa que atravessa uma crise psicótica pode ter alucinações, delírios, mudanças 

comportamentais e pensamentos confusos. O grau desta perda de contacto com a 

realidade depende da intensidade da psicose”.4  

 

✓ Parkinson- “É uma doença neuro degenerativa que se deve à perda de neurónios. 

Manifesta-se como uma doença que afeta o sistema motor, apresentando lentidão nos 

movimentos, rigidez muscular, tremor de repouso e instabilidade postural. A fala 

torna-se monótona, arrastada e pouco percetível. Afeta a marcha, apresentando tronco 

flexionado, passos curtos e dificuldades ao mudar de direção, que ocasionam quedas 

frequentes. As pessoas apresentam então afetação das atividades da vida diária, como 

o vestido, uso de talheres, levantar-se da cadeira e sair do carro, virar no leito.” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/transtornos-psicoticos, 
5 https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/doenca-de-parkinson-sintomas-e-tratamento  

https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/transtornos-psicoticos
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/doenca-de-parkinson-sintomas-e-tratamento
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✓ Alzheimer- “A doença de Alzheimer é a perda progressiva da função mental, 

caracterizada pela degeneração do tecido do cérebro, incluindo a perda de 

células nervosas, a acumulação de uma proteína anormal chamada beta-amiloide 

e o desenvolvimento de tranças neurofibrilares.(…) O esquecimento de 

acontecimentos recentes é um sinal precoce, seguido pelo aumento da confusão, 

prejuízo de outras funções mentais e problemas ao utilizar a linguagem e a 

compreensão e realização de tarefas diárias. Os sintomas progridem de tal forma 

que as pessoas não podem realizar suas tarefas sozinhas, tornando-as totalmente 

dependentes dos outros.”6 

 

✓ Demência- “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 (…) Apesar da maioria das pessoas com Demência 

ser idosa, é importante salientar que nem todas as pessoas idosas desenvolvem 

Demência e que esta não faz parte do processo de envelhecimento natural. A 

demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 

anos. Em algumas situações pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas 

entre os 40 e os 60 anos”.7 

Tive que ter algum cuidado na elaboração das diversas atividades pois deparei-

me com alguma diversificação de demências e tentei da melhor forma adaptá-las 

para que todos os utentes pudessem realizá-las da melhor forma para que não se 

sentissem inferiorizados ou esquecidos.   

 

 

 

 
6  http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-32-18-o-que-e-a-demencia 
7 https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-

dos-nervos/delirium-e-demência/doença-de-alzheimer  

http://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-32-18-o-que-e-a-demencia
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-demência/doença-de-alzheimer
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/distúrbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-demência/doença-de-alzheimer


40 
 

 

3.5 Atividades de vida diárias dos Utentes 

 

De seguida vão ser descritas e explicadas as diversas atividades que realizei durante o 

meu período de estágio na instituição. 

Durante todo o meu período de estágio com a ajuda das funcionárias fui aprendendo passo 

a passo a realizar de forma a não meter o idoso em perigo, para depois conseguir executá-

las sozinha. Com essa aprendizagem auxiliei nas higienes mais fáceis dos utentes, 

acompanhando-os às instalações sanitárias para que fizessem as suas necessidades, 

também auxiliei na mudança e fraldas desta vez em todos os utentes e a higienizá-los 

quando necessário.  

 

 

Uma das atividades de higiene pessoal do idoso que também auxiliei e executei sozinha 

consistia em distintas tarefas: 

✓ Barbas 

✓ Banhos 

✓ Corte de unhas 

 

Nos primeiros banhos efetuados eu tinha ajuda e supervisão de uma funcionária, no 

entanto sempre que era necessário também dava banho sozinha. Após do banho o utente 

era bem seco, hidratado (com os cremes que cada utente tem na casa de banho) e vestido 

com roupa confortável.  

O corte das unhas era efetuado sempre que fosse necessário, nas unhas dos pés como a 

maior parte dos utentes tinham micoses havia necessidade de pôr os pés em água morna 

de modo a facilitar o seu corte, seguidamente eram hidratados, proporcionando bem-estar 

ao utente. 

As barbas eram desfeitas todas as segundas, quintas e sábados, eu disfagia (dificuldade 

em engolir)  as barbas à maior parte dos utentes nesses dias pois também estagiava alguns 

sábados. 
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No refeitório auxiliava na alimentação, sendo esse auxílio um pouco variado, entre dar as 

refeições aos utentes mais dependentes que não conseguiam alimentar-se com segurança 

pois tinhas braços partidos, disfagia, ou simplesmente não queriam comer, vigiava 

também a toma de medicação. 

Aos utentes que apresentavam disfagia era dada uma papa (ao pequeno almoço/lanche), 

sopa passada com carne ou peixe (no caso do almoço), gelatinas, iogurtes, fruta passada 

pois são alimentos que lhes facilitam a deglutição.  

Acompanhei os idosos nas atividades religiosas, encaminhá-los para a confissão e levá-

los seguidamente para o lar. Acompanhei também os idosos nas classes de movimentos 

que fazem igualmente prática do funcionamento semanal do Lar. Eram dinamizadas todas 

as terças e sextas-feiras, a minha função foi supervisionar\acompanhar os utentes até à 

sala de Convívio do 3ºPiso e depois de terminar, voltava a acompanhá-los para os seus 

respetivos pisos onde iam lanchar. 

Uma das atividades que participei foi na Expressão Musical, tem vários benefícios tais 

como: estimular a cognição, tendo como efeito lúdico anti depressão proporcionando 

atividades de grupo o que ajuda a combater o isolamento. Esta atividade musical tem 

como objetivo estimular a memória a longo prazo. Esta atividade é dinamizada pelo 

professor Jorge Maia. O professor toca diversas músicas com a sua guitarra e os utentes 

cantam, dançam, batem palmas, o eu se tornava sempre numa animação! 

 

3.6 Atividades de estimulação cognitiva desenvolvidas durante o período de estágio 

 

De seguida serão apresentadas algumas das atividades de estimulação cognitiva que 

foram desenvolvidas ao longo do meu período de estágio com ajuda e supervisão da 

Animadora Sociocultural. 
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3.6.1. Dominó 

  

As peças do dominó (Figura 16) são baralhadas na mesa e cada jogador retira sete peças 

para jogar. O jogador que contenha a peça” 6-6” é o que inicia o jogo colocando a peça 

no centro da mesa. A partir daí este joga se no sentido contrário dos ponteiros do relógio, 

cada jogador deve tentar encaixar alguma peça que contenha o mesmo número que as 

peças que estão nas extremidades, caso o jogador não tenha nenhuma peça para encaixar, 

o jogador vai apanhar as peças que ainda não foram utilizadas, caso não existam mais 

peças passa a vez ao próximo jogador, ganha o jogador que ficar sem peças.  

 

➢ Material: 

• Dominó 

 

 

➢ Objetivos: 

• Estimular o convívio; 

• Estimular a memória; 

• Evitar o isolamento; 

• Estimular a visão; 

• Estimular a concentração.   

 

➢ Nesta atividade a adesão foi maioritariamente masculina, deparei-me com 

diversos tipos de personalidades pois uns não gostam de perder enquanto outros 

aplaudiam a vitória do adversário. 

Figura 16- Dominó. Fonte- Própria 
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3.6.2. Jogo da Memória 

 

 O objetivo do jogo da Memória (Figura 17) é que os idosos consigam memorizar onde 

estão os pares de imagens, as imagens ficam voltadas para baixo. Isso obriga o cérebro a 

gravar informações para que seja possível cada pessoa virar o maior número de imagens 

iguais para assim ganhar o jogo. 

 

 

 

➢ Material: 

• Cartas com imagens iguais  

 

 

➢ Objetivos: 

• Estimular a memória; 

• Evitar o isolamento; 

• Estimular a visão; 

• Estimular a concentração; 

• Estimula a competitividade.                          

 

 

 

 

➢ Houve muita adesão dos utentes neste jogo. Com a realização do mesmo, deparei-

me com uma capacidade enorme de concentração dos jogadores, mas também houve 

muitas gargalhadas entre eles ou porque falharam ou porque o jogador seguinte ia 

virar as mesmas peças. 

  

Figura 17- Jogo da memória. Fonte- Própria 

 



44 
 

3.6.3. Sueca 

 

A sueca (Figura 18) é um jogo em que jogam quatro jogadores, ou seja, jogam dois contra 

dois. Os parceiros/equipa devem jogar frente a frente. Depois de baralhar as cartas é 

escolhido o trunfo sendo este utilizado na falta de assistência do mesmo naipe. 

O objetivo da sueca é fazer mais de 60 pontos, já que a soma dos pontos do baralho é 120, 

a equipa que fizer 60 pontos ganha o jogo. 

 

 

 

➢ Material: 

• Um baralho de cartas 

 

➢ Objetivos: 

• Estimular a memória; 

• Estimular o convívio e participação; 

• Estimular a capacidade visual; 

• Estimular a capacidade de raciocínio. 

 

 

➢ Neste jogo houve mais aderência da parte masculina embora também haja 

algumas senhoras que jogam como é possível observar na imagem acima. 

  

Figura 18- Sueca. Fonte- Própria 
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3.6.4. Quem Sabe, Sabe! 

 

O jogo “Quem Sabe, Sabe!” (Figura 19) consiste em responder a uma pergunta, sendo 

que o género de pergunta é sorteado por cada jogador lançando um dado. Assim, em cada 

face do dado tem um género/área, tal como, geografia de Portugal, gastronomia regional, 

música tradicional portuguesa, curiosidades/charadas, adivinhas e provérbios. Para cada 

uma destas áreas havia uma lista de cartas com perguntas, quando uma dessas cartas era 

sorteada pelo utente este tinha de responder. 

 

 

➢ Materiais: 

• 1 Cubo com faces de cores diferentes; 

• 15 Cartões de provérbios; 

• 15 Cartões de adivinhas; 

• 15 Cartões de curiosidades; 

• 15 Cartões de canções tradicionais; 

• 15 Cartões de geografia de Portugal; 

• 15 Cartões de gastronomia regional. 

 

➢ Objetivos: 

• Valorização da sabedoria popular; 

• Tomada de decisão individual e em grupo; 

• Estimular a capacidade de concentração e atenção; 

• Estimular a memória; 

• Estimular a cultural geral de cada uns deles. 

 

➢ Houve uma grande adesão por parte dos utentes na participação desta 

atividade, mostraram-se bastantes motivados e interessados, e quem não sabia 

alguma resposta alguém ensinava e essa pessoa ficava a saber. E claro no meio 

dos jogos alguns idosos partilhavam histórias/episódios deles próprios quando 

saía algum tema.  

Figura 19- "Quem Sabe, Sabe!". Fonte- Própria 

19 
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3.6.5. Bingo 

 

O jogo do bingo consiste em distribuir por cada idoso cerca de 15 bolinhas para que 

possam assinalar no cartão com cerca de 15 números, vão marcando os números que são 

sorteados aleatoriamente. De seguida, são ditos os números que saem do saco, números 

de 1 a 90 e, os utentes vão assinalando esses números à medida que estes são ditos. O 

vencedor do jogo é quem completar o cartão em primeiro lugar. 

 

➢ Material: 

• Bolinhas pequenas; 

• Cartões com Números; 

• Números de 1 a 90. 

 

 

➢ Objetivos: 

• Estimular a capacidade de atenção; 

• Estimular a audição; 

• Estimular o exercício mental. 

 

 

 

 

➢ Como esta atividade implica o exercício mental em que os idosos estão 

muitos concentrados para ouvir bem se o número. No final quando alguém 

grita “BINGO!” era sempre um omento de grande felicidade para o utente 

que tinha terminado o seu cartão, havendo sempre palmas ao final.  
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3.6.6. Dia Do Pai 

 

Na realização desta atividade (Figura 20) que consistia em colar e recortar, pediu-se a 

colaboração dos idosos, claro que não disseram que não e deitaram logo mãos á obra. Eu 

e a animadora decidimos fazer um miminho para os nossos utentes do sexo masculino e 

lembrar que o dia do pai não passa despercebido e eles ficaram muitos contentes. 

 

 

➢ Material:  

• Espátulas de Madeira; 

• Cartolinas “Eva”; 

• Fio/corda fina; 

• Cola; 

• Frase simbólica 

 

 

 

 

➢ Objetivos 

• Estimular a criatividade; 

• Estimular a interajuda; 

• Estimular o diálogo intergrupal. 

 

 

➢ Os utentes colaboraram bastante, e quando estávamos a trabalhar iam-se 

contando histórias que cada um tinha passado com os pais, houve, muita 

diversão, mas nunca esquecendo o dia festivo: Dia do Pai. 

  

Figura 20- Dia do Pai. Fonte- Própria 
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3.6.8. Comemoração dos Santos Populares 

 

Comemorámos os santos populares (Figura 21) um pouco tarde pois o tempo não permitia 

eu tal celebração se realizasse. Foi uma atividade conjunta entre os utentes do lar, do 

centro de dia e as crianças do ATL.  

Foi realizado um bailarico na parte exterior onde havia melhores condições para os mais 

dependentes que se encontravam sentados em cadeiras de rodas e sempre à sombra. 

 

➢ Material: 

• Aparelhagem com colunas de som. 

 

➢ Objetivos: 

• Estimular relações interpessoais; 

• Promover o exercício através da dança; 

• Promover o convívio entre gerações. 

 

➢ Esta atividade proporcionou momentos de lazer, convívio, alegria e 

satisfação para todos os envolvidos, até os mais dependentes dançavam á maneira 

deles, foi uma manhã de muita animação e de muita dança.  

Figura 21- Santos Populares.  

Fonte- Própria 
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3.7. Idas Ao Exterior 

 

Durante o Estágio tive a oportunidade de acompanhar os idosos nas idas ao exterior, pois 

sempre que era possível tínhamos uma saída. Quando se tratava de grupos reduzidos as 

saídas eram acompanhadas por mim e pela animadora sociocultural, quando a saída já era 

com um grupo mais composto ia mais uma ou duas funcionárias. 

 

3.7.1. Barroquinho 

 

A ida ao Barroquinho (Figura 22) é uma saída que costumam realizar todos os anos onde 

os idosos assistem a uma missa e depois quem quiser de vai dar uma volta pela feira. 

Levámos o almoço e a respetiva medicação de cada idoso. Esta atividade foi em conjunto 

com o centro de dia. 

 

 

 

  

Figura 22- Barroquinho Fonte- Própria 
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3.7.2. “Chá Dançante” 

 

Esta atividade (Figura 23) realizou-se no Teatro Municipal da Guarda, no fundo é um 

encontro de vários lares onde toda a gente dança e ao final há um lanche com chá, bolinhos 

e uns miminhos para os idosos. Na minha opinião foi uma atividade bastante interessante 

e importante para os utentes dos diversos lares que estavam presentes. Foi uma tarde 

repleta de música, dança, convívio e partilha em geral os idosos gostaram muito de terem 

participado mais um ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Chá Dançante Fonte- Própria 
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3.7.3. III Ciclo de Tertúlias “Conversa Fiada, Velhice Adiada” 

 

Esta tertúlia (Figura 24) decorreu no Teatro Municipal mais concretamente no Café 

Concerto, foi uma atividade em conjunto com o Centro de Dia. 

Foram 2 médicas e uma enfermeira que conduziram a tertúlia onde abordaram diversos 

temas como: o que é envelhecer, a vida sexual depois dos 50 anos entre outros temas. A 

maioria dos utentes que foram não gostaram muito da palestra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Tertúlia Fonte- Própria 
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Reflexão Final 

 

Após o término do período de estágio é chegada a altura de fazer um balanço do que foi 

esta experiência que teve uma duração de quatro meses e meio a trabalhar com e para a 

população idosa, no Centro e Formação Assistência e desenvolvimento- Lar Santa Clara.  

Acabo o meu estágio, que começou a 26 de fevereiro e acabou a 12 de julho, com o 

sentimento de missão cumprida. Comecei o estágio com muito empenho, muita vontade 

de aprender e bastante vontade de trabalhar com a população sénior. 

A minha adaptação na instituição ao início foi pouco complicada/demorada, pois antes de 

começar a trabalhar queria conhecer um poupo cada idoso, mas no fundo queria que eles 

se sentissem à vontade comigo, 

Passado o tempo de adaptação, tudo foi fluindo e as coisas começaram a correr melhor. 

Uma das barreiras sentidas, no início do meu estágio, foi o tempo que demorei a ganhar 

a confiança de alguns idosos, mas depois de ter ganho essa confiança começou tudo a 

correr melhor do que o que eu esperava.  

Na minha opinião o facto de na Instituição ter sido simultaneamente animador e cuidador, 

dos utentes, promoveu uma grande relação de amizade, proximidade e confiança. À 

medida que o meu estágio ia decorrendo ia recebendo feedbacks da minha Supervisora 

Regina falcão, da animadora Vânia Selene, e das funcionárias que foram a minha maior 

ajuda, nunca negaram em responder a alguma dúvida qeu tinha ou em ensinar-me a fazer 

alguma coisa.  

Para mim é um enorme orgulho de dizer que fiz grandes amizades, entre os utentes, pois 

era notável. Este sentimento é, por si só, um grande reconhecimento de todo o trabalho 

desenvolvido durante todo o tempo de estágio. E arrisco-me a dizer que aprendi mais eu 

com eles do que eles comigo.  
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Anexo II- Entrevista 


