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Resumo 

Não é comum pensar no brincar da criança e na sua alegria e bem-estar no hospital, visto 

que existe a ideia de que o hospital é, unicamente, um lugar de sofrimento. Esta 

preconceção pode funcionar como impedimento à implementação de projetos que 

ampliem a possibilidade de experienciar atividade lúdica, promotora de alegria e bem-

estar no hospital. 

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

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

finalidade a implementação do projeto “Marinheiros da Esperança”. Este, surgiu através 

da marinha portuguesa, e foi implementado no Serviço de Pediatria/ Neonatologia: 

Unidade Local de Saúde da Guarda, com o objetivo de promover a dinamização de novas 

aprendizagens nas crianças e jovens através da educação não formal. 

Neste sentido, na elaboração das atividades socioculturais, teve-se como intuito estimular 

a criatividade e respetivas capacidades cognitivas, sensoriais, afetivas e físicas dos utentes, 

para a sua melhor participação na vida da comunidade, desenvolvendo a autonomia 

pessoal e valorizando a sua autoestima. 

 

 
Palavras-chave: Animação Sociocultural; Animador Sociocultural; Animação 

Hospitalar. 
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Abstract 

It is not common to think of the child's play and joy and well-being in the hospital, as 

there is the idea that the hospital is only a place of suffering. This prejudice can act as an 

impediment to the implementation of projects that expand the possibility of experiencing 

playful activity, promoting joy and well-being in the hospital. 

This document comes as part of a curricular internship, integrated in the Sociocultural 

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

implementing the project “Marinheiros da Esperança” that arose through the Portuguese 

navy. It was implemented in the Pediatrics / Neotology Service: Guarda Local Health 

Unit, aiming to contribute to the promotion of new learning in children and youth through 

non-formal education. 

In this sense, in the elaboration of sociocultural activities, I aimed to stimulate the 

creativity and respective cognitive, sensory, affective and physical abilities of users, for 

their better participation in the life of the community, developing personal autonomy and 

valuing their self-esteem. 

 

 
Keywords: Sociocultural Animation; Sociocultural animator; Hospital Animation.  
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Introdução 

A situação de doença na infância afeta o bem-estar e o desenvolvimento da criança a 

diversos níveis, sejam eles físico, psíquico ou emocional. Isto porque, dependendo da 

situação, a tornam mais dependente e vulnerável, tendo repercussões ao nível da sua 

autoconfiança e autoimagem. 

Pensar o brincar e a animação em contexto hospitalar não é tarefa fácil, pois, muitas vezes, 

e neste contexto, há uma incompatibilidade entre a doença e o brincar, o que pode dificultar 

a implementação de projetos que ampliem as possibilidades de vivência do lúdico nos 

hospitais. 

O presente relatório surgiu no âmbito do estágio curricular, desenvolvido no 3.º ano do 

Curso de Licenciatura de Animação Sociocultural da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda ao longo do 2.º semestre, no 

ano letivo 2018/2019, sendo este um curso que ao longo de três anos me levou a perceber 

a importância de intervir com grupos de indivíduos nos domínios sociais, culturais e 

educativos, bem como identificar e compreender as necessidades dos diferentes grupos e 

instituições. 

O estágio curricular decorreu no Serviço de Pediatria/ Neonatologia: Unidade Local de 

Saúde da Guarda, mais propriamente com as crianças hospitalizadas na pediatria, no 

período compreendido entre o dia 26 de fevereiro e o dia 24 de maio do ano 2019 (Registo 

de presenças – Anexo 1), orientado pela docente Ana Lopes, e supervisionado pela 

Enfermeira chefe Elisabete Ambrósio do Serviço de Pediatria/Neonatologia. 

Este relatório pretende assim, expôr e refletir sobre a experiência do estágio com o 

público-alvo e as respetivas atividades desenvolvidas.  

A ideia de implementar o projeto “Marinheiros da Esperança” surgiu após a reunião com 

a supervisora Enfermeira chefe Elisabete Ambrósio. Este projeto surgiu através da 

Marinha portuguesa, e abrange todas as pediatrias de Portugal. Trata-se de um projeto 

dedicado à criatividade e imaginação das crianças e jovens. 

Estruturalmente, este relatório apresenta-se dividido em três pontos: a primeira parte é 

referente à contextualização e definição da Animação Sociocultural e da Animação 

Hospitalar, assim como o papel do animador hospitalar.
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No segundo ponto, encontra-se o enquadramento territorial sobre a Guarda, bem como a 

caraterização da instituição, Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde 

(ULS) da Guarda, e por fim a caraterização do público-alvo. 

No último ponto, e de modo a demonstrar o cumprimento do Plano de Estágio (Anexo 2), 

apresentam-se as atividades realizadas ao longo do estágio curricular. Entre elas destaca-

se a implementação de atividades de Expressão Plástica, Expressão Dramática, Expressão 

Musical. Refiro outras atividades realizadas também com o intuito de promover o 

desenvolvimento cognitivo. Ainda neste terceiro ponto, é apresentado o projeto 

“Marinheiros da Esperança”, desenvolvido no contexto de estágio, bem como a forma de 

intervenção utilizada. 

Este relatório termina com a reflexão final, onde são apresentados todos os   

conhecimentos adquiridos, bem como as dificuldades e emoções sentidas ao longo do 

decorrer do estágio. 
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1.1. Animação Sociocultural 

A origem do conceito de animação, enquanto prática ligada à intervenção social, 

educativa e cultural, surge somente a partir de meados do século XX, mercê da 

recomposição do tecido social provocada pelo nascimento das sociedades industriais e da 

desintegração das chamadas sociedades tradicionais, com todos os problemas que uma 

alteração dessa natureza acarretou em termos de integração social, de participação 

comunitária, de comunicação interpessoal e de identidade cultural. 

Em Portugal a Animação Sociocultural começa a ganhar alguma consistência a partir dos 

anos 60, a favor das novas dinâmicas sociais e económicas que o país começara a 

conhecer. 

Segundo Lopes (2006, p.156), sempre houve diferentes tempos na vida das pessoas. Um 

tempo para o trabalho e um tempo para o não trabalho, que inclui diferentes espaços e 

tempos como a festa, o recreio, aquilo que, em sentido lato, podemos chamar Animação. 

De acordo com Lopes (2006) Animação Sociocultural em Portugal atingiu a sua máxima 

expressão na segunda metade da década de 70, depois da revolução do 25 de abril de 

1974. Contudo, os seus antecedentes remontam aos tempos longínquos da 1ª República, 

prolongando-se pela ditadura militar e pelo Estado Novo. 

A Animação Sociocultural constitui uma atividade imprecisa, ambígua e incerta. 

Imprecisa, por ser difícil delimitar os seus contornos. Ambígua, pelos múltiplos sentidos 

atribuídos ao conceito e que resultam, por um lado, de posicionamentos ideológicos 

diferentes e, por outro lado, da grande diversidade de âmbitos, de contextos e de públicos 

a quem a atividade se dirige, bem como da grande variedade de instrumentos que utiliza 

e de atividades que desenvolve. Incerta, pelo caráter transitório de muitos dos seus 

trabalhos. 

Ao reunir as componentes que parecem essenciais da ideia de Animação Sociocultural 

ASC) entende-se: 

O conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade 

e dentro do âmbito de um território concreto, com o objetivo principal de promover nos 

seus membros uma atitude de participação ativa no processo do seu próprio 

desenvolvimento quer social quer cultural. (Trilla, 1998, p.26). 
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Por seu lado, a UNESCO (1977) entende o conceito da ASC como: 

Um conjunto de práticas sociais que têm como finalidade estimular a iniciativa, bem 

como a participação das comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e na 

dinâmica global da vida sociopolítica em que (os indivíduos) estão integrados. (Lopes, 

2006, p.95). 

Em suma, a Animação Sociocultural visa a transformação da sociedade e comunidade, 

tendo por base de atuação a dinamização, mobilização e envolvimento de diferentes 

indivíduos, de forma a atingir o desenvolvimento da comunidade atual, através da 

promoção de competências em utilidade do empowerment individual e comunitário. 

 

 
1.1.2. Modalidades e Âmbitos da Animação Sociocultural 

A ASC além de ter formas de intervenção tem também algumas modalidades e âmbitos 

de atuação. Ao apresentarmos os âmbitos da ASC, temos que abordar a sua dimensão 

tridimensional, no que diz respeito às suas estratégias de intervenção. De referir, o âmbito 

espacial: meio rural ou meio urbano; o âmbito etário, onde se faz a distinção entre o 

público infantil, juvenil, adulto e terceira idade. Por último, o âmbito que reflete diferentes 

aspetos característicos da ASC - o social, o cultural e o educativo: 

• social tem como objetivo desencadear processos auto organizativos a nível 

individual ou coletivo, com uma metodologia centrada no grupo ou na 

comunidade através do desenvolvimento do associativismo e 

cooperativismo; 

• cultural visa o desenvolvimento da criatividade, expressão e criação 

cultural ou artística; 

• educativo apresenta-se direcionado para motivar para a aprendizagem e a 

formação permanente, por forma a melhorar não só a formação pessoal 

como também a educação nos tempos livres. 

Todos estes âmbitos implicam o recurso a um vasto conjunto de termos compostos, para 

designar as suas múltiplas atualizações e formas concretas de atuação: Animação 

Socioeducativa, Animação Cultural, Animação Teatral, Animação dos tempos livres, 
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Animação Socio Laboral, Animação Comunitária, Animação Rural, Animação Turística, 

Animação Terapêutica, Animação Infantil, Animação Juvenil, Animação de Idosos, 

Animação de adultos, Animação de Grupos em Situações de Risco, Animação em 

Hospitais, Animação em Prisões, Animação Económica, Animação Comercial, 

Animação Termal, Animação Desportiva, Animação Musical, Animação 

Cinematográfica, Animação de bibliotecas, Animação de Museus, Animação Escolar, 

entre muitas outras. 

Todavia há que mencionar outras modalidades, como a Animação Comercial, a Animação 

em Prisões, a Animação em Hospitais, a Animação Comunitária, a Animação em Museus, 

a Animação em Bibliotecas, a Animação Terapêutica, a Animação de Rua, a An1imação 

Ambiental, na certeza de que, no futuro, emergirão outros âmbitos configurados por novas 

realidades e necessidades sociais (LOPES, 2006). Relativamente a este projeto, 

salientam-se as estratégias da animação, vocacionadas para crianças hospitalizadas, de 

forma a promover a atividade lúdica, promotora de alegria e bem-estar no hospital. 

 

1.2. A Importância da Animação hospitalar em contexto pediátrico 

O animador, ou o profissional de saúde, tem que ter a precisão de não atender os pacientes 

hospitalizados, unicamente pelo aspeto fisiológico, mas também pelo aspeto psicológico 

e social. Isto permite proporcionar uma atenção absoluta de acordo com as suas 

necessidades (Ortigosa e Méndez, cit por Bóo, 2007). 

Em contexto hospitalar, deve-se proporcionar atividades lúdicas à criança, especialmente 

porque ao brincar, ela altera o ambiente em que se encontra, e aproxima-se da sua realidade 

diária. 

Segundo Favero et al, Motta e Enumo; Oliveira e Francischini, citado por Mussa e 

Malerbi (2008, p.83), a atividade recreativa, livre e desinteressada tem um efeito 

terapêutico, uma vez que auxilia na expressão de emoções e sentimentos e na promoção 

do bem-estar dos pacientes, o que pode ser contemplado em processos de animação 

hospitalar. 
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Neste sentido, o incremento da animação hospitalar é uma mais-valia no que diz respeito 

a dar esperança, na medida em que, ao proporcionar bem-estar na criança, ajuda-a 

enfrentar a doença e tratamento com ânimo. 

De acordo com Isayama, (2005, p.3) a vantagem da Animação Hospitalar é uma 

possibilidade de atenção integral à criança e seus anseios, possibilitando-lhe apropriar- 

se de elementos próprios da cultura lúdica e atender ao seu direito e necessidade de 

brincar, já reconhecidos. 

A Animação Hospitalar, torna-se importante e precisa no contexto pediátrico, neste caso 

no âmbito da animação infantil e juvenil, em que este público se encontra vulnerável e de 

forma involuntária, num sítio desconhecido e estranho, em que se tem que adaptar a 

horários, rotinas, aos procedimentos e aos profissionais de saúde. 

A Animação Hospitalar é considerada uma intervenção pedagógica-social, que se leva a 

cabo com a criança e jovem hospitalizado, em que se pretende o seu desenvolvimento 

social e educativo, e se promove o seu bem-estar psíquico e social. 

Neste contexto, estas intervenções pedagógicas obtêm uma grande relevância. As 

atividades lúdicas e recreativas, servem para a criança enfrentar e entender a realidade 

pelo que está a passar, ajudando-a a relacionar-se com as outras crianças ou jovens, ou 

mesmo com os profissionais de saúde, expressando os seus sentimentos perante as 

experiências que está a viver dentro do contexto hospitalar. 

Daí a pertinência da animação hospitalar, sendo ela um apoio altamente enriquecedor e 

compensador para a infância e juventude, de extrema importância nas situações de risco 

e maior vulnerabilidade como é a da enfermidade e da hospitalização. 

Neste sentido, é fundamental proporcionar, atividades de ócio eapoio à atenção, durante 

o seu internamento, no âmbito da animação hospitalar. 

O desenvolvimento de atividades lúdicas mostra-se benéfico a nível físico e emocional, 

sendo que a importância do trabalho de grupos formados por profissionais, voluntários 

ou pelos próprios familiares que acompanham as crianças visam favorecer o brincar como 

um instrumento facilitador do tratamento das crianças hospitalizadas. 

Portanto, a Animação Hospitalar funciona como uma intervenção pedagógico-social 

transversalmente da qual se pretendem alcançar os seguintes objetivos
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• favorecer a estadia no hospital e melhorar a qualidade de vida das crianças 

hospitalizadas; 

• garantir o cumprimento dos direitos da infância hospitalizada, no que respeita 

ao âmbito sociocultural; 

• reduzir o stress, a ansiedade e o isolamento que a hospitalização origina; 

• dinamizar com atividades lúdico-educativas o tempo livre da criança 

hospitalizada; 

• melhorar a integração da criança no contexto hospitalar, assim como a 

comunicação com os seus companheiros de hospitalização, contribuindo para o 

desenvolvimento da participação, da tolerância e do respeito pelos demais; etc. 

(Bóo, 2007, p.875) 

Associações, animadores e voluntários têm também um papel importante na organização 

de atividades lúdicas, sendo elementos fundamentais na gestão e dinamização de 

atividades com crianças e jovens hospitalizados, quer na sensibilização dos pais, quer, 

por vezes, na substituição deles, contribuindo assim para diminuir a sua ansiedade. 

Atualmente, em Portugal, temos o exemplo da associação “Operação Nariz vermelho”, 

que tem o propósito de assegurar, de forma contínua, um programa de intervenção dentro 

dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços 

profissionais. Estes artistas têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham 

em estreita colaboração com os profissionais de saúde, realizando atuações adaptadas a 

cada criança e a cada situação. Mas como sabemos (ou devíamos saber) só abrange 17 

hospitais portugueses. Daí a importância dos animadores socioculturais a tempo inteiro 

nestas instituições, como é no caso em contexto hospitalar, visto que as associações não 

conseguem abranger todas as instituições de Portugal. 

A Animação Hospitalar, enquanto atividade levada a cabo por uma associação ou por 

uma animadora especializada, leva-nos a refletir sobre alguns conceitos 

interrelacionados, como associativismo, animação e educação não formal. 

O envolvimento da Animação Hospitalar num processo de educação não formal de 

educação, revela-se pertinente a explicitação do conceito de educação não formal: 



Ângela Martins 9 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

Educação não formal [...] abrange todas as atividades sistémicas organizadas, ensinadas 

fora da estrutura do sistema formal, [...] é o conjunto de atos educacionais com objetivos 

definidos, realizados fora da escola institucionalizada. Está organizado e estruturado. Tem 

a missão de complementar a educação formal nas áreas em que não pode alcançar. […] 

Utiliza mecanismos como: […] atividades artísticas (teatro, música, música e 

entretenimento (jogos, festas). (Carrasco, 2004, p.21). 

 

1.3. O Animador em contexto hospitalar pediátrico 

 

Os animadores que criam as atividades lúdicas, em contexto hospitalar, podem ainda ter 

um papel importante no estender do diagnóstico da criança, isto é, podem detetar 

carências emocionais da criança e reduzir a sua ansiedade, contribuindo assim, para o 

tratamento de possíveis problemas emocionais, tanto da criança, como dos pais, 

(Montoya, citado por Redondeiro, 2003) 

Segundo o Estatuto do Animador Sociocultural o animador sociocultural “(…) é o 

trabalhador responsável pela conceção e coordenação de processos de diagnóstico 

sociocultural, bem como pelo planeamento, execução, gestão, acompanhamento e 

avaliação de projetos, programas e planos de Animação Sociocultural. Coordena 

equipas de Assistentes Técnicos em Animação Sociocultural ou outros, definindo, 

implementando e avaliando estratégias para a sua intervenção através dos recursos 

possíveis” (APDASC,2010, p.4). 

O Animador Sociocultural tem o dever deontológico de investigar e de se formar de 

maneira permanente e contínua, evoluindo não só no que concerne a conhecimentos, mas 

também na qualidade da sua ação sociocultural, através de uma análise crítica da sua 

própria experiência. 

É importante referir que deve respeitar a autonomia e a liberdade dos sujeitos com quem 

trabalha, fundamentando-se este princípio no respeito pela dignidade da pessoa e no 

princípio da profissão. 

Segundo o Código Deontológico, prende-se com a importância do trabalho de equipa, 

como acontece em contexto hospitalar, entre profissionais de saúde, artistas, crianças e 
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outros profissionais do hospital. O Animador Sociocultural trabalha sempre inserido em 

equipas e em redes, de forma coordenada, para enriquecer o seu trabalho. Tem que estar 

consciente da sua função dentro da equipa, assim como da posição que ocupa dentro de 

rede, e saber em que medida a sua atuação pode influir no trabalho do resto dos membros, 

da própria equipa e dos profissionais ou serviços que, dentro de uma rede, possam estar 

presentes. Deve ser concertada uma ação interdisciplinar tendo em conta os critérios e 

competências de todos (APDASC, 2010).
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Guarda 
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2.1. Enquadramento territorial 

A população abrangida neste estágio curricular foram crianças e jovens da Unidade Local 

de Saúde da Guarda- Serviço de Pediatria.  

A cidade da Guarda é uma das capitais da região da Beira Interior e, no que refere à NUT 

III, encontra-se localizada na Beira Interior Norte. Nas encostas da Serra da Estrela, a 

Guarda é capital de distrito e considerada a cidade mais alta de Portugal, impondo-se a 

uma altitude de 1056 m. 

A Guarda é, por excelência, uma cidade vocacionada para o tratamento de doenças 

respiratórias. Isto verifica-se devido à qualidade do ar que esta possui. O índice de pureza 

e qualidade do ar que se respira na Guarda tornou-a a “Cidade Bioclimática Ibérica”, 

classificação atribuída pelas grandes potencialidades da região para tratamento de 

doenças respiratórias. A certificação foi concedida através do Instituto Clínico de 

Alergologia do Hospital Inglês (ICAHI) de Lisboa.1 

 

 
2.2. Descrição da Instituição 

Ligado ao nome do Hospital da cidade mais alta de Portugal, está o Dr. Sousa Martins 

que, em 1881, ao fazer uma expedição à Serra da Estrela, considerou este local ótimo para 

o tratamento da tuberculose. Em sua honra, e pela sua dedicação à causa da tuberculose, 

veio a ser dado a esse sanatório, o nome “Sousa Martins”. 

Sensibilizada pelos problemas da tuberculose em Portugal, a rainha D. Amélia permitiu, 

e patrocinou, a criação de um sanatório na Guarda (o primeiro a ser construído em altitude, 

em Portugal) e que foi inaugurado a 18 de maio de 1907, sendo o primeiro diretor o Dr. 

Lopo de Carvalho. Igualando-se este sanatório aos das famosas estâncias de cura da 

tuberculose pulmonar da Europa, entre elas a de Davos, na Suíça. Para a época, o 

Sanatório Sousa Martins era considerado como uma moderníssima Unidade de Saúde, 

dotada de bastante conforto. 

Tinha capacidade para receber à volta de mil doentes distribuídos por pavilhões para todo 

o tipo de sociedade (abastados, funcionários públicos e carenciados). Com o decorrer dos  

 
1 Disponível em: < http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/csh1/> 

Acesso em: 2 de julho de 2019 

 

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/csh1/
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tempos e com a descoberta dos antibióticos a incidência da tuberculose foi diminuindo e 

deixando de ser um problema sério para a saúde pública. Os doentes passaram a ter a 

possibilidade de fazer tratamentos em casa. Assim sendo, a existência dos sanatórios 

deixou de ser pertinente, acabando mesmo por serem extintos a 5 de novembro de 1974. 

Nas últimas décadas o hospital Sousa Martins funcionou como hospital distrital com 

múltiplas especialidades. Em 2008 foi constituída a Unidade Local de Saúde da Guarda 

(ULSG), tendo como atividade principal a prestação de cuidados de saúde primários, 

diferenciados e continuados à população (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Entrada principal do Serviço de Pediatria/Neonatologia- Unidade 

Local de Saúde da Guarda. 

 

Fonte: Registo Próprio 

 

Analisando o organograma da instituição (Anexo 3), o Serviço de Pediatria e 

Neonatologia tem como diretor e coordenador de serviço o Dr. António Mendes. Na 

chefia, e responsáveis de enfermagem, a Enf.ª Elisabete Ambrósio. 

As instalações comportam três casas de banho (para as crianças e jovens e para os seus 

acompanhantes); sala de enfermagem; quatro quartos, sendo que o primeiro quarto é 

destinado a bebés desde um até aos três anos, e possui seis camas. O segundo quarto é 

destinado a crianças dos três até aos dez anos e é misto, possuindo seis camas. O terceiro 

quarto é destinado a jovens raparigas e comporta duas camas. Por fim, o último quarto é 

para jovens rapazes e comporta também duas camas. A unidade possui, ainda, a sala da 

neonatologia, onde estão os recém-nascidos nas incubadoras; a copa; a sala de 

arrumações; a sala das refeições e os quartos para descanso dos médicos e dos auxiliares 

de saúde. 

A ULSG tem como missão a prestação integrada de cuidados de saúde primários,  
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hospitalares, paliativos e de convalescença à população da sua área de influência, com 

mobilização ativa da comunidade envolvente, tendo em vista o incremento dos níveis de 

saúde e bem-estar. Assegura ainda as atividades de serviços cirúrgicos de saúde pública 

e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde na área 

geográfica por ela abrangida, bem como atividades de investigação, formação e ensino. 

Quanto à sua visão, a ULSG pretende ser reconhecida por utentes, colaboradores e demais 

entidades como uma organização que assegura uma resposta de elevada qualidade às 

necessidades de saúde dos seus utentes ao longo do ciclo vital, pautando-se por rigorosos 

princípios de eficiência e responsabilidade na vertente económica, financeira, social e 

ambiental. 

Os valores que lhe são reconhecidos são: 

 

• O humanismo tem uma orientação clara para o utente e para o seu bem-estar, 

respondendo às suas necessidades de acordo com as melhores práticas disponíveis 

e no respeito incondicional pela sua dignidade intrínseca; 

• a equidade promove a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, em função do 

nível de prioridade clínica e a isenção no tratamento de todos os colaboradores; 

• a cooperação cultiva a multidisciplinaridade e a cooperação no relacionamento 

interpessoal e na prossecução dos objetivos da instituição; 

• a ética e deontologia profissional pretende pautar a prática clínica e a tomada 

das decisões individuais e institucionais pelos mais elevados padrões de conduta; 

• o rigor atua com competência e determinação, tomando decisões com 

conhecimento e coerência, de forma a assegurar o melhor nível de serviço; 

• a inovação atua com capacidade de iniciativa e criatividade, concretizando novas 

soluções de forma a assegurar a melhoria contínua dos resultados e níveis de 

serviço. 

Os objetivos que abrangem o serviço pediátrico/ Neonatológico da Unidade Local 

de Saúde são a: 

• reorganização hospitalar, centrada no interesse do doente, integrando princípios 

de boa governação clínica e empresarial; 
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• articulação e integração vertical de cuidados; 

• adequação da oferta e reorientação da procura; 

• promover a melhoria contínua da qualidade; 

• empreender políticas de recursos humanos que promovam a vinculação e o 

compromisso com a instituição; 

• aumentar receitas extra contrato programa; 

 

 

 

2.3. Caracterização do público-alvo 

O público-alvo passa, maioritariamente, por crianças e jovens que se encontram nas 

pediatrias portuguesas aderentes. O intervalo de idades ideal encontra-se entre os 5 e os 

18 anos de idade. Apesar disso, crianças com idades inferiores a este intervalo também 

podem e devem participar, mas com atividades de menor dificuldade como, por exemplo, 

a elaboração de desenhos. 

Tendo em conta estes fatores, o projeto “Marinheiros da Esperança” descrito neste 

documento, foi aplicado às crianças presentes na pediatria do hospital Sousa Martins da 

cidade da Guarda, com a supervisão da enfermeira chefe Elisabete Ambrósio. 
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3- Estágio curricular 
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3.1. Atividades desenvolvidas no estágio curricular 

O estágio curricular é considerado um dos momentos de maior importância na conclusão 

de uma licenciatura. Este é o período que permite pôr em prática, e complementar, todos 

os conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica com um público com o 

qual podemos vir a trabalhar futuramente. 

O presente estágio decorreu no Serviço de Pediatria/Neonatologia na Unidade Local de 

Saúde da Guarda (ULSG). Durante o decorrer do curso, trabalhei com vários públicos, 

menos com crianças em contexto hospitalar. Assim, o presente estágio tornou-se uma 

ótima oportunidade, considerando o elevado gosto em trabalhar com crianças. 

Decorreu num período de 400 horas, tendo iniciado no dia 26 de fevereiro e concluído no 

dia 24 de maio. No decorrer desse intervalo de tempo, a orientação do mesmo foi 

assegurada pela enfermeira chefe da pediatria, Elisabete Ambrósio. Por parte da 

instituição, foi dada a autonomia total, para desenvolver todas as atividades propostas. 

Importa ainda referir que, o presente estágio, composto pelo projeto “Marinheiros da 

Esperança”, teve também o intuito de estruturar o desenvolvimento de atividades mais 

específicas, de acordo com as necessidades e interesses das crianças e jovens da pediatria. 

Durante o decorrer do estágio, existiu a oportunidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos durante a licenciatura. Alguns exemplos passam por algumas 

das atividades relacionadas com diferentes vertentes que a ASC integra, entre as quais: 

Cognitiva, Expressão Dramática, Expressão Plástica, a Expressão Musical, estas 

atividades encontram-se expostas nas planificações (Anexo 4). 

Dentro da vertente cognitiva, foram feitas algumas atividades com as crianças entre os 

três e os seis anos de idade. Considerando que as mesmas se encontravam na fase de 

aprender as cores, os números, etc, foram realizados puzzles, jogos de ligação como o jogo 

“os animais da quinta”, legos, jogo do uno, dominó, entre outros. 

Por outro lado, a expressão plástica foi o principal âmbito deste estágio. Assim no próximo 

tópico irão ser abordadas algumas das atividades realizadas, neste contexto. As atividades 

realizadas espelham várias técnicas tais como: o pontilhismo, a simetria, a pintura de 

sopro; o cadáver esquisito; a máscara de gesso para o dia de carnaval; a moldagem com 

argila branca; o recorte e colagem e a pintura de uma almofada para o  

dia do sono; a construção de instrumentos musicais com materiais reciclados; a construção 
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de flores, como girassóis, malmequeres (entre outras) e borboletas para a decoração da 

pediatria em representação da primavera; a construção de ovos da páscoa, o cesto feito com 

a técnica do papel machê, coelhos da páscoa feitos com papel Eva, frascos de vidro de iogurte 

pintados e decorados com coelhos da páscoa com ovos de chocolate dentro para dar aos 

meninos da pediatria para a comemoração do dia de Páscoa; cravos feitos com papel crepe 

para o dia da começarão do dia 25 de abril; a construção de um diorama; a construção de 

canetas em forma de rosas feitas com papel eva e a construção de um vaso com uma flor 

feito com iogurtes e cartolina para a comemoração do dia da mãe; e por fim a construção de 

uma árvore com frases escritas pelas crianças e jovens da pediatria, para comemoração do 

dia da criança. 

No âmbito da expressão dramática realizou-se uma pequena peça de teatro de fantoches, 

onde as próprias crianças (a partir dos dez anos) e jovens foram os autores  do texto e da 

representação do mesmo. Foram também realizadas algumas atividades, como “o que é que 

estás a fazer” e a “mímica”. 

Por fim, no âmbito da expressão musical elaboraram instrumentos musicais com material 

reciclado, que lhes permitiram criar uma melodia com os instrumentos reciclados. 

 

3.1.1. Operacionalização de atividades de expressão plástica 

A educação pela arte é um processo que emprega a arte, no seu processo educativo. É 

através da arte e da expressão artística que o conhecimento é alcançado. Os professores, os 

educadores ou os animadores socioculturais têm, deste modo, na arte, um instrumento de 

apoio positivo na transmissão do conhecimento (Dalmann, 2011). 

As atividades facilitam o desenvolvimento de competências que capacitam a criança e o 

jovem para que, de um modo eficaz, assimile, experimente e compartilhe, símbolos 

pessoais e vivências em liberdade. Isto, favorece o fortalecimento das relações de grupo e 

possibilita o respeito por si e pelos outros. A melhoria do desenvolvimento da linguagem 

simbólica favorece a expressão de sentimentos e emoções de modo a integrá-las 

criativamente na personalidade, estimulando mudanças de atitudes. 
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3.1.1.1. Máscara de gesso 

Operacionalização 

Nesta atividade foi utilizada a técnica da máscara de gesso. Esta é uma técnica 

convencional para a elaboração de um modelo facial onde, geralmente, se utiliza como 

material, o gesso em tiras. 

Em primeiro lugar, retira-se com uma toalhita, toda a oleosidade da cara do modelo. De 

seguida, besunta-se a cara com vaselina para isolar os pelos da cara. Depois, colocam-se 

as tiras de gesso na água, sendo posteriormente colocadas na cara do modelo. Este 

processo faz-se continuamente até obter a forma da máscara. Após algum tempo de espera, 

e a máscara começar a ficar mais sólida, remove-se o molde com leves movimentos de 

vibração de cima para baixo e de trás para frente, solicitando à criança ou jovem para, 

simultaneamente, mover os músculos da cara. 

No final, verifica-se e avalia-se o molde e a região de interesse foi devidamente copiada 

e, assim, deixa-se secar (Figura 2). 

 

Figura 2 - Máscara de gesso 

Fonte: Registo próprio 

 

 

No fim da máscara estar seca, cada criança ou jovem deverá decorá-la ao seu gosto, com 

tintas acrílicas, porporinas, tecido, entre outros materiais. (Figura 3). 
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Figura 3 - Decoração da máscara de gesso 

Fonte: Registo próprio 

 

Avaliação 

A atividade da máscara de gesso, foi uma das atividades que realizadas com mais facilidade, 

pois só existia uma jovem internada. Foi um momento muito interessante, pois a jovem foi 

recetiva sem muito esforço, talvez devido a precisar de muito carinho, de falar e se abstrair 

do contexto onde se encontrava. 

Quando questionada se queria fazer a atividade, disse logo que sim, com muito entusiasmo. 

No final, agradeceu por fazer esta atividade e por estar ao pé dela e por poder desabafar. 

Além disso, deu um abraço e sorriu para mim. 

Assim, pode afirmar-se que esta atividade foi muito positiva, e que cumpriu todos os 

objetivos propostos. 

 
3.1.1.2. Moldagem com argila branca  

Esta atividade tem como base a técnica da moldagem com argila branca, que é um material 

didático, adequado ao desenvolvimento da perceção e da criatividade. É um produto único 

e ideal para artes manuais, artes criativas profissionais e artes decorativas. 

Operacionalização 

Para a concretização desta atividade, as crianças reuniram-se numa mesa a qual é foi 

necessário se encontrar forrada para que não se sujasse. De seguida distribuiu-se a cada 

criança ou jovem um pedaço de argila branca, para eles moldarem e confecionarem a
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escultura. No fim de fazer a sua escultura, deixou-se secar, até ficarem duras e consistentes. 

De seguida, pintou-se com tinta acrílica e decorou-se, ao gosto de cada criança e jovem 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Pintura da escultura com argila branca I 

Fonte: Registo próprio 

 

 
 

Figura 5 - Pintura da escultura com argila branca II 

Fonte: Registo próprio 

Avaliação 
 

Na realização desta atividade, algumas crianças sentiram algumas dificuldades em moldar 

pois tinham a mão ligada. Contudo, com o devido auxílio começaram por perder o medo 

e começaram a moldar a argila.
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Os mais velhos ajudavam as crianças mais novas e até faziam molduras incríveis aos mais 

novos, o que demonstrava uma grande entreajuda. 

Nesta, houve uma grande participação nas quais as crianças e jovens conseguiram se 

abstrair do ambiente em que estavam. Algumas diziam que “pareciam estar na escola”. Isto 

mostrou que é possível através de uma atividade poder mudar tanto o sentido de humor de 

cada um. 

Esta, foi muito positiva pois foi ao encontro dos objetivos desejados. As crianças adoraram 

e independentemente das dificuldades, terminaram com um sorriso na cara. 

 

 
3.1.1.3. Elaboração de instrumentos musicais, com materiais reciclados  

Nesta atividade foram construídos alguns instrumentos musicais tais como: um violão feito 

com uma caixa de cereais, maracas feitas com garrafas de água, tambor de lata, e um pau 

de chuva feito com um canudo do papel vegetal. 

 

Operacionalização 

Para a elaboração do violão, foi necessário: uma caixa de cereais, rolos de papel de cozinha, 

cartão, cola quente, e elásticos. Começou-se por fazer um buraco no topo da caixa, do 

tamanho do rolo de papel e outro a meio da caixa. De seguida inseriu-se o rolo no buraco 

do topo da caixa e utilizou-se a cola quente para se colar e ficar seguro. após a cola quente 

secar, revestiu-se a caixa de cereais nas laterais, atrás da caixa e em cima e em baixo com 

cartão, para se tornar mais resistente. De seguida começou-se por pintar com tinta acrílica, 

ao gosto de cada criança ou jovem (Figura 6). 
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Figura 6 - Pintura do violão 

Fonte: Registo próprio 

Quando a tinta secou no topo do rolo de papel, fizeram-se alguns buraquinhos para 

colocar os elásticos. Por fim colocaram-se os elásticos esticados desde o topo do rolo até 

ao fundo da caixa (Figura 7). 

 

Figura 7 - Violão elaborado com materiais reciclados 

Fonte: Registo próprio 

Para a elaboração das maracas foram necessárias garrafas de meio litro de plástico, tintas 

acrílicas, feijão ou arroz, pincel e purpurinas. 

Começou-se por pintar as garrafas ao gosto de cada criança e jovem. De seguida, quando 

a tinta secou, voltou-se a passar uma segunda demão para tapar as imperfeições. Após isso, 

cada criança e jovem decorou a sua maraca, ao seu gosto. Para concluir, colocou-se 

dentro 
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de cada garrafa arroz ou feijão e fechou-se com a tampa da mesma. Com isto a criança 

ou jovem ao chacoalhar a garrafa, vai emitir um som (Figura 8). 

 

 

 
Figura 8 - Decoração da maraca, confecionada com uma garrafa de plástico. 

 

Fonte: Registo próprio 

 

 
 

Na elaboração dos tambores de lata, foram necessários os seguintes materiais: latas de 

salsinhas ou feijão, tintas acrílicas, pincéis, rafia e balões. 

Nesta elaboração começou-se por pintar as latas ao gosto de cada criança e jovem, e 

deixou- se secar. De seguida, colocou-se o balão na abertura da lata, e com rafia fez -se 

um lacinho para a decoração. Por fim, bastou puxar um bocadinho o balão, que imite logo 

um som (Figuras 9 e 10). 
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Figura 9 - Pintura de uma lata de salsichas para elaboração de um tambor  

Fonte: Registo próprio 

 

 
 

Figura 10 - Tambores de lata 

Fonte: Registo próprio 

 

 

Na elaboração do pau de chuva, os materiais necessários foram: um canudo do papel 

vegetal ou alumínio, arroz, tintas acrílicas e pincéis. 

Começou-se por tirar as medidas as duas aberturas do canudo, para um cartão fazendo as 

tampas. De seguida, recortou-se e com cola quente cola-se uma tampa numa abertura para 

tapar. Com isso, pegou-se no arroz e colocou-se na outra abertura. No fim de estarem 
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coladas, pintou-se o pau de chuva e decorou-se ao gosto de cada criança ou jovem. Para 

terminar, pegou-se no pau de chuva e inclinou-se de um lado para o outro lentamente, 

produzindo assim um som parecido à chuva a cair (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11 - Pau de chuva 
 

 

Avaliação 

Fonte: Registo próprio 

 

A realização desta atividade teve uma boa recetividade por parte do público-alvo. Nesta 

atividade só houve a participação de uma criança e de uma jovem. Estas, mostraram-se 

sempre muito empenhadas, comunicativas e participativas. Começaram por expor as suas 

ideias livremente para construção dos instrumentos que queriam. Ao começarem a sua 

elaboração, notou-se a sua criatividade e imaginação. Apesar de serem só duas, e com 

idades diferentes, apoiaram-se uma a outra. A mais velha ajudava a mais nova nas partes 

mais difíceis como recortar (a mais nova tinha a mão direita ligada). Foi possível observar 

um elo de interajuda. 

Com isto, atingiram-se plenamente os objetivos propostos para esta atividade, sendo que 

o mais importante foi as crianças se conseguirem abstrair do ambiente hospitalar, e 

estarem felizes pelo trabalho desempenhado. 
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3.1.1.4. Elaboração de um coelho de Páscoa num frasco de vidro de 

iogurte- Dia de Páscoa 

Operacionalização 
 

Na realização desta atividade utilizámos a técnica do desenho, recorte, colagem e pintura. 

Para dar início, forrou-se a mesa com jornal para não sujar. De seguida colocou-se o 

material necessário em cima da mesa e distribui-se a cada criança e jovem os frascos de 

iogurte de vidro. Estes foram pintados com a cor escolhida por cada um. (Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Pintura dos frascos de vidro 

Fonte: Registo próprio 

 

 
Após os frascos secarem, começou-se por desenhar no papel eva, com caneta de acetato, 

os moldes do coelho. Em primeiro, desenhou-se as orelhas do coelho para que pudessem 

ser recortadas. De seguida, desenhou-se a cabeça do coelho e recortou-se. Logo a seguir, 

com cola quente, colou-se o molde orelhas do coelho ao molde da cabeça do coelho. Com 

isso, começou-se a fazer o molde dos braços e das patas do coelho e recortou-se. No fim 

de recortado, pegou-se no frasco de vidro e com cola quente, colou-se no ralo do frasco a 

cabeça do coelho e os seus braços, e na parte do fundo do frasco as suas patas. (Figura 

13). 

Por fim, colocou-se a rafia dentro do frasco de vidro e de seguida os ovos de chocolate. 

Concluído a atividade, distribuiu-se cada frasco com o coelho, às crianças e jovens da 

pediatria (Figura 14). 
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Figura 13 - Frasco de vidro com um coelho de páscoa I 

Fonte: Registo próprio 

 
 

Figura 14 - Frascos com um coelho de páscoa II 

Fonte: Registo próprio 

 

Avaliação 
 

Nesta atividade houve uma boa recetividade por parte do público-alvo à atividade 

desenvolvida, e uma evolução significativa a nível da criatividade e recetividade das 

crianças envolvidas. 

Foi uma atividade bastante profícua, visto que estávamos a retratar o tema da páscoa, o 

qual é adorado pelas crianças. Com isso, foi muito mais fácil trabalhar com elas 

independentemente das dificuldades que algumas crianças e jovens apresentavam. 

Esta atividade permitiu trabalhar a valência da motricidade fina e grossa. Além disso 

permitiu estimular a concentração, agilidade, a imaginação e criatividade e o mais 
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importante de tudo é que as crianças e jovens mostram felicidade e agradecimento pelo 

trabalho realizado. 

 

3.1.1.5. Elaboração de um cravo para a comemoração do dia 

da liberdade Operacionalização 

Na realização desta atividade foi utilizada a técnica do recorte e colagem. Nesta atividade, 

no início começámos por distribuir os materiais necessários, como o papel crepe, os paus 

de espetada, a tesoura e a cola. De seguida, cortaram tiras do papel crepe vermelho com 

7cm de largura e 48cm de comprimento. Após as tiras estarem cortadas, dobraram-se em 

quatro partes e com uma tesoura, sem cortar o papel todo, fez-se umas tirinhas, para dar 

o formato do cravo (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Recorte do papel crepe para elaboração de cravos para a comemoração do 25 de abril 

Fonte: Registo próprio 

 

 

De seguida, desdobrou-se o papel e pegou-se no pau de espetada e no seu bico. Com isso, 

começou-se por enrolar o papel, até que este começou a ficar no formato de um cravo. 

De seguida, com uma tesoura cortaram-se tiras com o papel crepe verde, para fazer o pé 

do cravo, do tamanho do pau de espetada. Ao fim de cortadas, enrolou-se envolta do pau 

de espada todo. No fim de preenchido, e para terminar, começou-se por fazer as folhas e 

colou- se no pé do cravo (Figura 16). 
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Figura 16 - Cravos elaborados pelas crianças da pediatria na comemoração do 25 de abril 
 

 

Avaliação 

Fonte: Registo próprio

 

Esta atividade serviu para as crianças aprenderem um pouco sobre história, mais 

concretamente os acontecimentos do 25 de abril, dia da liberdade. 

Foi sem dúvida uma atividade muito bem aceite pelas crianças e jovens, com uma elevada 

taxa de participação. Ou seja, todas as crianças e jovens presentes colaboraram de forma 

consciente, ativa e empenhada. 

 

 

3.1.1.6. Elaboração de uma caneta em forma de rosa para o 

dia da mãe Operacionalização 

Na realização desta atividade foi utilizada a técnica do recorte e colagem. Para dar  início 

a esta atividade começámos por fazer o molde da rosa, dois moldes grandes e dois moldes 

pequenos (Figura 17). 
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Figura 17 - Moldes da rosa 

Fonte: Registo próprio 

 
Assim que os moldes estavam feitos, pegou-se numa tesoura e em cada pétala fez-se um 

corte, como está na figura. De seguida, enrolou-se cada pétala uma a outra, até começar 

a ganhar o formato de uma rosa, utilizando cola quente para elas ficarem bem coladas. 

No fim de o formato da rosa estar completo, com uma tesoura fez-se um buraco por baixo 

do formato, e colocou-se a caneta (figura 18). 

 

 

Figura 18 - Elaboração de uma caneta com formato de rosa 

Fonte: Registo próprio  



Ângela Martins 32 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

De seguida, cortou-se tiras do papel brilhante verde e enrolou-se à volta da caneta, 

colando com cola quente. Com isso, fez-se um molde de uma folha com o papel eva verde 

e envolveu- se em volta da tampa da caneta. Com um tecido cor de rosa, fez-se um laço 

e colou-se na tampa da caneta. 

Para finalizar, colocou-se a caneta com formato de rosa num saco de seda cor de rosa e 

com um pedaço de cartolina onde se escreveu “feliz dia da mãe”. (Figura 19). 

 

Figura 19 - Caneta com formato de rosa 

Fonte: Registo próprio 

 

 
Avaliação 

 

Esta atividade foi realizada para comemorar o dia da mãe. Nesta atividade as crianças 

mostraram-se muito entusiasmadas e envolvidas. 

Com a realização desta atividade pretendeu-se que a criança desenvolvesse a sua 

capacidade de manipulação e utilização do papel eva, bem como a sua imaginação e 

criatividade. É fundamental referir que nestas idades é importante demonstrar que existem 

diversas maneiras e materiais que podem ser usados ou transformados para se realizarem 

objetos que pretendemos, neste caso uma rosa. 
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Foi uma atividade muito importante para estas crianças e mesmo para as mães, pois 

consistia na realização de uma prenda para elas, o que proporcionou uma maior atenção 

e participação nesta atividade. Na tabela 1, encontram-se as planificações de algumas das 

atividades realizadas na vertente da animação plástica. 
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Tabela 1 - Planificação de atividades de expressão plástica 

 

Planificação de algumas atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expressão 

plástica 

 
Máscara de gesso 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 
Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária- 
Animação 

Sociocultural 

Tiras de gesso; água; toalhitas; 

vaselina; Bandolete para o cabelo; 
elástico de cabelo; tinta acrílica; 

pincéis; purpurinas 

  
4 de março 

 
Moldagem com argila branca 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 
Promover a participação. 

 
Argila branca; tinta acrílica; 

pincéis. 

  

7 e 11 de 

março 

 

Elaboração de instrumentos 

musicais reciclados 

. Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Caixa de cereais; garrafas de 

plástico; rolo de cozinha; lata de 

salsichas; cartão; elásticos; rafia; 

pincéis; tinta acrílica; balões; 

pistola de cola quente. 

 
25,26,28 

de março e 

1 de abril 

 

Elaboração de um coelho de 

Páscoa num frasco de vidro 

de iogurte 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Tesoura; frasco de iogurte de vidro; 

cola de tubo; pistola de cola quente; 

mascadores, papel eva; tintas 
acrílicas; pincéis. 

  
15,16 e 18 

de abril 

 

Elaboração de um cravo 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Paus de espetada; papel crepe verde 

escuro, claro e vermelho; tesoura; 

cola de tubo. 

  

24 de abril 
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Elaboração de uma caneta 

com formato de rosa 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

 
Canetas da bic; papel eva; papel 

brilhante verde; pistola de cola 

quente; régua; lápis. 

  
1 e 2 de 

maio 
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3.1.5. Outras Atividades 

 

 

3.1.5.1. Festa de aniversário surpresa 

Operacionalização 

Nesta atividade, a menina sofria de uma patologia do foro infecioso e por isso esteve 

internada durante um período significativo. Com isso e de modo a poder ter um dia 

diferente, a animadora decidiu fazer uma festa surpresa. 

Para isso, juntou-se todas as crianças da pediatria e com a ajuda delas construímos um 

cenário que dizia feliz aniversário. Com uma cartolina branca cortamos dezasseis 

triângulos. No passo seguinte com a cartolina cor de rosa, desenhámos as letras das 

palavras, feliz aniversário. De seguida, recortámos e colámos essas letras nos triângulos 

brancos. No fim, com uma fita cor de rosa, colocámos os triângulos formando a frase, feliz 

aniversário. Com tudo pronto, o cenário foi pendurado por cima da cama além disso 

colocámos balões na cama da menina e à sua volta (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20 - Preparação de uma festa de aniversário surpresa 

Fonte: Registo próprio 
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Quando a menina chegou com a mãe do exame, todas as crianças internadas e todos os 

funcionários do serviço estavam presentes no quarto para que se pudessem cantar os 

parabéns. 

 

Avaliação 

A realização desta atividade, contribuiu para a felicidade e abstração do ambiente 

hospitalar em que se encontrava a menina. Nesta atividade as crianças mostraram o seu 

lado solidário e participativo. Foi uma atividade cheia de emoções. A mãe da menina 

agradeceu a todos os que participaram pela felicidade da filha. 

 

3.2. Apresentação do Projeto “Marinheiros da Esperança” 

O projeto “Marinheiros da Esperança” nasceu inspirado nas comemorações dos 700 anos 

da Marinha Portuguesa e resultou num belíssimo livro que ilustra, com desenhos 

realizados por crianças e jovens internados em Serviços de Pediatria do Sistema Nacional 

de Saúde, momentos da extraordinária relação de Portugal com o Mar. 

Ao longo da nossa história coletiva, o mar foi sempre sinónimo de Esperança e de 

Superação. Esperança num futuro melhor e de horizontes mais largos. Superação, 

ultrapassando as dificuldades e vencendo os desafios. Porque todos nós, em algum 

momento, sonhámos com o mar, a Marinha presta homenagem a todos os Profissionais 

de Saúde das Pediatrias e aos familiares das crianças que aceitaram o desafio de, no meio 

da tormenta, sonhar com o mar. 

A ideia para a concretização deste projeto surgiu através da iniciativa dos voluntários Ana 

Maria Príncipe, Emília Dias da Costa, Francisco Espregueira Mendes e Miguel Marques 

que, inspirados nas comemorações dos 700 anos da criação formal da Marinha Portuguesa 

decidiram dedicar uma ação do projeto de voluntariado a que pertencem, inserida em 

programas pedagógicos para crianças que se encontram internadas em pediatrias. 

Este projeto consiste, maioritariamente, na criação de atividades pedagógicas e também na 

elaboração de trabalhos manuais como desenhos, maquetes, textos, que se encontrem 
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ligados ao tema na primeira circum-navegação ao planeta. Esta foi realizada por Fernão 

de Magalhães e Juan Sebastián Elcano com a famosa nau Vitória. 

Além disso, decorreu na Casa da Balança, nas Instalações Centrais de Marinha, o 

lançamento do livro para crianças “Marinheiros da Esperança” que contou com a presença 

do Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrelo e do Chefe do Estado- 

Maior da Armada, Almirante António Silva Ribeiro. Este livro, que retrata a “história da 

Marinha mais antiga do mundo”, tem a especial particularidade de ter sido ilustrado com 

os desenhos de crianças e jovens que se encontram internadas em Serviços de Pediatria 

do Sistema Nacional de Saúde. 

Com tudo, sendo este um projeto dirigido aos descobrimentos, no presente estágio 

decidiu-se abordar, também, um membro da nobreza português, Pedro Álvares Cabral. 

Fidalgo da corte, filho de Fernão Cabral e de Isabel de Gouveia, que terá nascido entre 

1467-1468, em Belmonte, Guarda. Nomeado para comandar uma poderosa armada do 

século XV, procurando estabelecer relações políticas, diplomáticas e comerciais com o 

Samorim de Calecute, impondo a força se necessário, e retornar com o máximo de 

mercadorias possíveis. Assim, saiu com a armada de Portugal no dia 09 de março de 1500, 

chegando ao Continente Americano, mais precisamente ao Brasil, em 22 de abril de 1500. 

Sendo ele um membro pertencente aos arredores da Guarda, e estando a trabalhar com 

crianças e jovens pertencentes a esta cidade e seus arredores, achou-se  de extrema 

importância abordar este membro. 

 

3.2.1. Diagnóstico das Necessidades 

O primeiro contacto  com o público foi no decorrer do estágio curricular. Este permitiu 

observar, ouvir e conhecer as crianças e jovens, bem como os seus interesses pessoais. 

Através de diversos momentos de diálogo e partilha, conseguiu-se verificar algumas 

necessidades sociais, imaginação, criatividade, empenho pelo trabalho que fazem e 

inquietações, medo de errar. Deste modo, concluiu-se que a existência deste projeto é 

uma mais-valia para as pediatrias portuguesas. 
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3.2.2. Metodologia de intervenção 

 

No projeto “Marinheiros de Esperança” a ASC, assume uma importância fundamental, 

através da sua metodologia de intervenção, que pretende promover no público-alvo uma 

participação ativa e voluntária, ao mesmo tempo que se trabalha o tema descobrindo o 

mundo com Fernão Magalhães, Juan Sebastián Elcano e Pedro Alves Cabral. 

Com isto, pretende-se que as crianças e jovens adquiram capacidades para fazer face às 

exigências sociais e pessoais com que cada um se depara no seu dia-a-dia. Alem disso, 

pretende-se com este projeto que o público-alvo participe na criação de atividades 

pedagógicas e também na elaboração de trabalhos manuais como desenhos, maquetes, 

textos, que se encontrem ligados ao tema na primeira circum-navegação ao planeta. Esta 

foi realizada por Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano com a famosa nau Vitória 

como foi referido anteriormente. Nesta iniciativa, as crianças e jovens foram 

acompanhados pela estagiária. 

Com isso, foi necessário adquirir algum material como um bloco de papel cavalinho A4, 

lápis de carvão, lápis de cor e borrachas, cola quente, cola normal e cola branca, pistola 

de cola quente, tintas guache, tintas acrílicas, tela, cartão, cartolina de varias cores, papel 

eva de varias cores, paus de espetada, areia, pinceis, x-ato, tesoura, balões, jornal, entre 

outros. 

As sessões realizavam-se todas as terças-feiras e quintas-feiras, e a sua duração 

compreendia quatro horas, sendo estas divididas entre duas horas da parte da manhã e 

duas horas da parte da tarde. Este horário variava dependendo da disponibilidade das 

crianças e jovens, visto que estas se encontravam doentes. Todas a crianças e jovens se 

juntavam numa mesa para a realização das atividades e trabalhos, com o objetivo de 

proporcionar uma maior socialização entre todos, e a promoção da entreajuda entre os 

jovens e as crianças mais novas. 

Inicialmente realizou-se a leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo”, com a 

temática sobre a era de descobrimentos marítimos de Portugal com as crianças e jovens 

da pediatria. Esta sessão possuía o objetivo de dar a conhecer a nossa rica história para que 

estes possam ganhar inspiração para os trabalhos das futuras sessões.
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Por se tratar de um público jovem, a estratégia empregue passou por trabalhar de forma 

simultânea as vertentes: cognitivas, físico-motoras, expressão plástica e a expressão 

dramática. 

Deste modo, pretendeu-se que a intervenção socioeducativa fosse uma estratégia 

preferencial da ação, numa perspetiva de educação permanente, em que as crianças e 

jovens tornem-se autónomas, criativas, sociáveis e além disso contribuir para o seu bem-

estar social e psicológico e físico. 

É importante salientar que a duração do estágio não foi suficiente para realizar todas as 

atividades planeadas, sendo neste sentido primordial dar continuidade a este projeto. 

 

3.2.3. Objetivos 

 

Os objetivos de um projeto de intervenção social são os propósitos que pretendemos obter 

com a execução de uma ação planificada, sendo estes quem define a natureza mais 

específica do projeto bem como a coerência do plano de ação. 

Estes podem ser classificados em dois grupos: os objetivos gerais e os específicos 

(Serrano, 2008). Estes, na sua formulação, admitem várias interpretações e podem conter 

verbos como: conhecer, compreender, analisar, avaliar, entre outros (Serrano, 2008). Já 

os objetivos específicos são mais concretos do que os gerais, identificando de forma mais 

precisa o que se pretende alcançar com a execução do projeto. Quando formulados, devem 

apresentar verbos de ação e averiguar se é possível a implementação de cada objetivo 

bem como a sua realização. Alguns verbos que podem ajudar na formulação dos objetivos 

específicos são: planear, identificar, enumerar, resolver, classificar, calcular, comprovar, 

repetir, ordenar, diferenciar, julgar criticamente, validar, comparar, decidir, entre outros 

(Serrano, 2008). 

Assim, torna-se de extrema importância identificar os diferentes objetivos do projeto 

“Marinheiros da Esperança”, de forma a assegurar a coerencia do mesmo, face à 

problemática já identificada. 
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3.2.3.1. Objetivos gerais 

 

Desde o início da elaboração do projeto “Marinheiros de Esperança” que se supõe na sua 

génese, como objetivo geral, a finalidade de poder contribuir para a dinamização de novas 

aprendizagens nas crianças e jovens. 

3.2.3.2. Objetivos específicos 

 

Com a metodologia aplicada definiram-se os seguintes objetivos específicos que irão 

contribuir para que o objetivo geral seja atingido: 

• favorecer a manutenção das capacidades cognitivas e intelectuais das crianças 

e jovens; 

• fomentar a criatividade e a imaginação; 

•  promover a manutenção das suas capacidades intelectuais e incentivar a sua 

prática; 

• valorizar os saberes das crianças e jovens; 

• proporcionar o relacionamento interpessoal; 

• aumentar a autoestima; 

• incentivar a aprendizagem; 

• estimular a motricidade fina e grossa; 

• incentivar à leitura; 

• partilhar os trabalhos realizados com os outros; 

• ativar a memória, quando aos descobrimentos; 

• facultar o contacto com outros materiais. 

 

3.2.4. Operacionalização 

 

As atividades realizadas com o projeto “Marinheiros da Esperança” surgiram a partir do 

dia seis de março, quarta-feira, até ao dia vinte e quatro de maio, sexta-feira. As atividades 

desenvolvidas cumpriram um cronograma pré-estabelecido, o qual se encontra na tabela 

2, de acordo com o tema, descobrindo o mundo com Fernão Magalhães, Juan Sebastián 
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Elcano e Pedro Alves Cabral. Numa primeira abordagem, foi utilizada, maioritariamente, 

para dar a conhecer o projeto, a sua história e em que é que este foi constituído. Este 

tempo foi também utlizado para as crianças e jovens se ambientarem á animadora. No dia 

sete de março, quinta-feira, deu-se início as atividades, leitura do livro “Magalhães até ao 

fim do mundo”, com a temática sobre a era de descobrimentos marítimos de Portugal com 

as crianças e jovens da pediatria. Esta atividade possuiu o objetivo de dar a conhecer a 

nossa rica história para que estes possam ganhar inspiração para os trabalhos das futuras 

sessões. Aqui as crianças mostraram-se entusiasmadas e interessadas. 

Na terceira sessão continuámos com a leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo”. 

No final da mesma, surgiu a parte das perguntas e respostas, em que as crianças e jovens 

aderiram com facilidade e mostraram curiosidade (Figuras 21 e 22). 

 

 

Figura 21 - Leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo” I 

Fonte: Registo próprio 
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Figura 22 - Leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo” II 

 

Fonte: Registo próprio 

 

 

 

No dia catorze de março, quinta-feira, e dezanove de maio, terça-feira, começou-se pela 

elaboração de desenhos com a temática da primeira circum-navegação ao mundo. Isto 

devido a nas sessões anteriores já terem adquirido conhecimentos através da leitura do 

livro” Magalhães até ao fim do mundo”, por parte dos utentes (crianças e jovens) da 

pediatria, com o acompanhamento da animadora (Figuras 23 e 24). Aqui, as crianças e 

jovens da pediatria mostraram a sua criatividade, empenho e imaginação. 

 

 
 

Figura 23 - Desenhos da primeira circundação ao mundo 

Fonte: Registo próprio 
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Figura 24 - Desenhos da primeira circundação ao mundo 

Fonte: Registo próprio 

 

 
No dia vinte e um de março, quinta-feira, e no dia vinte e seis, terça-feira, começámos 

por fazer a planificação e início da elaboração de um diorama, em que o tema tinha que 

estar relacionado com a primeira circum-navegação ao mundo. A animadora distribuiu a 

cada um uma caixa de sapatos, tintas acrílicas, pinceis, cartolina, folhas de papel A4, entre 

outros materiais referidos no cronograma. No fim de pintar e deixar secar a caixa, tiveram 

que usar a sua imaginação e criatividade para representar dentro da caixa a primeira 

circunavegação. Uma jovem desenhou a nau numa folha de papel pintando-a de seguida. 

Após, com cartolina azul, desenhou as ondas do mar, e recortou-as, com a cartolina 

amarela desenhou o sol e também recortou. No fim de ter tudo organizado e construído, 

colou, com cola, as suas construções (Figuras 25 e 26). 
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Figura 25 - Construção do barco para o diorama 

Fonte: Registo próprio 

 

 

 

Figura 26 - Diorama da nau vitória 
 

Fonte: Registo próprio 

 

 

 

 

Na quinta-feira seguinte, dia vinte e oito de março, fizemos uma sessão com o intuito de 

mostrar aos utentes da pediatria (crianças e jovens), assim como aos seus pais e 

enfermeiros, todos os trabalhos elaborados durante o mês de março. 

No princípio do mês de abril, dia 2, deu-se início à planificação e elaboração de uma 

maquete, sobre a despedida da tripulação da nau Vitória da Ilha Tidore, e a permanência 

da nau Trinidad nesta ilha devido às reparações necessárias a fazer. Nesta maquete foram 

construídas a nau Vitória e a nau Trinidad, pois foram aquelas que iniciaram a 1º
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circum-navegação ao mundo. Foi, também, feito o mar, uma ilha, as palmeiras e indígenas 

que seriam os habitantes da ilha desenhada. 

Para começar, a animadora colocou na mesa de trabalhos da pediatria os materiais 

necessários para a realização da maquete como: cartão para a base e para a construção 

das naus, tintas acrílicas, areia, paus de espetada. As crianças e jovens da pediatria, 

reuniram-se à volta da mesa e começou-se por dividir tarefas, sendo que as com mais 

responsabilidade e dificuldade ficaram entregues às crianças e jovens mais velhos. 

As crianças mais novas começaram por pintar o cartão sendo a base para a construção da 

maquete. A animadora colocou as tintas acrílicas numa paleta, neste caso tinta azul para 

representar o mar e tinta amarela para representar a areia e distribuiu pinceis para cada 

criança ou jovem (Figuras 27 e 28). 

 

Figura 27 - Pintura da base da maquete 

Fonte: Registo próprio 

 

 
 

Figura 28 - Pintura da base da maquete 

Fonte: Registo próprio 
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No fim de pintar, e a base em cartão estar seca, começaram a fazer a estrutura para a nau 

vitoria e a nau trindade. A animadora distribuiu um pedaço de cartão a cada um, em que 

as crianças e jovens tinham que desenhar o molde para fazer as naus. No fim de os moldes 

estarem feitos, começaram por recortar. Ao fim de ter os moldes todos recortados, a 

animadora ligou a pistola de cola quente, e com ajuda da animadora os mais velhos 

assumiram o papel de colarem os moldes, para formarem as naus (Figura 29). 

 

Figura 29 - Colagem dos moldes para a nau Vitória e a nau Trinidad 

Fonte: Registo próprio 

 

 

Terminada a colagem, as crianças e jovens começam a pintar as naus. Quando estas se 

acabam de pintar, durante a secagem das naus, a animadora distribuiu, palitos de espetada 

e pedaços de cartão para fazerem os moldes da vela das naus. 

No dia quatro de abril, quinta-feira, demos continuação à atividade. A animadora distribui 

os materiais necessários e volta a explicar a atividade e em que consistia, pois as crianças 

e jovens da pediatria, vão embora e surgem crianças novas, como um ciclo. 
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Figura 30 - Recorte e pintura dos moldes para a maquete 

Fonte: Registo próprio 

 

 
 

Com isto as crianças deram continuidade à atividade com a ajuda da animadora. 

Começaram por fazer os moldes para a ilha, como as palmeiras, uma tribo, um caranguejo 

e o navegador Fernão Magalhães. No fim de elaborados, estes foram recortados e pintados 

(Figura 30). 

De seguida, com tudo já pronto, as crianças e jovens da pediatria, com cola branca e um 

pincel, colaram a areia na base da maquete para parecer mais realista. Na terça-feira, dia 

nove, deu-se a continuação e acabamento da maquete. Começaram por colar as naus, 

depois as palmeiras, a tribo de homens, o caranguejo e o Fernão Magalhães na nau Vitória 

(Figura 31). Nesta atividade as crianças e jovens mostraram muito criativos, interessados, 

imaginativos e principalmente felizes pelo trabalho que fizeram. 

 

 

Figura 31 - Maquete: Navegação de Fernão Magalhães 

Fonte: Registo próprio 

 

Esta atividade passou muitos conhecimentos sobre a história dos descobrimentos, 

podendo ser mais tarde postos em prática, nas aulas de história. Este é um pequeno excerto 

da história que nesta atividade foi dada a conhecer, as crianças e jovens da pediatria: “No  
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dia 21 de dezembro de 1521, dia de São Tomás, por volta do meio-dia a nau Victoria 

iniciou a sua viagem de retorno a Espanha. Durante a manhã foram feitos os últimos 

preparativos, o que incluiu levar as cartas dos tripulantes da nau Trinidad que foram 

posteriormente entregues aos seus familiares. A nau Victoria partiu com 47 europeus e 

13 nativos de Tidore, num total de 60 pessoas. Juan Carvalho foi designado como 

responsável de chefiar os reparos da Trinidad e permaneceu com 53 europeus na ilha. 

Guiados por guias malaios (pelo fato da língua malaia ser falada em várias ilhas do 

sudeste da Ásia, os portugueses e espanhóis chamavam essa gente de malaios, embora 

que na realidade fossem vários povos diferentes), a nau Victoria passou por diversas ilhas 

que hoje integram o arquipélago das Molucas; Pigafetta conta que na ilha de Cafi viviam 

pigmeus e na ilha de Sulach viviam pessoas completamente selvagens (Canal Historia). 

A 10 de janeiro de 1522 devido a uma forte tempestade, Elcano decidiu aportar numa ilha 

chamada Malua. Antes de aportar tiveram dificuldades devido à forte corrente das águas 

e dos ventos contrários. A ilha era habitada por pagãos, os quais são descritos por 

Pigafetta como sendo muito selvagens. Todavia, os nativos não lhe causaram problemas, 

e a nau ficou ancorada ali por quinze dias, devido a um vazamento no casco do navio. Os 

danos não foram tão severos como na Trinidad, mas a sua reparação demorou perto de 

um mês.” 

No dia onze de abril, quinta-feira, deu-se início à planificação e elaboração de um globo 

terreste, da 1ª circum-navegação de Fernão Magalhães e Juan Sebastián Elcano. Neste 

trabalho a animadora distribuiu material como: um balão, jornal, tintas acrílicas em 

especial tinta azul e verde, lã para marcar a circum-navegação e cartão para fazer barcos 

em miniatura para pôr no globo. 

Em primeiro lugar, a animadora encheu o balão, as crianças começaram por rasgar o 

jornal em tiras de 5 cm de largura, em segundo, misturaram duas partes de água e uma 

parte de cola em uma tigela pequena e em terceiro mergulharam as tiras dentro da mistura 

e cobriram o balão com duas camadas de papel (Figura 32). Deixou-se o balão secar 

durante a noite. 
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Figura 32 - Colagem do papel machê  

Fonte: Registo próprio 

 

Na terça-feira, dia 16 de abril, deu-se a continuação da atividade, não com as mesmas 

crianças, como já referido anteriormente, mas com outras. Já com o balão seco, e já com 

o formato de esfera, as crianças pintaram todo o globo de azul. Deixou-se a tinta secar. A 

animadora imprimiu o mapa-mundo, e as crianças, com um marcador preto tiveram que 

traçar no globo os principais continentes (Figura 33). 

 

Figura 33 - Pintura do globo terrestre 

Fonte: Registo próprio 

 

Após traçar os continentes, as crianças pintaram-nos de castanho e verde. No fim de secar, 

com cola branca e um pincel, espalharam no globo para representar as nuvens. 
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No final, fizeram um suporte para o globo, cortaram quatro tiras de papelão com cerca de 

cinco cm de altura e 15 cm de comprimento. Posteriormente, colocaram as quatro faixas 

juntas e deixaram dentro do suporte de cartão. 

Esta atividade teve como objetivo passar conhecimentos as crianças e jovens sobre a 

primeira circum-navegação de Fernão Magalhães e Juan Sebastián Elcano. Esta 

elaboração foi dividida por tarefas, que foram divididas pelos utentes da pediatria, sendo 

que as com mais responsabilidade e dificuldade ficarão entregues às crianças e jovens 

mais velhos. 

No dia dezoito de abril, quinta-feira, deu-se início a outra atividade. A elaboração de um 

mapa de timor, desenhado pelo escritor e navegador italiano que foi a bordo da Armada 

de Magalhães, e que é um dos sobreviventes. Nesta atividade, a animadora forneceu os 

materiais necessários para a realização desta atividade como: uma tela, tintas acrílicas, 

lápis de carvão e pinceis. 

Em primeiro lugar, a animadora forneceu a cópia desse mapa, para as crianças 

desenharem (Figura 34). No dia 23 demos continuação à atividade, começaram por pintar 

consoante as cores que estavam no mapa (Figura 35). 

 

Figura 34 - Desenho do mapa de Timor para uma tela 

Fonte: Registo próprio 

 

 

No dia trinta de abril fizeram os acabamentos finais na tela. Esta atividade teve como 

objetivos dotar as crianças de conhecimentos sobre os descobrimentos. 
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Figura 35 - Pintura do mapa de Timor numa tela 

Fonte: Registo próprio 

 

 

3.2.4.1. Atividades que não foram realizadas, mas que foram planeadas 

 

Do dia dois de maio, quinta-feira, até dia vinte e três, todas as terças e quintas feiras 

éramos para dar início à leitura de excertos do livro “A minha História dos 

descobrimentos” e visualização de vídeos didáticos sobre o tema dos descobrimentos e 

Pedro Alvares Cabral. Com a falta de crianças na pediatria foi-me impossível realizar esta 

atividade. 

Nesta atividade pretendeu-se passar conhecimentos sobre o tema deste projeto, para que 

as crianças e jovens da pediatria possuíam os conhecimentos necessários para a realização 

das próximas atividades. 

No dia sete de maio, terça-feira, era a iniciação da criação da peça de teatro de fantoches 

sobre o tema dos Descobrimentos com enfase na história Pedro Alvares Cabral. Em que 

as crianças e jovens escreviam em conjunto o texto da peça. No dia 14, já com o texto 

construído e as personagens concebidas, começava-se a construção das personagens 

fantoches. 

Nos dias dezasseis e vinte e um de maio, quinta-feira e terça-feira, as crianças e jovens 

davam início aos ensaios. No dia vinte e três de maio, quinta-feira, dava-se a apresentação 

do evento com a temática dos descobrimentos com atividades como: 
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▪ apresentação da peça de teatro de fantoches realizada pelas crianças e jovens da 

pediatria; 

▪ apresentação e exposição de todos os trabalhos realizados pelas crianças e jovens 

da pediatria; 

▪ convívio/ lanche entre os utentes da pediatria incluindo os pais das crianças. Este 

lanche vai permitir o convívio entre as crianças as suas familiares e todos os 

utentes da pediatria. 
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Tabela 2 - Cronograma de atividades referente ao projeto: “Marinheiros da Esperança” 
 

 
Meses/Semanas 

Março Abril Maio 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 
14 
º 

Apresentação do projeto, a sua história e em que é que este será constituído. Diálogo 

com as crianças e jovens. 

              

Leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo”, com a temática sobre a era de 

descobrimentos marítimos de Portugal com as crianças e jovens da pediatria. 

              

Continuação da leitura do livro “Magalhães até ao fim do mundo. Esclarecimento 

de dúvidas. 

              

Elaboração de desenhos com a temática da primeira circundação ao mundo.               

Continuação da elaboração desenhos com a temática da primeira circundação ao 

mundo. 

              

Planificação e início da elaboração de um diorama em que o tema teve relacionado 

com a primeira circundação ao mundo. 

              

Continuação e acabamento da elaboração do diorama.               

Sessão com o intuito de dar a mostrar aos utentes da pediatria (crianças e jovens), 

assim como aos seus pais e enfermeiros, todos os trabalhos elaborados durante o 

mês de março. 

              

Planificação e elaboração de uma maquete, sobre a despedida da tripulação da nau 
Vitória da Ilha Tidore, e a permanência da nau Trinidad nesta Ilha devido às 
reparações necessárias a fazer. 
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Meses/Semanas 

 
Março 

 
Abril 

 
Maio 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 

Continuação da elaboração da maquete. 
              

Continuação da elaboração e acabamento da maquete.               

Planificação e elaboração de um globo terreste, da º1 circum-navegação de Fernão 

Magalhães e Juan Sebastián Elcano. 

              

Continuação da elaboração e acabamento do globo terrestre.               

Elaboração de um mapa de timor elaborado e desenhado pelo escritor e navegador 

italiano que foi a bordo da Armada de Magalhães, e que é um dos sobreviventes, 

numa tela. 

              

Continuação da elaboração do mapa de Timor numa tela.               

Continuação da elaboração e acabamento do mapa de Timor numa tela.               

Leitura de excertos do livro “A minha História dos descobrimentos” e visualização 

de vídeos didáticos sobre o tema dos descobrimentos e Pedro Alvares Cabral. 

              

Iniciação da criação da peça de teatro de fantoches sobre o tema dos descobrimentos 

com enfase na história Pedro Alvares Cabral. 

              

Continuação da construção do texto para a peça de fantoches.               

Construção dos fantoches consoantes as personagens.               
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Meses/Semanas 

 
Março 

 
Abril 

 
Maio 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 

Inicio dos ensaios para a peça de teatro de fantoches. 
              

Continuação dos ensaios para a peça de teatro de fantoches.               

Apresentação da peça de teatro de fantoches realizada pelas crianças e jovens da 

pediatria; apresentação e exposição de todos os trabalhos realizados pelas crianças e 

jovens da pediatria e convívio/ Lanche entre os utentes da pediatria incluindo os pais 

das crianças. Este lanche vai permitir o convívio entre as crianças as suas familiares 

e todos os utentes da pediatria 
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Tabela 3 - Planificação das atividades do projeto: "Marinheiros da Esperança” 
 

Planificação das Atividades do Projeto 

 

Objetivo geral 

Contribuir para a dinamização de novas aprendizagens que promovam o bem-estar fisco e psicológico nas 

crianças e jovens da pediatria. 

Designação da atividade Atividades Objetivos 
Recursos 

humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

financeiros 
Datas 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrindo o mundo 

com Fernão Magalhães, 

Juan Sebastián Elcano e 

Pedro Alves Cabral 

 

Apresentação do projeto, a sua 

história e em que é que este será 

constituído. Diálogo com as 

crianças e jovens. 

 

Estimular a confiança e a 

comunicação; 

Partilhar o conhecimento sobre a 

temática do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária 

 

 
Cadeiras e uma mesa. 

  

5 de março 

Leitura do livro “Magalhães até 

ao fim do mundo”, com a 

temática sobre a era de 

descobrimentos marítimos de 

Portugal com as crianças e 
jovens da pediatria. 

 
Incentivar a aprendizagem do tema; 

Desenvolver as capacidades 

cognitivas; 
Proporcionar hábitos de leitura. 

 

 

 
 

Livro “Magalhães até ao 

fim do mundo”; cadeiras 

e uma mesa. 

  

 
7 de março 

Continuação da leitura do livro 

“Magalhães até ao fim do 

mundo. Esclarecimento de 

dúvidas. 

Incentivar a aprendizagem do tema; 

Desenvolver as capacidades 

cognitivas; 
Proporcionar hábitos de leitura. 

 
12 de março 

 

Elaboração de desenhos com a 

temática da primeira 

circundação ao mundo. 

Estimular a criatividade e 

imaginação; 

Desenvolver as capacidades 

cognitivas; 
Estimular a motricidade fina. 

Cadeiras; uma mesa; 

lápis de grafite; folhas 

cavalinho A4 ou A3, 

lápis de cor e 

marcadores. 

  
 

14 de março 
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Designação da atividade Atividades Objetivos 
Recursos 

humanos 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descobrindo o mundo 
com Fernão Magalhães, 

Juan Sebastián Elcano e 
Pedro Alves Cabral 

 

Continuação da elaboração 
desenhos com a temática 

da primeira circundação ao 

mundo. 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária 

Cadeiras; uma 

mesa; lápis de 

grafite; folhas 

cavalinho A4 ou 

A3, lápis de cor e 
marcadores. 

  

 
19 de março 

 

Planificação e início da 

elaboração de um diorama 

em que o tema teve 

relacionado com a primeira 

circundação ao mundo. 

 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

 
Caixa de sapatos; 

tintas acrílicas; 

Pinceis; cartolina; 

papel Eva; cola; 

Cadeiras; uma 

mesa; tesoura. 

  

 

21 de março 

 

 
Continuação e acabamento 

da elaboração do diorama. 

 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

26 de março 

 

Sessão com o intuito de dar 

a mostrar aos utentes da 

pediatria (crianças e 

jovens), assim como aos 

seus pais e enfermeiros, 

todos os trabalhos 

elaborados durante o mês 

de março. 

 

 
Promover a socialização; 

Desenvolver a afetividade entre os utentes. 

Dar a conhecer os trabalhos das crianças. 

 

 

Trabalhos 

realizados pelas 

crianças e jovens; 

  

 

 

 
28 de março 
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Designação da atividade Atividades Objetivos 
Recursos 

humanos 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrindo o mundo 

com Fernão Magalhães, 

Juan Sebastián Elcano e 

Pedro Alves Cabral 

Planificação e elaboração 

de uma maquete, sobre a 

despedida da tripulação da 

nau Vitória da Ilha Tidore, 

e a permanência da nau 

Trinidad nesta Ilha devido 

às reparações necessárias a 
fazer. 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária 

 

 

 

 

 

 
Cartão; tintas 

acrílicas; x-ato; 

tesoura; pinceis; 

pistola de cola 

quente; tubos de 

cola quente; lápis de 

carvão; borracha; 

marcadores; 

cadeiras, uma mesa. 

  

 
 

2 de abril 

 
 

Continuação da elaboração 

da maquete. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade 

  

 
4 de abril 

 

 

Continuação da elaboração 

e acabamento da maquete 

 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 
 

9 de abril 

Planificação e elaboração 

de um globo terreste, da º1 

circum-navegação de 

Fernão Magalhães e Juan 

Sebastián Elcano. 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

Balões; jornal, cola 

branca; água; 

pinceis; tinta 

acrílica verde, azul 

e castanha; cartão; 

lã. 

  

 
11 de abril 
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Designação da 

atividade 
Atividades Objetivos 

Recursos 

humanos 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descobrindo o mundo 

com Fernão 

Magalhães, Juan 

Sebastián Elcano e 

Pedro Alves Cabral 

 

 

Continuação da elaboração e 

acabamento do globo terrestre. 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária 

Balões; jornal, 

cola branca; água; 

pinceis; tinta 

acrílica verde, 

azul e castanha; 

cartão; lã. 

  

 

16 de 

abril 

Elaboração de um mapa de timor 

elaborado e desenhado pelo escritor 

e navegador italiano que foi a bordo 

da Armada de Magalhães, e que é 

um dos sobreviventes, numa tela 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

 

 

 
Tela 15x15; tintas 

acrílicas; pinceis; 

lápis de carvão; 

borracha; 

Mapa de timor 

feito pelo 

navegador de 

Fernão 

Magalhães. 

  

 
18 de 

abril 

 

 
 

Continuação da elaboração do mapa 

de Timor numa tela. 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 
 

23 de 

abril 

 
Continuação da elaboração e 

acabamento do mapa de Timor 

numa tela. 

Estimular a criatividade e imaginação; 
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 
Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

  
30 de 
abril 
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Designação 

da atividade 

 

Atividades 

 

Objetivos 

 
Recursos 

humanos 

 
Recursos 

Materiais 

 
Recursos 

financeiros 

 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 
Descobrindo 

o mundo com 

Fernão 

Magalhães, 

Juan 

Sebastián 

Elcano e 

Pedro Alves 

Cabral 

Leitura de excertos do livro “A minha 

História dos descobrimentos”; 

visualização de vídeos didáticos sobre 

o tema dos descobrimentos e Pedro 

Alvares Cabral. 

 
Incentivar a aprendizagem do tema; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Proporcionar hábitos de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária 

Livro “A minha 

História dos 

descobrimentos; 

Computador; 

projetor; quadro 

para projetar. 

  
 

2 de 

maio 

Iniciação da criação da peça de teatro 
de fantoches sobre o tema dos 

descobrimentos com enfase na 

história Pedro Alvares Cabral. 

Estimular a imaginação; 
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 

 

 
Folha de papel 

A4; lápis de 

carvão; 

esferográfica; 

  
7 de 

maio 

 

 
 

Continuação da construção do texto 

para a peça de fantoches. 

 
Estimular a imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

 

 
 

9 de 

maio 

 
 

Construção dos fantoches consoantes 

as personagens. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a destreza e a motricidade; 

Tecido; agulha; 

bolas de 

esferovite; papel 

Eva; tinta acrílica; 

pinceis; colher de 
pau. 

  
 

14 de 

maio 
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Designação da atividade Atividades Objetivos 
Recursos 

humanos 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

financeiros 
Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descobrindo o mundo 

com Fernão Magalhães, 

Juan Sebastián Elcano e 
Pedro Alves Cabral 

 
Início dos ensaios para a 

peça de teatro de 

fantoches. 

 
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 
Desenvolver a dicção da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estagiária 

 

 

 
Guião da peça de 

teatro de fantoches; 

fantoches 

construídos pelas 

crianças. 

  

 
16 de maio 

 
Continuação dos ensaios 

para a peça de teatro de 

fantoches. 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

 
 

21 de maio 

 
Apresentação da peça de 

teatro de fantoches 

realizada pelas crianças e 

jovens da pediatria; 

apresentação e exposição 

de todos os trabalhos 

realizados pelas crianças e 

jovens da pediatria e 

convívio/ Lanche entre os 

utentes da pediatria 

incluindo os pais das 

crianças 

 

 

 

 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a socialização da criança com os 

demais; 

Desenvolver a autonomia da criança; 

Desenvolver a dicção da criança. 

 

 

Fantoches 

construídos pelas 

crianças; Trabalhos 

realizados ao longo 

dos dois meses, 

março e abril; 

Produtos 

alimentares de 

mercearia; 

  

 

 

 

 

 
23 de maio 
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3.2.5. Avaliação 

 

 

Segundo Serrano, G. (2008), a fase da avaliação é a última quando falamos de projetos. 

Nela devemos compreender o que conseguimos através de uma reflecção que nos permita 

explicar e avaliar os resultados. 

Neste sentido, 

 

Avaliar é comparar num determinado instante o que foi alcançado mediante uma ação e 

o que se deveria ter alcançado de acordo com uma prévia programação. (Espinoza, 1986, 

p. 14) 

Assim, a avaliação permite que o grupo ou o indivíduo reconheça os erros e os sucessos 

alcançados, podendo corrigir todos os erros existentes numa próxima fase. 

A realização de um registo periódico servirá de orientação para as ações, determinando o 

seu grau e modo, a fim de percecionar como o projeto atingiu o sucesso pretendido. É 

importante que durante a implementação do projeto sejam concretizados registos 

periódicos. A avaliação após cada sessão deve ser realizada pelo mediador social, 

servindo-se do apoio dos profissionais e sempre que possível recolhendo algumas 

opiniões junto dos formandos. Com isto a estagiária procedeu a uma grelha de observação 

direta (Anexo 5). 

No decorrer deste projeto, a realização das atividades, e ao longo de todo o processo de 

intervenção foi fundamental efetuar a avaliação das mesmas. Assim, foi possível 

compreender se o trabalho foi bem-sucedido. Adicionalmente, e caso o trabalho não tenha 

sido realizado devidamente, esta avliação permite verificar atempadamente essa situação, 

permitindo uma atuação imediato, alterando e contornando as possíveis complicações 

detetadas. Neste sentido, as crianças, ao fim de cada atividade, tinham que completar um 

inquérito como forma de avaliação, para se perceber o que poderia existir e melhorar 

(Anexo 6 e 7). 

Neste sentido, e adicionalmente ao atrás exposto, ocorreram conversas informais com as 

crianças e jovens da pediatria, e recorreu-se também à observação participante para 

reforçar a recolha das informações.  

Importa acrescentar que a avaliação foi realizada durante e após as atividades, a fim de se 
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detetar falhas atempadamente, para se poder corrigir numa próxima realização, ao mesmo 

tempo, que se percebia quais as atividades mais valorizadas. Com isto foi possível 

verificar se o projeto estava a avançar conforme o seu propósito. 

Ao longo da atividade também foi possível fazer um registo fotográfico, dos trabalhos 

que foram realizados com o tema, descobrindo o mundo com Fernão Magalhães, Juan 

Sebastián Elcano e Pedro Alves Cabral, que foram sendo partilhados no Facebook na 

página “Marinheiros da Esperança”. 

Desde que o projeto foi implementado na pediatria da Guarda, houve uma melhor 

participação nas atividades. À medida que se foi desenrolando o projeto, e através das 

conversas informais, as crianças e jovens da pediatria, sentiam-se felizes e com motivação 

para conhecer e implementar as atividades que era propostas pela animadora. 

Independentemente de as crianças encontrarem-se doentes, este projeto era uma abertura 

para elas poderem usufruir de um bem-estar físico e psicológico. Algumas das crianças 

que frequentavam a pediatria da Guarda, não tinham possibilidades económicas e 

algumas não tinham os pais a acompanhar. Então este projeto ajudou muito estas crianças, 

que não tinham contacto com materiais e brinquedos, oferecendo uma possibilidade de 

estarem em contacto e terem companhia de outras crianças. 

Tudo isto exigiu alguma sensibilidade para entender aqueles momentos de alguma 

tristeza, cansaço, doença, aspetos familiares, enfim, aqueles fatores também próprios da 

idade infantil e de adolescência e da sua vida. 

A maior parte das crianças e jovens e pais, quando se iam embora, agradeciam por a 

animadora proporcionar um ambiente de alegria e à-vontade, e muitas das crianças 

chegavam a dizer para os enfermeiros que queriam ficar. 

De todas as atividades que foram realizadas, as que as crianças e jovens mais gostaram e 

demostraram mais interesse em trabalhar foram aquelas que incluíam a expressão 

plástica. Como por exemplo, a elaboração de um diorama em que o tema teve relacionado 

com a primeira circum-navegação ao mundo; a elaboração de uma maquete, sobre a 

despedida da tripulação da nau Vitória da Ilha Tidore, e a permanência da nau Trinidad 

nesta Ilha devido às reparações necessárias a fazer; a elaboração de um globo terreste, da 

primeira  circum-navegação de Fernão Magalhães e Juan Sebastián Elcano e o um mapa de 

timor elaborado e desenhado pelo escritor e navegador italiano que foi a bordo da Armada 

de Magalhães, e que é um dos sobreviventes, numa tela.
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Contudo, teremos que referir que ao longo deste percurso houve alguns fatores inibidores. 

De entre eles, destacamos: os jovens relativamente mais velhos já era mais difícil integrá-

los nestas atividades, aquelas crianças ou jovens que não conseguiam sair das suas camas 

devido ao seu estado de saúde e doença. Mas nada como muito esforço e dedicação. 

Quando se gosta do que se faz, consegue-se e foi o que a animadora fez. 

De seguida, apresentam-se alguns gráficos referentes à participação as crianças e jovens 

referentes ao projeto “Marinheiros da Esperança”. No Gráfico 1, podemos perceber que 

a maioria das crianças e jovens participaram. 

 

 

 

Gráfico 1 - Aderência do público-alvo 

Crianças(6 aos 14) Crianças(0 aos 6) jovens(14 aos 18) 

35% 

35% 30% 

Participação Ativa 
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Reflexão Final 

Quando hospitalizada, a criança vive um período de grande sofrimento psíquico, em 

muito realçado pelo afastamento dos pais, das rotinas habituais, do lar, da escola, dos 

amigos; pela submissão e obediência aos procedimentos médicos, bem como pelos efeitos 

dos tratamentos e sintomas da própria doença. 

Neste sentido, a animação hospitalar surge como um “apoio” à criança hospitalizada, na 

medida em que lhe oferece, através da atividade lúdica, bem-estar e alegria, dando sentido 

à vida da criança hospitalizada, enquanto criança, tornando-a ativa, e tornando ativas 

capacidades como a imaginação, a criatividade e o poder de sonhar. 

O projeto “Marinheiros da Esperança” surgiu devido à proximidade que Portugal possui 

com o mar e também devido às comemorações dos 700 anos da marinha Portuguesa. Com 

isso, e tendo em conta a história rica que Portugal tem ligada aos mares e oceanos, é de 

muita importância que as crianças e jovens possuam algum contacto com esta parte da 

história do seu país. 

Além disso, este projeto ajuda a que as crianças e jovens internados na pediatria, possam 

aprender não só a sua história, mas também a que façam parte de algo maior que eles, 

contribuindo assim com os seus trabalhos manuais que mais tarde poderão ser publicados 

num livro ou serem exposto ao publico geral. Livro ou exposição essa que por si poderá 

inspirar outras crianças a aprender mais sobre o tema. 

A ideia de realizar este projeto de intervenção social teve por base o intuito de promover 

o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e jovens. 

O presente estágio, realizado no serviço de pediatria da Guarda, permitiu interagir com este 

público-alvo especial, as crianças e jovens com alguns problemas sociais, e também 

adquirir novos conhecimentos e experiências.  

Quando se iniciou a  implementação deste projeto, as crianças e jovens mostraram uma 

grande vontade de participar nas atividades. Mostraram curiosidade e interesse. Muitas 

das crianças e jovens já conheciam os descobrimentos, então foi mais fácil, pô-los a 

trabalhar no tema do projeto. 
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Havia crianças que gostaram tanto de fazer as atividades relacionadas com o projeto e as 

atividades no âmbito da expressão plástica, expressão dramática e expressão musical, que 

não se queriam ir embora. Chegaram a pedir aos pais e aos enfermeiros para ficarem. 

Algumas delas, mesmo indo embora, iam fazer visitas, e traziam desenhos para a 

animadora. É tao gratificante, quando sabemos que fizemos um bom trabalho e que as 

crianças e jovens valorizam e agradecem por isso. Quando passas na rua e encontras os 

pais e as crianças e te dão um abraço, e voltam a agradecer o trabalho e o carinho que lhes 

transmitiam e aos seus filhos. Enche o coração e faz sentido para a profissão que desejo 

exercer. 

Com isto, o que importa de verdade é o processo pelo qual passaste e os momentos dentro 

dele. Por tudo isto, se confirma a importância do Animador nestas e noutras instituições 

enquanto agentes dinamizadores e transformadores da sociedade. 

Posso concluir que foi com um enorme empenho e dedicação que realizei este projeto. 

De início tive um pouco de receio, mas com muito trabalho, valeu a pena. Quando se 

gosta do que se faz, o trabalho sai com amor e carinho. O meu trabalho como estagiária 

contribuiu muito, para obtenção de competências por parte destas crianças e jovens. 

Sinto que fui uma mais-valia para a instituição, e que fiz a diferença na vida destas crianças 

e jovens. Ajudei a uma melhor qualidade de vida e a melhorar cada dia destas crianças e 

jovens internados, através da minha simpatia, sorriso, à vontade e o meu ombro amigo 

para qualquer situação, mostrando que podem sempre contar comigo, proporcionando 

atividades diversas com este projeto. 

Neste sentido, é de vital importância que este projeto continue a ser implementado e 

acompanhado visto que além dos fatos expostos anteriormente, este projeto é um 

complemento muito benéfico para o desenvolvimento social das nossas crianças. 



Ângela Martins 68 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

Bibliografia 

 
 

BÓO, Y. (2007). La Animación Hospitalaria: (Necesidad De) Una Intervención 

Pedagógico-social Con La Infancia Hospitalizada in Educación Social, Animación 

Sociocultural y Desarrollo Comunitário. vol.II. Universidade de Vigo, Universidade de 

Tras-os-Montes e Alto Douro: Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. 

CARRASCO, I., (2004). Animación Sociocultural. Intervención multidisciplinar 
 

ESPINOZA, V. (1988). Evaluación de Proyectos Sociales. Buenos Aires: Humanitas 
 

ISAYAMA, H. et al (2005). Vivências Lúdicas no Hospital: Intervenção Socioeducativa 

da Educação Física com Crianças da Clínica de Hematologia in Anais do 8.º Encontro de 

Extensão da UFMG. Belo Horizonte: UFMG 

LOPES, M. S. (2006). Animação sociocultural em Portugal. Chaves: Editora Intervenção 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

MOTTA, A. e ENUMO, S. (2004). Brincar no hospital: estratégia de enfrentamento da 

hospitalização infantil in Psicologia em Estudo. 9 (1): 19-28. Brasil 

MUSSA, C. e MALERBI, F. (2008). O impacto da actividade lúdica sobre o bem-estar 

de crianças hospitalizadas in Psicologia: Teoria e Prática. 10(2): 83-93. Brasil 

POSE, H. M. (2007). A sociocultura e a sua vigência perante os desafios da cidade atual. 

In A. N. Peres & M. S Lopes (Coord.), Animação sociocultural e os novos desafios do 

século XXI (pp. 27-45). Chaves: Edição APAP. 

REDONDEIRO, M. (2003). O Quotidiano Hospitalar da Criança - Constrangimentos e 

Possibilidades de Desenvolvimento (Dissertação de Mestrado em Sociologia da Infância). 

Braga: Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, Instituto de Ciências 

Sociais. 

SERRANO, G. (2008). Elaboração de Projetos Sociais - Casos Práticos. Porto: Porto 

Editora, LDA. 

TRILLA, J. (. (1998).Lisboa: Animação Sociocultural. Teorias, Programas e Âmbitos. 

Instituto Piaget. 



Ângela Martins 69 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

Webgrafia 

 

APDASC (2010) Código Deontológico do Animador Sociocultural 

http://www.apdasc.com/index.php 

Acedido em 28 de Julho de 2019 

 

 

“Marinheiros da Esperança” 

https://www.marinha.pt/conteudos_externos/marinheirosdaesperanca/mobile/index.html 

Acedido em 23 de Agosto de 2019 

 
 

NUTS III- Beira interior. 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS 

Acedido em 16 de Junho de 2019 

 
 

Primeira circundação da humanidade. Acedido em, 

https://cmbelmonte.pt/historia/pedro-alvares-cabral/ 

Acedido em 14 de Julho de 2019 

 

 

Primeira circundação da humanidade. 
 

https://br.historyplay.tv/hoje-nahistoria/fernao-de-magalhaes-parte-para-primeira- 

viagem-de-circum-navegacao-domundo 

Acedido em 24 de julho de 2019 

 

 

Serviço de Pediatria/ Neonatologia- Unidade Local de Saúde 

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/servicos-clinicos/departamento4/servicode- 

pediatrianeonatologia/ 

Acedido em 12 de Agosto de 2019 

http://www.apdasc.com/index.php
http://www.marinha.pt/conteudos_externos/marinheirosdaesperanca/mobile/index.html
http://www.pordata.pt/O%2Bque%2Bsao%2BNUTS
http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/servicos-clinicos/departamento4/servicode-


Ângela Martins 70 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

Serviço de Pediatria/ Neonatologia- Unidade Local de Saúde. 

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/institucional/organograma/ 

Acedido em 27 de Julho de 2019 

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/institucional/organograma/


Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



Ângela Martins 72 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

Lista de Anexos  

Anexo 1- Registo de presenças  

Anexo 2- Plano de estágio  

Anexo 3- Organograma  

Anexo 4 - Planificação das atividades desenvolvidas no estágio; 

Anexo 5 - Grelha de observação; 

Anexo 6 - Questionário de avaliação para crianças dos 3 aos 7 anos; 

Anexo 7 - Questionário de avaliação para jovens dos 8 aos 18 anos. 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1- Registo de presenças 



Ângela Martins 74 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 



Ângela Martins 75 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 



Ângela Martins 76 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 



Ângela Martins 77 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Plano de estágio 



Ângela Martins 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 
79 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3- Organograma 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 
81 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 4 - Planificação das atividades desenvolvidas no estágio 



Ângela Martins 83 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 

Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

plástica 

Desenho com recurso à 

técnica do pontilhismo. 

Utilização da técnica da 

simetria. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Promover o conhecimento das cores;  

Estimular a motricidade fina e grossa. Explorar 

novas técnicas 
Promover a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

 

Folhas A4; marcadores de várias 

cores; tinta guache; recipientes para 

a tinta. 

  
26 de 

fevereiro 

Pintura de sopro e 

carimbagem. 

Desenho “qual o teu sonho”, 

através de tintas guache. 

Promover o conhecimento das cores; 

Desenvolver a capacidade de pintar com um 

pincel; 

Trabalhar a respiração; 

Estimular a criatividade; 

Fomentar a autoestima 

 
Folhas de papel cavalinho A3; 

tinhas guache; palhas; recipientes 

para a tinta; água; detergente da 

loiça; pincéis; 

 
 

27 de 

fevereiro 

Construção da casa de sonho, 

através da técnica do recorte 

e colagem. 

. Estimular a criatividade e imaginação; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Fomentar a autoestima 

 

Folhas de papel cavalinho A3; papel 

de seda; cola de tubo; tesoura. 

 

28 de 

fevereiro 

 

Máscara de gesso 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Tiras de gesso; água; toalhitas; 

vaselina; Bandolete para o cabelo; 

elástico de cabelo; tinta acrílica; 

pincéis; purpurinas 

 
1 de março 

 
Continuação e acabamento da 

máscara de gesso. 

Estimular a criatividade e imaginação; 
Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Tiras de gesso; água; toalhitas; 

vaselina; Bandolete para o cabelo; 
elástico de cabelo; tinta acrílica; 

pincéis; purpurinas 

 
4 de março 

Elaboração de uma escultura 

com a técnica da moldagem 

da argila branca. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 
Promover a participação. 

Argila branca; tintas acrílicas; 

pincéis; recipientes para por a tinta. 

 
6 de março 
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Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expressão 

plástica 

 
Continuação da 

elaboração escultura- 
pintura. 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 
aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade fina 

e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 
pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária- 

Animação 
Sociocultura 

 
Argila branca; tintas acrílicas; 

pincéis; recipientes para pôr a tinta. 

  
11 de 

março 

Elaboração dos 

preparativos para a 

primavera (flores, 

borboletas, espanta 
espíritos) 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade fina 

e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 
pintura 

Papel eva de várias cores; colheres 

de sobremesa de plástico; fio de 

coco; caneta de filtro preta; tesoura; 

cola de tubo. 

 
18 de 

março 

Continuação da 

laboração dos 

preparativos para a 

primavera (flores, 

borboletas, espanta 
espíritos) 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade fina 

e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

 
Papel eva de várias cores; colheres 

de sobremesa de plástico; fio de 

coco; caneta de filtro preta; tesoura; 

cola de tubo. 

 
20 de 

março 

 
Continuação e 

acabamento da 

elaboração dos 

preparativos para a 

primavera (flores, 

borboletas, espanta 
espíritos) 

 
. Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade fina 

e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

 
 

Papel eva de várias cores; colheres 

de sobremesa de plástico; fio de 

coco; caneta de filtro preta; tesoura; 
cola de tubo. 

 

 

22 de 

março 
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Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

plástica 

 

Elaboração de uma 

diorama sobre um 

desenho animado 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária- 

Animação 

Sociocultura 

 

Caixa de sapatos; tintas acrílicas; 

cartolina; pinceis; recipiente para 

meter a tinta; tesoura; régua; lápis 

  
29 de 

março 

Continuação da 

elaboração do diorama 

sobre um desenho 

animado. 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura 

 

Caixa de sapatos; tintas acrílicas; 

cartolina; pinceis; recipiente para 

meter a tinta; tesoura; régua; lápis 

 
 

1 de abril 

Elaboração de 

instrumentos musicais 

com material 

reciclado. 

. 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

Caixa de cereais; garrafas de 

plástico; rolo de cozinha; lata de 

salsichas; cartão; elásticos; rafia; 

pincéis; tinta acrílica; balões; 

pistola de cola quente. 

 

 

3 de abril 

 

Continuação e 

acabamento da 

elaboração de 

instrumentos musicais 

com material reciclado 

 
Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

 
Caixa de cereais; garrafas de 

plástico; rolo de cozinha; lata de 

salsichas; cartão; elásticos; rafia; 

pincéis; tinta acrílica; balões; 

pistola de cola quente. 

 

 

 
6 de abril 
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Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expressão 

plástica 

 
 

Cadáver esquisito 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária- 

Animação 

Sociocultura 

 
Folhas cavalinho A3; lápis grafite; 

borracha; lápis de cor; marcadores. 

  

8 de abril 

 

Construção de 

origamis 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura 

 

 
Cartolina; marcadores. 

 

 
12 de abril 

Preparativos para a 

pascoa- Elaboração de 

um coelho de páscoa 

num frasco de vidro de 

iogurte. 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

 
Tesoura; frasco de iogurte de vidro; 

cola de tubo; pistola de cola quente; 

mascadores, papel eva; tintas 

acrílicas; pincéis. 

 

 
15 de abril 

Continuação e 

acabamento da 

elaboração de uma 

coelho de pascoa num 

frasco de vidro de 

iogurte; elaboração de 

uma cesta com ovos 

da páscoa. 

 

Estimular a criatividade e imaginação; desenvolver 

aptidões manuais e técnicas; estimular a motricidade 

fina e grossa.; promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação para o desenho e 

pintura. 

 

Tesoura; frasco de iogurte de vidro; 

cola de tubo; pistola de cola quente; 

mascadores, papel eva; tintas 

acrílicas; pincéis; balões; vaselina; 

jornal; cola branca; água; fita cola. 

 

 

 
17de abril 
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Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

plástica 

Continuação e acabamento 
da elaboração da cesta com 

os ovos; elaboração de 

coelhos de pascoa com papel 

eva para enfeitar a pediatria. 

Estimular a criatividade e imaginação; 
desenvolver aptidões manuais e técnicas; 

estimular a motricidade fina e grossa.; 

promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

Tesoura; cola de tubo; pistola de 
cola quente; mascadores, papel 

eva; tintas acrílicas; pincéis; 

balões; vaselina; jornal; cola 

branca; água; fita cola. 

  
 

19 de abril 

 

 

Pote da calma. 

 
. Estimular a criatividade e imaginação; 

desenvolver aptidões manuais e técnicas; 

estimular a motricidade fina e grossa.; 

promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação 

1 Pote de plástico transparente 

com tampa; 1 ou 2 colheres (sopa) 

de cola glitter; 3 ou 4 colheres 

(chá) de purpurina; 1 gota de 

corante alimentar da cor desejada; 

água quente (a quantidade varia de 
acordo com o tamanho do pote). 

 

 

22 de abril 

 
 

Elaboração de um cravo 

Estimular a criatividade e imaginação; 
Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 
Promover a participação. 

Paus de espetada; papel crepe 
verde escuro, claro e vermelho; 

tesoura; cola de tubo. 

 
24 de abril 

 
Elaboração de uma caneta 

com formato de rosa 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação. 

Canetas da bic; papel eva; papel 

brilhante verde; pistola de cola 

quente; régua; lápis. 

 

1 de maio 

 
Continuação da elaboração 

de uma caneta com formato 

de rosa 

 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

 
Canetas da bic; papel eva; papel 

brilhante verde; pistola de cola 

quente; régua; lápis 

 

 

3 de maio 



Ângela Martins 88 

Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda  

 

 

 

 
Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expressão 

plástica 

 
Elaboração do jogo do 

bowling. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

desenvolver aptidões manuais e técnicas; 

estimular a motricidade fina e grossa.; 

promover a participação; sensibilizar as 

crianças para o estímulo e motivação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

 

Garrafas de plástico; tinta acrílica; 

pinceis; jornal; balões; vaselina; 

cola branca; água. 

  
 

6 de maio 

 
Continuação da elaboração 

do jogo do bowling. 

. Estimular a criatividade e imaginação; 
desenvolver aptidões manuais e técnicas; 

estimular a motricidade fina e grossa.; 

promover a participação; sensibilizar as 
crianças para o estímulo e motivação 

 

Garrafas de plástico; tinta acrílica; 

pinceis; jornal; balões; vaselina; 

cola branca; água. 

 
 

8 de maio 

Desenhos feitos com 

colagem de arroz, massas e 
feijão. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 
Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

Arroz; vários tipos de massa; 

vários tipos de feijão; cola branca; 
folhas A4 

 
14 de maio 

 
 

Impressão e Estampagem 
com Elementos Naturais 

Estimular o tato, a textura, a cor e as figuras; 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

 
Exemplares de estampagem e 

impressões; vegetais e frutas; 
folhas brancas A4; tinta guache ou 

acrílica. 

 

 
16 de maio 

 
Construção de um vitrar com 

cartolina e papel celofane. 

Estimular o tato, a textura, a cor e as figuras; 
Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 
Promover a participação 

 
Papel celofane; cartolina preta; 

tesoura; cola de tubo; lápis; folhas 

A4. 

 
 

20de maio 
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Planificação das atividades de expressão plástica 

Objetivo geral Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual 

Designação 

da atividade 

 

Atividades 

 

Objetivos 
Recursos 

humanos 

 

Recursos Materiais 

Recursos 

financeiro 

s 

 

Datas 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

plástica 

Preparativos para o dia da 

criança- elaboração de uma 

arvore com mensagens das 

crianças da pediatria; cartaz 

de esferovite com emojis. 

 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

  

Canas de bambu; papel eva; 

cartolina; canetas; bloco de 

esferovite; latas de spray com tinta 

azul. 

  

 
21 de maio 

Continuação da elaboração 

de uma arvore com 

mensagens das crianças da 

pediatria; cartaz de 

esferovite com emojis 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

Canas de bambu; papel eva; 

cartolina; canetas; bloco de 

esferovite; latas de spray com tinta 

azul. 

 
 

22 de maio 

Continuação e acabamento 
da elaboração de uma 

arvore com mensagens das 
crianças da pediatria; cartaz 
de esferovite com emojis. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 

Promover a participação 

 

Papel eva; cartolina; canetas; 

bloco de esferovite; latas de spray 

com tinta azul. 

 
 

23 de maio 
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Planificação das atividades de expressão dramática 

Objetivo geral 
Proporcionar o desenvolvimento pessoal das crianças e jovens 

Designação 

da atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

dramática 

 
 

Jogo da mímica 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Promover a concentração; 
Estimular a imaginação e criatividade; 

Promover a expressão artística das crianças; 

Desenvolver a expressão dos sentimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária- 

Animação 
Sociocultural 

 

 
Folhas A3; tesoura; caneta. 

  
 

13 de 
março 

 
Jogo do “o que é que estas 

a fazer” 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Promover a concentração; 
Estimular a imaginação e criatividade; 

Promover a expressão artística das crianças; 

Desenvolver a expressão dos sentimentos; 

 
 

Nenhum. 

 
 

13 de 
março 

Manipulação de fantoches e 

construção de um texto 
para representar num 

fantocheiro. 

Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

Facilitar a compreensão de conteúdo; 
Desenvolver o dom artístico na criança; 

Descobrir as possibilidades dos diversos 
materiais e das mãos; 

 
Fantoches; fantocheiro; folhas 

A4; lápis; borracha. 

 
22 de 

março 

 
Ensaio da pequena peça 

construída pelas crianças e 

apresentação. 

Desenvolver a criatividade e a imaginação; 
Facilitar a compreensão de conteúdo; 

Desenvolver o dom artístico na criança; 

Descobrir as possibilidades dos diversos 
materiais e das mãos; 

 
Fantoches; fantocheiro; texto da 

peça. 

 
 

25 de 
março 
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Planificação das atividades de expressão dramática 

Objetivo geral 
Proporcionar o desenvolvimento pessoal das crianças e jovens 

Designação 

da atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 
 

Expressão 

dramática 

 
Máquina humana 

Criar movimentos; 

Reagir a estímulos visuais; 

Associar som a movimento; 
Integrar-se em grupo. 

 

 

 
 

Estagiária- 
Animação 

Sociocultural 

 
Nenhum. . 

  
13 de 

maio 

 

 
Jogo dos Medos 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Promover a concentração; 

Estimular a imaginação e criatividade; 

Promover a expressão artística das crianças; 
Desenvolver a expressão dos sentimentos. 

 

Cartões e um saco. 

 
 

15 de 

maio 
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Planificação das atividades cognitivas 

Objetivo geral Aumentar a atividade cerebral. 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiro 

s 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cognitivas 

 
Jogo do stop 

Promover a concentração; 

Desenvolver a imaginação e criatividade; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

 
Folhas A4; régua; caneta; lápis; 

borracha. 

  
15 de 

março 

 
Construção de puzzles 

Melhorar o raciocínio; 

Trabalhar a memória; 

Melhorar a capacidade de resolver problemas; 

Melhorar a atenção 
Trabalhar a flexibilidade cognitiva. 

 
 

Puzzles. 

 
15 de 

março 

 

 

A teia 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Promover a concentração; 

Estimular a imaginação e criatividade; 

Promover a expressão artística das crianças; 

Desenvolver a expressão dos sentimentos 

 

 
Novelo de lã. 

 
27 de 

março 

 

Jogo da salada de fruta 

Melhorar o raciocínio; 

Trabalhar a memória; 

Melhorar a capacidade de resolver problemas; 

Melhorar a atenção 
Trabalhar a flexibilidade cognitiva. 

 
 

Nenhum. 

 
 

5 de abril 
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Planificação das atividades cognitivas 

Objetivo geral Aumentar a atividade cerebral. 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

  
 

Jogo do telefone sem fio 

Melhorar o raciocínio; 

Trabalhar a memória; 

Melhorar a capacidade de resolver problemas; 

Melhorar a atenção 
Trabalhar a flexibilidade cognitiva. 

  
 

Nenhum. 

  
 

10 de abril 

 

 

Jogo do uno 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a socialização com os outros; 

Promover a concentração; 

Estimular a imaginação e criatividade; 

Promover a expressão artística das crianças; 

Desenvolver a expressão dos sentimentos 

 

 
Cartas do uno 

 

 

29 de abril 

 

Jogo “O que parece?” 

Desenvolver momentos de interação grupal; 

Estimular a capacidade de raciocínio lógico; 

Associar figuras a objetos/imagens; 

Fomentar a capacidade de discussão em 

grupo e argumentação 

 
 

Quadro branco; Marcadores. 

 
 

10 de maio 
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Planificação das atividades lúdicas e recreativas 

Objetivo geral Divertir as crianças e jovens e monitorizar a sua felicidade. 

Designação da 

atividade 

Atividades Objetivos Recursos 

humanos 

Recursos Materiais Recursos 

financeiros 

Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

Visualização de um filme 

“zootopia”. 

Potenciar um dia diferente; 

Estimular concentração; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

 

Computador e projetor. 

  

2 de maio 

Organização de uma festa de 

aniversário, para uma 

menina internada. 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a motricidade fina e grossa. 
Promover a participação 

Cartolina; tesoura; cola de tubo; 

balões; prenda- livro com 

janelinhas “Beta joga as 

escondidas”. 

 
7 de março 

Passeio pelo jardim do 

hospital, com uma menina 

com depressão. 

 

Potenciara um dia diferente; 

Estimular a socialização; 

Promover bem estar físico e psicológico. 

 
 

Nenhum. 

 
7 de maio 

 

Visualização de um filme 

“Divertidamente”. 

Potenciar um dia diferente; 

Estimular concentração; 

Aprender a transmitir as emoções; 

Desenvolver a expressão dos sentimentos 

 

Computador e projetor. 

 

 
9 de maio 

Exposição dos trabalhos 

realizados pelas crianças da 

pediatria. 

Potenciar um dia diferente; 

Demonstração dos trabalhos feito pelas 

crianças ao longo do estágio. 

 
Trabalhos realizados pelas 

crianças e jovens da pediatria. 

 

24 de maio 
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Planificação da atividade de expressão musical 

Objetivo geral Divertir as crianças e jovens e monitorizar a sua felicidade. 

Designação da 

atividade 
 

Atividades 

 
Objetivos 

 
Recursos 

humanos 

 
Recursos Materiais 

 
Recursos 

financeiros 

 
Datas 

 

 

Expressão 

musical 

 

Construção de uma melodia 

através dos instrumentos 

musicais recicaldos 

construídos pelas crianças da 

pediatria. 

 
 

Estimular a criatividade e imaginação; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Promover a participação 

 

 

Estagiária- 

Animação 

Sociocultural 

 

 

Instrumentos musicais reciclados 

construídos pelas crianças.. 

  

 

 
8 de abril 
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Anexo 5 - Grelha de observação 
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Grelha de Observação 

Competências a selecionar ou adaptar para observação, tendo em 

conta o processo do projeto 

Nível de desempenho: 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Bom; 4 Muito 

Bom 

Em relação as atividades:  

1. Demonstram interesse e motivação nas atividades.  

2. Participam de forma ativa nos vários aspetos das atividades.  

3. Interagem facilmente com as outras crianças e jovens.  

4. Criatividade e imaginação  

A nível pessoal das crianças e jovens:  

5. Bem-estar psicológico físico e mental  

 

Observações: 
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Anexo 6 - Questionário de avaliação para crianças dos 3 aos 7 anos 



Relatório de Estágio Curricular de Animação Sociocultural 

Serviço de Pediatria/Neonatologia: Unidade Local de Saúde da Guarda 

Ângela Martins 99 

 

 

 

 

 
 
 

1. Pinta a cara conforme a pergunta. 

Nota: Este questionário será feito com ajuda da animadora, visto que as crianças com 

três ainda não sabem ler. 
 

 

 
 

 

   

Gostei muito Gostei Não gostei 

 

 
 

Muito boa Boa Má 

QUESTIONÁRIO 

Gostas-te da atividade realizada? 

Em relação à animadora estagiária, como avalias a sua prestação? 
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Anexo 7 - Questionário de avaliação para jovens dos 8 aos 18 anos 
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  QUESTIONÁRIO  
 
 

 

 

1. Género: 

   Feminino    Masculino 

 

 
2. Idade:    

 

 

3. Avaliação das atividades que realizaste com o projeto "Marinheiros a 

Esperança”: 

 

    Muito Bom 

   Bom 

    Suficiente

 Insuficiente 

 

4. Quando iniciaste o projeto o que sentiste? 

 

    Alegria 

    Motivação

 Interesse 

     Divertimento

 Relaxamento 

Este questionário faz parte do projeto implementado no estágio curricular do curso de Animação 

Sociocultural, com o tema “Marinheiros da Esperança” Descobrindo o mundo com Fernão 

Magalhães, Juan Sebastián Elcano e Pedro Alves Cabral. O presente questionário visa a recolha 

de dados com vista a obter a opinião das crianças e jovens da pediatria acerca das atividades 

implementadas ao longo do projeto, bem como avaliar a perspetiva do público-alvo. O questionário 

apresenta dois tipos de questões: (i) fechadas (sim/não) e de escalas – poderá assinalar com um 

(X) no círculo correspondente; (ii) abertas – escreverá livremente a sua opinião no espaço indicado. 
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    Tranquilidade

 Desespero 

     Aborrecimento 

 
 

5. Que atividades gostaste mais de fazer? 
 

 
 

 

6. A implantação deste projeto é importante para a Pediatria? 

 
        Sim 

       Não 

7. Na tua opinião, achas que o projeto deve continuar? (Se não, porquê?) 

 
        Sim 

       Não 

Porquê?    

8. Em relação à animadora estagiária, como avalia a sua prestação, quanto: 

 

  

 
Insuficiente 

 

 
suficiente 

 

 
Bom 

 

 
Muito bom 

 

Pontualidade 

    

Simpatia     

Responsabilidade     

Desempenho     

Presença     

Disponibilidade     

Obrigada! 


