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Resumo 

A sociedade atual é marcada por uma elevada taxa de envelhecimento que se opõe 

a baixa taxa de natalidade, acompanhando o aumento de esperança média de vida, tal 

como nos mostram os Censos mais recentes.  

Tendo em conta este facto, é importante apresentar soluções que contrariem um 

envelhecimento solitário, vazio e sedentário. Assim a animação sociocultural 

desempenha um papel fundamental neste contexto, promovendo um envelhecimento 

ativo. O projeto “A Horta (C)em Idade” pretende simultaneamente, manter os idosos 

ativos e reavivar memórias de um passado de várias gerações, criando uma horta, com 

ajuda das colaboradoras do centro. Desenvolveu-se através da transmissão de 

conhecimentos agrícolas a grupos de alunos de escolas da cidade que aí se têm dirigido, 

no âmbito do trabalho intergeracional, que tem sido desenvolvido pela Direção do Centro. 

Com este estágio curricular, pretende-se pôr em prática os conteúdos e áreas de 

intervenção da animação sociocultural em contexto de intervenção real. A animadora 

desempenha, assim, um papel crucial neste âmbito.  

 

Palavras-Chaves: Animação Sociocultural, Idosos, Projeto “A Horta (C)em Idade”, 

Respostas Sociais. 
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Abstract  

Today's society is marked by a high rate of aging that opposes a low birth rate, 

accompanying the increase in average life expectancy, as shown by the most recent 

demographic census. Given this fact, it is important to present them with solutions that 

contradict lonely, empty and sedentary aging. Thus sociocultural animation plays a 

fundamental role in this context, proposing active aging. The project “A Horta (C)em 

Idade” aims at simultaneously keeping the elderly active and reviving memories of a 

multi-generation past by creating a garden with the help of the center's collaborators. It 

was developed through the transmission of agricultural knowledge to groups of students 

from the city's schools who have been addressing it, in the context of intergenerational 

work, which has been promoted by the Center's Board. With this curricular internship, 

we intend to put into practice the contents and areas of intervention of socio-cultural 

animation in the context of real intervention. The animator performs a crucial role in this 

regard. 

Keywords: Sociocultural Animation, Seniors, Envelhecimento Ativo, Social Responses. 
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Introdução  

 

O presente relatório de estágio decorre do estágio curricular, desenvolvido no 2.º 

semestre do 3.º ano do Curso de Licenciatura em Animação Sociocultural, da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, no 

ano letivo 2018/2019. Este teve a duração de três meses, com um total de 400h (Anexo1), 

tendo início no dia 14 de março de 2019 e o seu término no dia 25 de junho de 2019. 

O referido estágio teve como público-alvo os idosos, do Centro Cultural, Social e 

Desportivo da Ramela, o qual abrange as respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de 

Apoio Domiciliário. Este foi orientado pela docente Ana Lopes, e supervisionado pela 

diretora técnica dessa instituição. 

Numa primeira fase, a estagiária reuniu com os elementos acima referidos, bem 

como com o presidente da mesma, com o propósito de delinear o tipo de intervenção a 

realizar e atividades a desenvolver. Decorrente desta reunião, surge o Plano de Trabalho 

o qual irá orientar todo o estágio (Anexo 2). 

As atividades desenvolvidas com os idosos têm-se mostrado uma mais-valia ao 

nível da destreza física, do desenvolvimento de capacidades cognitivas, da promoção de 

relações interpessoais e combate a solidão, entre outras.  

Estando o Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela localizado numa 

freguesia rural, onde a agricultura desde sempre assumiu um papel de extrema 

importância para os seus habitantes, foi implementado o Projeto Horta (C)em Idade. Este 

pretende simultaneamente manter os idosos ativos ao ar livre criando, com a ajuda das 

colaboradoras do centro, uma horta e reavivar memórias de um passado de várias 

gerações, nomeadamente através da transmissão de conhecimentos agrícolas a grupos de 

alunos de escolas da cidade que aí se têm dirigido, no âmbito do trabalho intergeracional, 

que tem sido promovido pela Direção do Centro. 

O relatório de estágio está dividido, assim, em três partes: 

Na primeira parte procede-se à apresentação dos conceitos mais prementes e 

relacionados com o estágio desenvolvido entre os quais destacamos: 

O envelhecimento, os seus determinantes do envelhecimento saudável; Animação 

comunitária, Projeto, perfil do animador, âmbitos de intervenção da ASC, ASC nos 
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centros de dia, Animação de Idosos e os benefícios do contacto com a natureza, 

nomeadamente a agricultura para os idosos. 

Quanto à segunda parte, diz respeito a caracterização da Instituição CCSDR; 

CCSDR- Enquadramento teórico, Caracterização da instituição CCSDR, Centro de Dia, 

Apoio domiciliário, Utentes Abrangidos no CCSDR e Patologias. 

Na terceira parte, abordamos as atividades desenvolvidas durante o estágio e a 

respetiva avaliação.   

Por fim será realizada uma reflexão final do estágio curricular com uma 

abordagem dos pontos mais significativos do mesmo. 
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1- O Envelhecimento 

 

O envelhecimento deve ser vivido de uma forma ativa (OMS, 2005). Para esta 

organização há três pilares basilares em que se apoia o envelhecimento ativo: saúde, 

segurança e participação (OMS, 2005).  

Mencionando que a saúde se refere ao bem-estar físico, mental e social, é 

importante manter baixos os fatores de risco que interferem no aparecimento das doenças 

crónicas e no declínio funcional. Por sua vez quando os fatores de proteção são elevados, 

as pessoas beneficiam de uma melhor qualidade de vida, são capazes de cuidar de si, 

mantendo-se mais saudáveis. À medida que vão envelhecendo as pessoas idosas precisam 

de tratamentos médicos constantes e de serviços assistenciais, por vezes onerosos.  

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

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

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

vontades das pessoas contribuem para que continuem a ter um desempenho na sociedade 

com atividades não remuneradas enquanto envelhecem (OMS, 2005). É importante 

salientar que a OMS (2005) associa o termo “ativo” não somente à capacidade de estar 

fisicamente ativo. 

O processo de envelhecimento tem sido alvo de estudo nos últimos tempos. O 

conceito de envelhecimento e sas atitudes perante as pessoas idosas têm sofrido 

alterações e espelham “por um lado, o nível de conhecimentos sobre a fisiologia e 

anatomia humanas e, por outro lado, a cultura e as relações sociais das várias épocas” 

(Paúl &  Fonseca,2005,p.12). 

O envelhecimento saudável é mais que apenas a ausência de doença. Para a 

maioria dos adultos maiores, a manutenção da habilidade funcional é a mais importante. 

Habilidade funcional, mas sim os benefícios que poderiam ser perdidos se não 

implementarmos as adaptações e investimentos necessários.  

O envelhecimento ativo encontra-se relacionado com três pressupostos 

fundamentais: a saúde, a participação social e a segurança. Estes encontram-se 

interligados entre si e demonstram a dimensão e complexidade do conceito, remetendo 

para os indivíduos a responsabilidade de operacionalizarem estes pressupostos no seu 

contexto comunitário. Neste sentido, importa compreender como os indivíduos 

envelhecem em Portugal, nomeadamente que comportamentos e práticas adotam para 
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manter um envelhecimento ativo de acordo com os pressupostos acima evidenciados, e 

como estas influenciam o bem-estar/saúde, a satisfação e a qualidade de vida. 

A esperança média de vida de Portugal foi aumentando ao longo dos anos, como 

é possível ver no Gráfico 1, passando de 66 anos em 1971 para os 80 anos em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O índice de longevidade é definido como a relação entre a população mais idosa 

e a população idosa, habitualmente descrita como o quociente entre o número de pessoas 

com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (PORDATA). 

Este também aumentou, entre os anos de 1961 e 2018, o que indica que por cada 

100 pessoas com 65 e mais anos, 48 têm idade igual ou superior a 75 anos (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Esperança média de vida em Portugal. 

Fonte-PORDATA, 2019 

 

 

Gráfico 2- Índice de Longevidade 

Fonte- PORDATA, 2019 
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O Índice de envelhecimento diz respeito à relação existente entre o número 

de idosos e a população jovem numa certa região. É habitualmente expresso em número 

de residentes com 65 ou mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos 

(PORDATA). 

Existiu um crescimento exponencial no índice de envelhecimento. No ano de 1961 

a população era maioritariamente jovem, pois havia em cada 100 jovens 27 idosos, mas 

ao longo dos anos a pirâmide dos valores foi invertendo fazendo com que a população se 

tornasse maioritariamente envelhecida devido aos 157 idosos que existem para cada 100 

jovens (dados de 2018) (Gráfico 3). 

 

 

 

 

Entende-se por índice de dependência de idosos a relação entre a população idosa 

e a população ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 

com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 

65 anos. (PORDATA) 

Com o aumento do envelhecimento populacional houve um agravamento do 

índice de dependência de pessoas idosas, que aumentou de 12 em 1961 para 33 em 2018, 

ou seja, por cada 100 pessoas em idade ativa 33 são idosos dependentes (Gráfico 4). 
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Gráfico 3- Índice de Envelhecimento 

Fonte- PORDATA, 2019 
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Segundo as projeções do INE (2017,p.4) futuramente em Portugal “o número dos 

idosos com mais de 65 anos será de 2,95 milhões em 2050, (…) e em 2046 a proporção 

de população jovem reduzir-se-á a 13% e a população idosa aumentará dos atuais 17,2% 

para 31%”. 

 

1.1. Determinantes do Envelhecimento  

O envelhecimento ativo depende de vários determinantes que envolvem os 

indivíduos, as famílias e as nações que segundo a OMS (2005; cit. por Azevedo; 2015 p. 

29-30) são determinantes: a) transversais; b) relacionados com os serviços de saúde e 

sociais; c) comportamentais; d) relacionados com aspetos pessoais; e) relacionados com 

ambiente físico; f) sociais; g) económicos. 

Destaco, aqui, os determinantes transversais, sendo eles a cultura e o género, eles 

são essenciais para compreender o envelhecimento ativo, pois envolvem todos os outros 

determinantes. A cultura engloba todos os indivíduos e populações e determina, de certa 

forma, o envelhecimento das pessoas.  

Estes determinantes são cruciais para um envelhecimento ativo, pois a adoção de 

estilos de vida saudáveis e a participação ativa dos indivíduos nos seus próprios cuidados 

são muito importantes em todas as fases do ciclo vital. A adoção destes comportamentos 

podem prevenir doenças, prolongar a vida e a qualidade de vida das pessoas (OMS, 2005, 

citado por Azevedo, 2015 p. 32). 
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Gráfico 4- Índice de Dependência Idosos 

Fonte- PORDATA, 2019 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 
 

Maria Abrunhosa                                                                                                              Página 8 

1.2. Envelhecimento saudável  

 

A longevidade da população associada a melhores níveis de saúde constitui-se 

como um dos objetivos principais da política de envelhecimento ativo, proposta pela 

OMS em 2002, na qual a saúde é vista como um recurso (promoção da saúde) para atingir 

melhores níveis de qualidade de vida e como um ganho ou resultado. 

O envelhecimento ativo remete para a manutenção da atividade motora e cognitiva 

das pessoas idosas, particularmente quando estas passam da vida ativa à reforma (Cabral 

et al., 2013). 

 A adoção de estilos de vida saudáveis é um dos fatores chave do envelhecimento 

ativo, que permite atingir o bem-estar, prevenir o aparecimento de algumas doenças 

associadas à idade e promover a saúde e qualidade de vida, sendo importante realizá-la 

em todas as fases do ciclo de vida (OMS [Organização Mundial de Saúde], 2002).  

Esta procura reduzir os fatores de risco associados às principais doenças, assim 

como aumentar os fatores que protegem a saúde durante a vida, incluindo 

fundamentalmente a prática de atividade física moderada, uma alimentação saudável, não 

fumar, não consumir bebidas alcoólicas/consumir com moderação e tomar a medicação 

adequadamente (OMS, 2002; INE [Instituto Nacional de Estatística] e INSA [Instituto 

Nacional de Saúde], 2009). 

O século XXI será certamente o século dos idosos, sendo o envelhecimento da 

população um fator presente na maioria dos países ocidentais. O envelhecimento é um 

problema social com implicações pessoais, sociais e económicas. 

Nos dias que correm, o fenómeno do envelhecimento é um tema que tem ganho 

cada vez mais destaque na nossa sociedade, e cuja tendência aponta para o seu 

agravamento a longo prazo.  

 

2. Animação Sociocultural 

 

A palavra Animação tem origem na palavra latina Anima, que significa princípio 

vital, sopro, alma, dar vida, dar sentido, dar significado. Animus: mobilizar, dinamizar, 

pôr em relação. - A palavra Animação significa: ação de estímulo e mobilização de 

indivíduos, grupos e coletividades. 
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Numa perspetiva diferente, e com vista à melhoria da situação social e cultural em 

Portugal, referem-se alguns trabalhos realizados na década de 60, que encorajavam os 

líderes locais, entendidos como “forças vivas”, a promover a participação dos indivíduos 

nas atividades comunitárias. (Rodrigues e Stoer, 1998; citado. por Peres, 2005 p.78). 

A Animação Sociocultural surge: 

• Pela necessidade de uma prática comprometida com o desenvolvimento 

rumo à autonomia das pessoas e à auto-organização;  

• Pela necessidade de o tempo livre não ser desocupado, mas sim animado;  

• Por privilegiar a comunicação interpessoal, em vez da distanciação; 

• Para promover a criatividade e expressividade humanas e não a 

robotização;  

• Pelo favorecimento da partilha de saberes em vez se proclamar um saber 

unívoco;  

• Pela necessidade de valorizar as práticas e as experiências. 

 

Objetivos Gerais da Animação Sociocultural:  

Recriação - desenvolver a imaginação e os talentos escondidos que cada um tem 

sem se aperceber;  

 Comunicação - fomentar e facilitar as relações interpessoais, motivadoras de 

uma maior compreensão e tolerância que levam ao bem-estar:  

 Respeito – respeitar a liberdade do indivíduo, compreender que cada um /cada 

grupo tem os seus próprios desejos, ideias, dons;  

 Convívio – pôr termo à solidão sentida por alguns idosos, proporcionar 

momentos de partilha entre eles. 

 

A Animação serve-se de uma série de espaços e recursos associados a três 

modalidades fundamentais:  

Animação Cultural – centra-se na realização de atividades artístico-culturais 

(teatro, música, plástica, …) com o fim de desenvolver a expressão, a criatividade e a 

formação cultural através da prática e implicação activa dos seus destinatários.  

Animação Social – centra-se mais na comunidade e dirige-se à promoção 

associativa e ao desenvolvimento comunitário de um determinado território.  
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Animação Educativa – centra-se na educação do e no tempo livre das crianças, 

jovens e também adultos. Ocupa-se da motivação para a formação permanente. 

(Ventosa, s.d., p.17-18) 

Esta característica do saber-fazer, que faz parte da animação sociocultural, pode 

também ser abordada a partir de três paradigmas que ajudaram a interligar novas 

«metodologias de conhecimento e de ação» (Lopes, 2008, p.69). O primeiro paradigma é 

o tecnológico, que considera a animação sociocultural como uma engenharia social, isto 

é, a realidade social é vista como imóvel e o animador como um especialista que interpreta 

a realidade e controla a ação. O segundo diz respeito ao paradigma interpretativo, como 

formação cultural, em que as pessoas comunicam e se inter-relacionam aprendendo 

mutuamente numa lógica de aperfeiçoamento sociocultural pessoal e coletivo, assumindo 

o/a animador/a uma função de mediador/a. Por último, o paradigma dialético como 

democracia cultural, baseado na crítica sociopolítica da sociedade, assumindo o/a 

animador/a um papel de intelectual e protagonista social num processo de geração de 

alternativas emancipatórias de transformação sociocultural (Silva, 2016, p.2). 

Segundo Lopes (2008, p. 70): (…) com o recurso a este paradigma de 

conhecimento e ação sociocultural, pretende-se gerar a autossuficiência do individuo, 

contudo preconiza uma intervenção onde a ação está dependente de uma tecnologia 

cultural, veiculada por um modelo tecnocrata em que os especialistas condicionam a 

ação.   

 

2.1. Âmbitos de Intervenção da Animação Sociocultural 

 

Segundo Lopes (2006, p.5), os âmbitos de Animação Sociocultural significa ter 

presente a perspetiva tridimensional respeitante às suas estratégias de intervenção:  

• dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade;  

• espaço de intervenção: animação urbana, animação rural;  

• pluralidades de âmbitos ligados a sectores de áreas temáticas, como sejam: 

a educação, o teatro, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a 

comunidade, o comércio, o trabalho.  



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 
 

Maria Abrunhosa                                                                                                              Página 11 

Depreende-se que estes âmbitos de intervenção, reflexos da ação humana, não 

podem ser considerados separadamente ou de forma estática, isto é, nem autónomos uns 

em relação aos outros, nem como estagnados num dado momento. Os âmbitos da ASC 

consagram a Animação Teatral, a Animação Turística, a Animação Socioeducativa, a 

Animação na infância, na juventude, nos adultos, na terceira idade, entre outros.  

Crê-se, que no futuro serão necessários variados Animadores que, promovam o 

bem-estar através de programas que estimulem a participação criativa e comprometida 

com o desenvolvimento humano.  

 

2.2. Animação Sociocultural e a sua intervenção na população idosa 

 

A Animação é um dos conceitos fundamentais à preservação, divulgação e 

envolvência das vivências pessoais e os seus valores, tradições, costumes, constituindo 

estes os elementos fundamentais num projeto de intervenção direcionada para o público-

alvo dos idosos, em que a estratégia de aprendizagem, de relacionamento e de intervenção 

social é promover a motivação dos saberes e experiências pessoais, com intuito de 

desenvolver um projeto de intervenção. 

Entre as finalidades e os objetivos de animação podem destacar-se os seguintes: 

promover o bem-estar individual, de grupo e comunitário das pessoas idosas; melhorar 

a sua qualidade de vida e de saúde integral; (...) fornecer os meios para que continuem 

a viver muitos anos repletos de vida, de ilusão, sentido, dignidade e felicidade; potenciar 

e desenvolver capacidades, habilidades e destreza das pessoas (...); motivá-las para que 

continuem cativas, participativas, solidárias, críticas e úteis no meio social (...).  

(Pererira; Vieites e Lopes, 2008, p. 211-217). 

Devido ao facto de terem levado uma vida de trabalho, preocupação, desgaste 

físico e, por vezes, emocional e com o fecho desse ciclo de vida, as pessoas procuram 

potencializar as suas vivências sociais e afetivas, numa tentativa de não se 

desvalorizarem.  A aprendizagem e a socialização são elementos preponderantes neste 

novo ciclo de vida, aliadas a uma diversidade de atividades que os animadores têm como 

objetivo promover. 

A ASC, no âmbito do trabalho com idosos, deve ser bem pensada e bem 

estruturada, uma vez que esta população tem características muito específicas. Numa 
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primeira etapa, é importante conhecer o grupo com que se interage e, a partir daí, pensar 

nas atividades mais apropriadas para o mesmo, contribuindo para uma valorização 

pessoal, tendo como desiderato central a auto-estima e a participação comprometida 

com um bem-estar individual e coletivo (Lopes, 2008, p. 329).  

As instituições destinadas à terceira idade são a principal ligação entre o trabalho 

em animação sociocultural e os idosos. É nestes contextos que o trabalho pode ser 

desenvolvido mais eficazmente, na medida em que se procura a melhor forma de os idosos 

se integrarem no espaço que ocupam e na comunidade a que pertencem. Contudo, muitas 

vezes, estes espaços dedicam-se sobretudo a tratar das necessidades básicas dos idosos, 

não os incentivando a procurarem novas formas de intervenção na comunidade ou na sua 

vida pessoal. 

Esta diminuição da atividade, ou mesmo a inatividade, pode acarretar sérias 

consequências, tais como redução da capacidade de concentração, coordenação e 

reação, que por sua vez levam ao surgimento de processos de auto-desvalorização, 

diminuição da autoestima, apatia, desmotivação, solidão, isolamento social e depressão. 

(Jacob, 2007, p. 3). 

O Animador constitui, assim, um recurso importante para impulsionar um trabalho 

sustentável ao nível quantitativo e qualitativo, proporcionando o desenvolvimento para 

uma Animação adequada a todos os níveis: social, cultural, desportivo e educativo. 

Segundo Garcia Minguez, J. (2004, pp. 144-149), a animação sociocultural com 

pessoas idosas centra-se em três dimensões: 

1. Dimensão intelectual: deve favorecer a prática do exercício mental, a aquisição 

de novos conhecimentos, o exercício das atividades cognitivas, a criatividade, a 

autonomia pessoal em relação as ideias, as crenças, as correntes do pensamento, 

entre outros.  

2. Dimensão biológica: deve assumir como referência geral a manutenção da saúde 

física dos seus diferentes âmbitos. 

3. Dimensão psicológica: a intervenção com pessoas idosas permite níveis maiores 

de autoconceito, autoestima, bem-estar, realismo perante o apreço das próprias 

competências, maior estabilidade emocional e diminuição da ansiedade.  

Os objetivos dos programas de intervenção social com pessoas idosas devem ser 

(Limón Mendizabal. 2004, pp:139-174): Promover o bem-estar pessoal, de grupo e 

comunitário das pessoas idosas; melhorar a sua qualidade de vida e de saúde integral 
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(física, mental e social); favorecer para um envelhecimento “normal” frente a um 

envelhecimento “patológico”; fornecer os meios para que continuem a viver muitos anos 

repletos de vida, sentido, dignidade e felicidade; potenciar e desenvolver capacidades, 

habilidades e destreza das pessoas idosas promovendo a sua realização pessoal; motivá-

las para que continuem ativas, participativas, solidárias, críticas e úteis no meio social; 

promover o ânimo para que se esforcem e continuem a ser cidadãos com todos os seus 

direitos e, principalmente, pessoas; aproveitar o seu nível cultural, experiencial e humano 

em relação à sua participação e presença nas instituições democráticas e na dinâmica 

social.  

 

3. Animação Comunitária 

 

A Animação Comunitária permite ao idoso participar ativamente no seio da 

comunidade como elemento valido, ativo e útil. Esta animação destina-se essencialmente 

a idosos autónomos que ainda querem e podem ter uma voz ativa na comunidade onde 

vivem. 

A estratégia de Animação Comunitária é uma forma de ação sociopedagógica que 

visa a transformação social, através de condições favoráveis à participação ativa, ao 

reforço de relações positivas, à educação não formal, centrando-se nos interesses e 

necessidades da comunidade. Neste sentido, procura-se valorizar as diferentes culturas 

em presença através da promoção de atividades diversas, tais como: comemoração de 

datas festivas, passeios culturais e recreativos, colónias de férias, ateliês de 

ocupação/aprendizagem, arraial e marchas populares. 

A participação cultural numa perspetiva da animação sociocultural, leva-nos a 

refletir sobre o conceito de cultura, para uns a noção de cultura é algo redutor, ao limitá-

la ao espolio cultural, deixado por gerações anteriores é a nossa herança cultural. Nesta 

visão, preservar, transmitir e difundir a cultura são os objetivos que nos restam. A 

intervenção da Animação Sociocultural vai além do simples usufruir e contemplar da 

cultura das gerações precedentes, é necessário que as pessoas sejam agentes do seu 

próprio desenvolvimento e participem na criação cultural numa clara perspetiva de 

democracia cultural.  

O desenvolvimento comunitário é um instrumento de promoção social, de 

progresso, que leva as comunidades a alcançar melhor qualidade de vida. O 
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desenvolvimento comunitário tem o objetivo de desenvolver a comunidade 

apresentando-se como uma metodologia de intervenção sociocultural que tem na 

Animação um processo de primordial importância. 

Neste âmbito, foi desenvolvido o projeto comunitário denominado Projeto 

“Sabores e Tradições do Vale da Teixeira” o qual será descrito no ponto seguinte.  

 

 

3.1. Projeto “Sabores e Tradições do Vale da Teixeira” 

 

A referência a este projeto no presente documento decorre do facto de a estagiária 

ter participado no mesmo durante o período decorrido de novembro até janeiro, meses 

antes de se iniciar o estágio curricular do curso de ASC.  

Uma das atividades desenvolvidas neste projeto foi a apanha da azeitona, 

acontecendo, aqui, o primeiro contacto pessoal com os idosos do CCSDR, público este 

com quem seria realizado o estágio curricular (Figura 1). Tal comunicação facilitou, numa 

fase posterior, o relacionamento e contacto com os idosos daquela instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

Os parceiros deste projeto foram as Juntas de Freguesia da Benespera, João Antão 

e Ramela, o Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, a Câmara Municipal da 

Guarda, o Instituto Politécnico da Guarda (através da docente Ana Lopes - ESECD), da 

ex. aluna Vanda Rodrigues e do curso de Animação Sociocultural, o Lagar da Ramela e, 

ainda, o Restaurante Aquarius, a Quinta de Sinçais (Alojamento Local), Associação 

Figura 1- Flyer do projeto. 
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Cultural e Recreativa da Benespera e Associação para o Desenvolvimento Integrado da 

Benespera.  

Quanto aos seus objetivos, estes são:  

• valorizar o património olivícola e agrícola das freguesias da Ramela. João Antão 

e Benespera; 

• afirmar o azeite do Vale de Teixeira, como um produto de singular qualidade e 

importância local e nacional; 

• valorizar o território através do olivoturismo; 

• desenvolver rotas e itinerários relacionados com o ciclo do azeite nas três 

freguesias; 

• divulgar e promover o património cultural existente, através do desenvolvimento 

de atividades ancoradas na prática turística em espaço rural; 

• desenvolver rotas e itinerários de valorização do património cultura, material e 

imaterial existente; 

• aplicar estratégias, de base territorial, conducentes ao desenvolvimento sustentado 

dos territórios, a partir dos seus recursos endógenos. 

• realizar um conjunto de diversas iniciativas cujo os objetivos passam pela 

participação da população local e pelo comprometimento de agentes e atores 

locais; 

De realçar que a última atividade deste projeto realizou-se no dia 21 de março, 

período em que se encontrava a decorrer o estágio curricular, pelo que esta atividade já 

consta no relatório de estágio.    

 

3.2. Agricultura Terapêutica 

 

Ao longo das últimas décadas a agricultura baseou-se quase exclusivamente em 

aspetos económicos, com grande dependência das energias fósseis e com efeitos 

negativos nos recursos naturais, nomeadamente erosão e poluição de solos, contaminação 

da água e do ar e diminuição da biodiversidade. Atualmente, o conceito de agricultura é 

mais abrangente, para além de produzir alimentos e matérias-primas, produz bem-estar 
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às sociedades, como serviços ecológicos, proteção dos recursos naturais e gestão do 

espaço rural. No futuro, a agricultura deverá considerar objetivos económicos, sociais e 

ecológicos, tendo em vista a realização do homem nos contextos da saúde, sociedade e 

ambiente. (Mourão, 200, pp.297-299). 

 

Um dos objetivos da horticultura é melhorar a qualidade de vida dos utentes e 

deve ser ajustada de forma a conseguir um equilíbrio físico, psicológico e social do ser 

humano. Os meios utilizados são um conjunto de técnicas e cuidados na cultura de 

plantas, atividades de horticultura, e o contacto com o meio natural.  

 

Em todas as atividades com idosos é fundamental definir e implementar 

procedimentos e práticas para a sua segurança. Com a idade o ser humano entra na sua 

fase de vida, em que é mais frágil e vulnerável, devendo haver uma preocupação em 

prevenir eventuais situações de perigo. 

Seguidamente, será exposto o projeto desenvolvido no estágio curricular, sendo o 

mesmo dominado de “A Horta (C)em Idade”. 

 

3.3. Os Benefícios de Agricultura para os Idosos 

 

A agricultura é uma boa terapia ocupacional para idosos, podendo ajudar na 

prevenção de algumas doenças como a depressão. Além disso, essa atividade também 

ajuda no combate ao sedentarismo e na diminuição de dores. 

 

O envelhecimento é um fenómeno natural que arrasta consigo mudanças ao nível 

do sistema músculo-esquelético que afetam a mobilidade do idoso e que reduzem a 

capacidade de desempenhar tarefas que exijam flexibilidade e resistência física. As 

limitações ao nível da visão e audição limitam os contactos da pessoa idosa com o meio 

envolvente afetando no desenvolvimento de tarefas que lhes permitem ser úteis aos 

outros, influenciando a satisfação da necessidade de se ocupar tendo em vista a 

autorrealização (Paúl et al., 2005). 
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Os idosos valorizam de forma entusiasta os momentos de alegria vividos na 

juventude, ligados quase sempre às festas populares e aos trabalhos do campo. Estes 

trabalhos agrícolas implicavam quase sempre grandes grupos de pessoas da comunidade 

local, em especial jovens, o que proporcionava tradicionalmente momentos de animação 

e divertimentos. 

Nas hortas comunitárias cultivam alimentos frescos de origem hortícola, 

contribuindo para uma alimentação mais variada e saudável. 
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PARTE II- Caracterização da Instituição “Centro Cultural, Social e Desportivo da 
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1. Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela – Enquadramento 

Geográfico 

 

O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela situa-se na freguesia da Ramela 

que está inserida no concelho da Guarda. Apresenta uma área total de 10,2 Km2, dista 8 

km da sede de concelho e faz fronteira com as freguesias de João Antão, Benespera, Vela, 

Aldeia do Bispo e Panóias de Cima. Está situada no Vale da Teixeira, edificada num 

pequeno promontório e apresenta uma dimensão reduzida. Esta freguesia é composta pela 

sede - Ramela - e por quatro aldeias anexas: Aldeia Nova, Aldeia Ruiva, Dominga Feia e 

Serra da Borja.   

A rede viária que liga a Ramela às outras freguesias e à sede de concelho é 

considerada razoável. A estrada municipal foi intervencionada em 2017, possuindo um 

novo tapete betuminoso. A freguesia é também servida pela Autoestrada A 23 e pela 

Estrada Nacional 18. Na encosta do Vale da Teixeira virada a nascente passa a Linha 

Ferroviária da Beira Baixa, que está desativada desde 2009, mas que o Governo vai 

modernizar e reabrir, estando as obras já a decorrer. Quanto aos transportes públicos que 

servem a freguesia, estes são considerados suficientes para as necessidades da população.   

É pertinente mencionar que, à semelhança do que acontece noutros territórios 

rurais do interior do país, a Ramela também apresenta elevados índices de 

despovoamento, acompanhados, não raras vezes, pela desertificação física dos solos, 

decorrente do abandono da atividade económica principal que é a agricultura. O profundo 

envelhecimento da população, assim como a redução sistemática dos seus habitantes é 

um dos fenómenos mais marcantes deste território Gráfico 6 e 7.  

 

 

 

 

 

 

 

218

105

113

População Residente

Total Homens Mulheres

Gráfico 5- População Residente 

Fonte- INE, 2011 
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Através da análise do Gráfico 5, podemos verificar a distribuição da população 

residente na Ramela, por género, de acordo com o Recenseamento Geral da População de 

2011. O número total de habitantes é de 218, sendo que 113 são mulheres e 105 homens, 

predominando o género feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à distribuição da população residente por grupo etário, Gráfico 6 

podemos concluir que a faixa etária predominante nesta freguesia é a que compreende as 

idades entre os 25 e os 64 anos, seguindo-se a faixa etária com indivíduos a partir dos 65 

anos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor económico predominante na Ramela é o setor terciário, o que se explica 

pela presença do Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela sendo o principal 

empregador. 

0-5 0-14
15-24

25-64

65+

Grupos Etários

Setor 

Primário
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SecundárioSetor 

Terciário

Setores de Atividades

Gráfico 6- Distribuição da faixa etária da população 

Fonte- INE,2011 

Gráfico 7- Distribuição por setor de atividade económica 

Fonte- INE, 2011 
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De seguida o setor secundário, pois, a agricultara constitui-se como a principal 

fonte de rendimento desta população.  

Neste território existe uma grande produção de maçã e azeite, devido ao 

microclima ali existente/predominante. Embora estes sejam os principais produtos ali 

cultivados, este ambiente é abundante em muitos outros produtos. 

Por último, o primário, como é possível constatar no Gráfico 7.  

No que diz respeito à presença de infraestruturas de apoio, salientar que a única 

disponível nesta freguesia é o CCSDR, uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), uma vez que a escola básica do primeiro ciclo existente encerrou por falta de 

alunos, decorrente da baixa taxa de natalidade e consequente aumento do índice de 

envelhecimento. 

 

2. Caracterização da Instituição 

 

O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), com sede na Ramela, registo lavrado pela inscrição 

nº119/01, a fls.2 Verso, do livro nº9 das Associações de Solidariedade Social de 30 de 

maio de 2001.  

Tem o reconhecimento como Pessoa de Utilidade Pública, com o número 505 421 

976, através do Diário da República, nº 262, datado de 12 novembro de 2001. 

A sua sede é no Largo da Igreja – Ramela. Iniciou a sua atividade em 16/11/2003, 

como centro de cultura, desporto e recreio, com criação de uma zona de caça associativa, 

e criação de um centro de dia que foi concluído em 2010. O seu objetivo principal é o 

apoio à terceira idade, através do funcionamento das respostas sociais de Centro de Dia e 

de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Iniciou a sua atividade em outubro de 2010, 

com um acordo de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social de Guarda. 

 

 

 

Figura 2- Entrada principal do edifício do Centro 

Cultural, Social e Desportivo da Ramela.  
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2.1. Centro de Dia 

 

São destinatários desta resposta social todas as pessoas com limitações física e ou 

psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, 

nem disponham de apoio familiar para o efeito. 

O Centro de Dia assegura a prestação dos seguintes cuidados e serviços: 

• Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação 

cognitiva; 

• Nutrição e alimentação, nomeadamente o pequeno almoço, o almoço e o lanche; 

• Administração de fármacos quando prescritos; 

• Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário. 

• Cuidados de higiene pessoal; 

• Cuidados de imagem; 

• Tratamento de roupa; 

• Transporte; 

• Disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia; 

Constituem objetivos desta resposta: 

• Melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias; 

• Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, 

retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais; 

• Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades biopsicossociais dos 

utentes, sendo estes objetos de contratualização; 

• Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das 

necessidades específicas de cada pessoa; 

• Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da 

memória, do respeito pela história, cultura, e espiritualidade pessoais e pelas 

suas reminiscências e vontades conscientemente expressas; 

• Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 
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• Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e 

segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o 

contacto com novas tecnologias úteis; 

• Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, 

assegurando o encaminhamento mais adequado; 

• Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia e 

independência, do autocuidado e da auto estima e oportunidades para a 

mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e 

recomendações médicas de cada pessoa; 

• Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as 

quedas, os problemas com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de 

mau trato; 

• Promover a intergeracionalidade; 

• Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado 

familiar; 

• Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores; 

• Promover os contactos sociais e potenciar a integração social; 

• Facilitar o acesso a serviços da comunidade; 

 

2.2. Apoio Domiciliário 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma Resposta Social organizada a que 

as pessoas em situação de dependência podem ter acesso para satisfação de necessidades 

básicas e específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades 

socio recreativas. Este conjunto de serviços é prestado no domicílio habitual de vida do 

cliente, contribuindo para a promoção da sua autonomia e a prevenção de situações de 

dependência ou seu agravamento. 

O SAD assegura a prestação dos seguintes cuidados e serviços: 

• Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição 

médica; 

• Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 
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• Tratamento da roupa do uso pessoal do utente; 

• Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados 

prestados; 

• Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, 

cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, 

deslocação a entidades da comunidade; 

• Serviço de teleassistência; 

• Acompanhamento e transporte, a consultas assim como aos exames 

complementares de diagnóstico; 

• Realização de atividades de motricidade e ocupacionais; 

• Realização de pequenas reparações/modificações no domicílio; 

• Cedência de ajudas técnicas; 

• Apoio psicossocial; 

• Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a 

prestação de cuidados aos utentes; 

Constituem objetivos desta resposta, segundo Bonfim e Veiga (Direção Geral da 

Ação Social 1996, p.7): 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas; 

• Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias; 

• Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 

 

O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela trabalha no âmbito destas 

respostas sociais, contando com os seguintes recursos humanos: 1 presidente; 1 vice-

presidente; 1 Tesoureiro; 1 Secretária; 1 Diretora Técnica (Assistente Social de terceira); 

1 Auxiliar de ação direta de segunda; 2 Auxiliares de ação direta de terceira; 1 Cozinheira 

de terceira; 1 Auxiliar de Serviços gerais. O organograma desta IPSS encontra-se descrito 

no Anexo 3. 

Os serviços desta instituição abrangem as seguintes freguesias: Ramela; Aldeia 

Nova; Aldeia Ruiva; Dominga Feia; Serra da Borja. 
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Nas respostas sociais de Serviço Apoio Domiciliário e Centro de Dia são apoiados 

com um total de 33 utentes repartidos por diferentes faixas etárias. 

Utentes Abrangidos no CCSDR 

 

 

 

 

 

3. Patologias 

 

Patologia é o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas 

células, tecidos e órgãos, que visa explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e 

os sintomas das doenças.  

A palavra "patologia" significa literalmente "estudo da doença" e tem origem no 

grego, onde Pathos = doença e Logos = estudo. No entanto, "patologia" também é usada 

como sinônimo de doença. 

A informação de cada patologia é importante não só para auxiliar no bem-estar 

dos idosos, através dos cuidados a ter alimentação, higiene, medicação, mas também para 

adaptar as atividades a cada necessidade dos utentes e assim conseguir resultados mais 

eficazes.  

Na tabela que se apresenta no Anexo 4, estão descritas as patologias dos clientes 

desta instituição, sendo que esta é a única informação disponível na sua ficha pessoal.

Homens: 7

Mulheres: 8

Homens:5

Mulheres:13

Gráfico 8- Número de Utentes Centro de Dia Gráfico 9- Número de Utentes de Serviços Apoio ao 

Domiciliário 
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PARTE III-Estágio curricular 
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1. Atividades Desenvolvidas 

 

Um Estágio Curricular tem como principal função, tanto a colaboração com o 

mundo empresarial, dando oportunidades às empresas ou às diversas instituições de 

avaliar o potencial dos alunos, como também proporcionar aos alunos experiências 

enriquecedoras, tanto a nível profissional como pessoal. Assim, as diversas empresas ou 

instituições têm um papel ativo na formação dos futuros profissionais, possibilitando 

desde cedo uma perspetiva do meio empresarial, ou seja, no “mundo do trabalho” onde 

nós, alunos, podemos pôr à prova os nossos conhecimentos e aptidões adquiridos ao longo 

do curso, e onde descobrimos muitas vezes, a nossa verdadeira vocação.  

Para a concretização das atividades foi realizado um Plano de Atividades (Anexo 

5), tendo sido requerida a autorização para a recolha de Registo Sonoro e Fotográfico 

(Anexo 6), um processo fundamental para a sua correta realização. 

É importante referir que por parte da instituição foi dada autonomia às estagiárias 

para desenvolver todas as atividades propostas. Foram realizadas diversas dinâmicas tais 

como Expressão Plástica, Expressão Dramática e Expressão Musical.  

• As atividades de expressão dramática foram criadas com o objetivo de 

estimular as capacidades motoras e cognitivas dos idosos. 

• Na expressão dramática, tive a necessidade de conhecer os idosos para 

saber que tipo de ações poderia desenvolver e quais as que mais os 

cativariam. Com este objetivo comecei por propor exercícios de 

conhecimento grupal, de modo a que os indivíduos se conhecessem e se 

sentissem confortáveis. Dois desses exercícios de conhecimento grupal 

foram: 

o Passagem da bola;  

o Memorização dos nomes; 

o Jogo do balão 

 

1.1.  Descrição de atividades desenvolvidas no âmbito da Expressão Dramática 

 

• “Atividade de Apresentação – Passagem da bola”. 

• Meta: Interação Grupal e Comunicacional. 
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Numa fase inicial desta atividade, os idosos tiveram a oportunidade de se 

apresentarem aos novos elementos ali presentes (estagiária). A mesma ocorria com a 

passagem da bola pelas mãos de cada um deles, ao mesmo tempo que iam relatando o que 

consideravam pertinente à sua apresentação. 

A estagiária explicou como se desenrolava a atividade, iniciando ela a 

apresentação, No início, existiram algumas dificuldades, pois era o primeiro dia de 

contacto mais pessoal e comunicativo, obstáculo que, rapidamente, foi ultrapassado 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

• “Atividade do balão”. 

• Meta: Interação Grupal e Comunicacional.  

Iniciando este exercício, um utente terá o balão na mão. O mesmo, não pode cair 

no chão e vai passando de mão em mão, passando de forma aleatória, isto é, para quem o 

utente quiser. Com muitas gargalhadas envolvidas, muita alegria, e sobretudo com aquele 

pensamento não pode cair ao chão.  

Numa segunda fase da mesma atividade, foi pedido para cada idoso se juntar em 

dois. Com a ajuda das estagiárias, foi colocado um idoso em frente de outro. Cada par 

tinha um balão.   

Aqui, iriam fazer o mesmo processo, ou seja, não deixar cair o balão ao chão. 

Apesar desta regra, a fraca motricidade fina de alguns deles proporcionou a queda do 

balão algumas vezes durante a atividade (Figura 4). 

A reação dos idosos passava por inúmeras risadas. O gosto por este exercício foi 

enorme, sendo que eles gostam imenso de o concretizar. O facto de ter sido tão recetivo 

proporcionou a que a referida dinâmica fosse realizada mais do que uma vez ao longo do 

período de estágio. 

Figura 3- Atividade de Apresentação 
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Não se verificaram dificuldades, mas as estagiárias tiveram em conta as 

necessidades de cada idoso.  

 

 

 

 

 

 

• “Atividade Avós e Netas Virtuais”. 

• Meta: Promover as relações intergeracionais 

Esta atividade foi concretizada em parceria com o CCSDR e o Instituto Educação 

Infantil Manteigas. Dado o conhecimento próximo da estagiária com ambas as 

instituições, a concretização desta atividade ficou facilitada. Foi programada após relatos 

dos próprios idosos do desejo de serem avós, algo que não acontecia na vida real para 

alguns deles.  

Numa primeira fase, foi explicado o contexto e objetivos da atividade às crianças 

e jovens do IEI (Instituto de Educação Infantil). Começaram por tirar o papel com o nome 

do “avô/avó” que seria o recetor da mensagem. De seguida, cada uma deixou uma 

pequena mensagem, a qual foi gravada com recurso a um telemóvel. (Anexo 7) 

No final das mensagens estarem todas gravadas, foi feito um compacto das 

mesmas formando um único vídeo. Este foi visualizado pelos idosos, tendo-lhes sido 

primeiramente explicada a atividade que seria realizada (Figura 5). 

No final, o gesto foi retribuído, isto é, os utentes do CCSDR gravaram a sua 

mensagem para agradecer às “suas netas” (Figura 6).  

 

Como forma da avaliação geral, a dinâmica foi muito bem aceite por todos os 

elementos, tendo sido demonstrado um interesse de um encontro pessoal e troca de 

vivências.  

Figura 4- Atividade do Balão 
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• “Visita ao Museu da Guarda”. 

Meta: proporcionar uma nova experiência fora do ambiente normal. 

No dia 21 de junho de 2019, á tarde, os idosos visitaram o Museu da Guarda. Esta 

atividade foi proposta pelas estagiárias, uma vez que o museu se encontrava a receber e a 

realizar visitas guiadas a grupos de diversas IPSS. Assim, foi estabelecido o contacto 

telefónico com o mesmo a fim de ser verificada a sua disponibilidade e agendada um dia 

(Figura 7).   

À chegada ao Museu, os animadores do Museu estavam caracterizados, sendo as 

personagens principais o “El Rei” e o “Bispo da Guarda”. Toda a encenação decorreu em 

torno desta história (Figura 8).   

No final desta atividade os utentes encontravam-se muito satisfeitos e admirados 

com os números de magia que foram realizados ao longo da mesma.  

 

Figura 5- Vídeo da “neta virtual” Figura 6- Vídeo da “avó virtual” 

Figura 8- Museu Municipal da Guarda Figura 7- Museu Municipal da Guarda 
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• “Um Pedaço das Nossas Histórias”. 

Meta: recordar histórias de vida. 

Esta atividade foi realizada dia 25 de junho de 2019. 

O presente livro foi desenvolvido pelas estagiárias Ana Maria Azevedo e Maria 

Abrunhosa durante o seu estágio curricular. Este contém uma pequena biografia de cada  

idoso, algumas histórias que eles quiseram partilhar, cantigas, um poema, uma anedota e 

rimas (Figura 9).   

 

 

 

 

 

 

Para finalizar este livro foi oferecido aos idosos, tendo permanecido no CCSDR 

para que eles pudessem ver sempre que quisessem relembrar as suas histórias de vida 

(Anexo 8). 

1.1.Descrição de atividades desenvolvidas no âmbito da Expressão Plástica 

Nas atividades de expressão plástica durante o estágio foram diversas atividades 

realizadas, pois alguns idosos gostavam imenso de pintar com tintas. Algumas dessas 

atividades foram: recorte e colagem; barro- íman para o frigorífico; decalque; 

pontilhismo; borrão simétrico; pintura; realização das capas; tinta soprada; 

 

•  “Todos Juntos no Mesmo Barco”. 

• Meta: Proporcionar aos idosos sentimentos de pertença grupal 

O exercício iniciará com a formação de 4 subgrupos com 5 ou mais pessoas cada, 

dependo dos idosos que estarão presentes na sessão.  

Figura 9- Livro "Um Pedaço das Nossas Vidas" 
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Este exercício visa manter ou melhorar a motricidade fina e fomenta a interação grupal; 

• Promove a criatividade; 

• Aumenta a autoestima; 

• Desenvolver o gosto estético; 

• Estimula a imaginação; 

• Visa a coordenação psicomotora. 

Apesar da reticência de alguns idosos, que depois da confiança transmitida pela 

animadora conseguiram fazer o pretendido, esta foi uma atividade que revelou alguma 

surpresa aos participantes no sentido em que ficaram satisfeitos com o resultado do 

produto final. Com o desenvolvimento desta atividade foi possível fomentar a criatividade 

e a motricidade fina (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

A expressão “estamos no mesmo barco”, é muitas vezes repetida em diversas 

ocasiões. Em alguns momentos, a frase é colocada para justificar a ação ou atitude de 

uma das partes. 

Estar no mesmo barco pode ter várias interpretações, isto é, as pessoas podem 

estar em situações diferentes com objetivos de vida também diferentes. Assim, o facto de 

todas partilharem as experiências uns dos outros, vai permitir colocar-se no lugar do 

outro, criando um sentimento de empatia, entendendo a situação de ambos. Não que isso 

seja bom, ou seja ruim. É a realidade, é a vida de cada um. (Figuras 11 e 12). 

 

Figura 10- Pintar a sua mão- Atividade Todos Juntos No Mesmo Barco 
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• “Recorte e colagem” 

• Metas: estimular a motricidade fina; fomentar a concentração; 

Os idosos, com as revistas que serão 

disponibilizadas, terão de escolher as imagens 

que gostam mais, recortá-las e colar numa folha 

A4 branca. Este processo pode ser realizado 

várias vezes, caso os idosos encontrem diversas 

imagens e não tenham espaço numa só folha. 

Foram-lhes entregues diversos materiais 

para a realização destas atividades, sendo eles 

(Figura 13): 

• Revistas 

• Tesouras 

• Colas 

• Folhas A4 

No início, alguns não queriam participar, mas assim que viram as imagens, e os 

outros a realizarem a atividade mudaram de ideias, achando divertida a dinâmica que se 

estava a realizar. Uma utente tinha um interesse particular por imagens de alimentos, pelo 

que apenas utilizou/recortou figuras referentes a esse gosto (Figuras 14 e 15). 

Figura 11- Colar as suas mãos no cartaz Figura 12- Cartaz Final 

Figura 13- Ver as revistas e realizar o 

recorte 
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• “Realização das Capas”. 

• Metas: estimular a motricidade fina; fomentar a concentração; criar a sensação 

de satisfação pessoal. 

Cada utente começou por ter uma cartolina, tendo a oportunidade de escolher a 

cor que mais preferia. Esta atividade foi planeada pela estagiária, tendo ido ao encontro 

dos pedidos feitos pelos utentes. Estes tiveram uma capa semelhante em tempos passados, 

algo que já não acontecia. Esta foi concretizada com o objetivo de guardar os trabalhos 

que realizavam durante o tempo curricular da estagiária. 

Os materiais utilizados nesta atividade foram: 

• Cola; Tesoura (Figura 16); Tintas (Figura 17); Cartolina e Pinceis. 

 

 

  

 

 

 

O resultado final da atividade foi bastante positivo, tendo os idosos mostrado muito 

gosto. 

Figura 14- Trabalho final de um utente Figura 15- Trabalho final de um 

utente 

Figura 17- Dar criatividade a sua capa Figura 16- Inicio da Atividade da 

realização das capas 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 
 

Maria Abrunhosa                                                                                                              Página 35 

 

•  “Caça aos ovos” 

• Meta: promover encontro intergeracional. 

A atividade decorreu em parceria com uma antiga estagiária desta instituição que 

estabeleceu com o ATL de Alfarazes- Guarda.  

Realizada no dia 8 de abril, as crianças começaram por chegar a Ramela por volta 

das 10h00. Inicialmente, estabeleceu-se o contato entre todos os elementos ali presentes 

com o objetivo de proporcionar um à-vontade entre todos. 

 

 Visitaram: 

• Antiga escola primária da Ramela, onde tiveram a oportunidade de visualizar as 

oliveiras plantadas por si no Mundial da Árvore. Tiveram, ainda, oportunidade 

de brincar nos baloiços que ali existem (Figura 18). 

• Durante meia hora, ouve a possibilidade de jogarem futebol no campo desta 

localidade. 

• Visitaram também a Igreja Matriz da Ramela onde foi explicado uma pequena 

história que aconteceu no tempo da guerra.  

 

 

 

 

 

 

No final da visita a este monumento, deslocaram-se CCSDR onde permaneceram 

na sala de estar até a hora do almoço. Neste momento, as crianças mostraram uma 

surpresa aos idosos, sendo um ovo de ganso. 

Para retribuir o carinho demonstrado pelas crianças os idosos ofereceram-lhes 

uma lembrança por si elaborada tal como mostram as fotos a seguir (Figura 19). 

Muitos sorrisos foram partilhados revelando a possibilidade, de num futuro 

próximo, se voltar a repetir este tipo de atividades (Figura 20). 

Figura 18- Antiga escola Primária da 

Ramela 
Figura 19- Entrega do presente para as crianças 
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Após o almoço, onde as crianças também estiveram presentes, deu-se início a 

segunda parte da atividade- Caça aos ovos (Figura 21). 

 

 

Os ovos foram disponibilizados pelas crianças do ATL, tendo sido elas a decorar 

os mesmos. As estagiárias procederam a sua distribuição pelo espaço (no pátio em frente 

a CSCDR) de forma a não ficarem a mostra. No final deste processo, tanto os idosos como 

as crianças foram a sua procura. 

No fim, com muita animação, jogámos ás escondidas, demos vida a aldeia da 

Ramela, onde as pessoas vinham à rua ver o que se passava.   

 

1.2.Descrição de atividades desenvolvidas no âmbito da Expressão Musical 

 

Quanto à Expressão Musical, as tarefas propostas para desenvolvimento por parte 

do grupo-alvo passaram por cantar algumas das músicas que eles conheciam dos tempos 

antigos, com o objetivo de recordarmos o passado. 

o Exploração de Sons; Canções Tradicionais e Ritmos com canetas; 

 

•  “Ritmos com canetas”. 

• Meta: desenvolver a motricidade fina. 

Para começar este exercício, os participantes foram sentados de forma aleatória 

em volta de uma mesa redonda. 

Em primeiro tinham que passar a caneta para o próximo utente que se encontrava 

ao seu lado direito (Figura 22). 

Figura 21- Caça aos Ovos Figura 20- Um dos momentos partilhados 
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Em segundo lugar estes cantavam uma canção previamente ensaiada como será 

demonstrada a seguir. 

As principais dificuldades deste exercício foram, essencialmente, a sua adesão, 

isto porque os idosos diziam sempre que não eram capazes de cantar. Após uma breve 

conversa da estagiária com estes, acabaram por aderir satisfatoriamente, revelando um 

vasto conhecimento da letra proposta (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Chá Dançante”. 

Meta: incentivar o convívio entre os idosos 

Esta atividade foi lançada pelo TMG da Guarda, a qual englobava várias IPSS na 

área da terceira idade, tendo ocorrido no dia 29 de abril de 2019. 

O Chá Dançante regressa em plena primavera para incentivar o convívio salutar e 

harmonioso no seio do público sénior. Ao convívio junta-se chá, bolinhos e muita música 

e dança ao gosto deste público tão especial (valsas, marchas populares, tangos e 

cancioneiro tradicional) (Figura 24).  Num ambiente descontraído, esta atividade de 

animação sociocultural promove a inclusão social e a dinâmica de grupo junto dos idosos, 

podendo ainda contar com jogos lúdicos e de interação.   

“Música Escravos de Jó” 

Escravos de Jó, 

Jogavam ao caixeirinho, 

Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar.. 

Guerreiros com guerreiros, 

fazem zigue zigue zág. 

Guerreiros com guerreiros, 

fazem zigue zigue zág. 

 

 

Figura 22- Ritmo 

Figura 23- Quadro da Letra Escravos de Jó 
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No balanço final da atividade, os idosos saíram bastantes satisfeitos e contentes revelando 

vontade em voltar a participar neste tipo de atividade. 

 

Além destas expressões, foram realizadas atividades como jogo da memória, jogo 

das cartas, o dominó, jogo das rolhas, tiro ao alvo, e jogo de bowling com garrafas, e 

caminhadas realizadas pela manhã pela fresca e advinhas. 

Também realizamos atividades consoante cada festejo de cada época: 

• A prenda dia do pai, Elaboração da decoração alusiva a Páscoa, a cruz da 

Quaresma, O cravo alusivo ao dia 25 de Abril, O altar de Avé Maria, Decoração 

da sala de convívio, Leitura de livros, Momentos de relaxar, Criação de um 

Herbário e Recolha e saberes dos idosos. 

Descrição de atividades desenvolvidas na culinária 

• “Doce de Cereja”. 

• Meta: valorização dos conhecimentos culinários pessoais. 

O atelier de culinária não foi incluído em nenhuma das expressões acima 

referidas, sendo considerada uma atividade 

complementar.  

Neste dia “colocamos mãos a obra”, com 

a confeção de doce de cereja (Figura 25).

Figura 25- Retirar os caroços da Cereja 

Figura 24- Chá Dançante 
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Os idosos foram sentados em volta de duas mesas unidas, sendo-as distribuídas 

luvas descartáveis (por questões de higiene). Seguidamente disponibilizaram-se dois 

alguidares pelas mesas (um para os caroços e o outro para o fruto). A retirada do caroço 

era feita manualmente e sem auxílio de qualquer instrumento ( Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

No final de as cerejas estarem prontas, e com ajuda de uma auxiliar de ação direta, 

foram colocadas numa panela ao fogão, acompanhando o processo de fervura e resultado 

final (Figura 27). 

Na hora do lanche, foi feita a prova do doce por eles confecionado.  Todos os 

utentes gostaram do doce e elogiaram o resultado final (Figura 28). 

Nesta prática, não existiram dificuldades de maior, uma vez que era uma tarefa 

recorrente da maioria dos participantes no seu lar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Bolo de Iogurte”. 

• Meta: valorização dos conhecimentos culinários pessoais. 

Figura 28- Resultado final do Doce de Cereja 

Figura 26- Retirar os caroços da Cereja 

Figura 27 -Cerejas colocadas numa panela 

ao fogão 
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Cada utente pode participar na preparação deste bolo, uma atividade que eles 

têm gosto em realizar, ao mesmo tempo que recordam as suas próprias receitas ao nível 

da doçaria tradicional (Figuras 29 e 30). 

Nesta prática, não existiram dificuldades de maior, uma vez que era uma tarefa 

recorrente da maioria dos participantes no seu lar. O bolo foi comido no dia seguinte na 

hora do lanche. 

 

 

 

 

 

 

 

• “Visita a Vila Nova de Gaia”. 

Meta: proporcionar uma nova experiência fora do ambiente normal. 

O destino do dia 20 de julho de 2019 foi a Vila Nova de Gaia, tendo visitado a 

localidade de Arcozelo. Aqui, os idosos tiveram a possibilidade de visitar. 

o A capela da Santa Maria Adelaide 

Onde os idosos passassem uma manhã a ver e saber da história da Santa Maria 

Adelaide (Figura 31).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29- Utentes a partir os ovos para o 

bolo 

Figura 30- Realização do bolo de iogurte, 

deitar farinha e iogurte 

Figura 31- Santa Maria Adelaide 
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o Museu Santa Maria Adelaide 

Aqui no museu podemos ver que muitas das pessoas doam alguns dos seus bens 

em promessas para que a Santa Maria Adelaide faça milagres (Figura 32).   

 

 

 

 

 

 

 

Acabámos por almoçar ao ar livre com muito convívio e muita alegria (Figura 33).   

À tarde fomos a praia visitar o Senhor da Pedra (Figura 34).   

 

 

 

 

Figura 32- Museu Santa Maria Adelaide 

Figura 33- Almoço convívio 

Figura 34- Visita ao Senhor da Pedra 
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Como foi uma atividade ao ar livre e longe do seu ambiente normal, os idosos 

manifestaram bastante alegria, entusiasmo e euforia, fazendo-se um balanço bastante 

positivo da mesma (Figura 35).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projeto- “A Horta (C)em Idade” 

 

Sendo a Ramela uma freguesia onde a principal atividade é a agricultura, 

considera-se importante o desenvolvimento do presente projeto. Acresce a este facto a 

inexistência do acesso a outras atividades que promovam a ocupação da população idosa, 

após deixarem de desenvolver a sua atividade laboral.  

A escolha da atividade a desenvolver passou, precisamente, pelo gosto e 

experiência do público-alvo na área agrícola. O aproveitamento de recursos e saberes será 

uma mais valia para o sucesso do projeto e para o alcançar dos objetivos seguidamente 

expostos. 

Como o Centro de Dia dispõe de uma área envolvente considerável, com a 

existência de um terreno agrícola que nos permita desenvolver tarefas nesta área, é 

importante utilizar os recursos existentes. 

Tendo em conta sempre o grau de autonomia e limitações de cada um, é necessário 

respeitar os desejos, motivações e opiniões dos utentes envolvidos.  

Figura 35- Foto de Grupo 
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O nome surge com duplo significado, nomeadamente pela relação antagonismo 

da forma de escrever e ler a palavra “Cem”. Quer isto dizer que, se lermos o nome do 

projeto sem ter em conta a forma de escrever a referida palavra, percebemos que não há 

limite de idade para participar na atividade (Sem). Por outro lado, o Cem (100) remete-

nos para a idade cronológica e o facto de não haver limite da mesma para a participação 

no projeto. 

A plantação de produtos hortícolas ajuda a aliviar a depressão, melhorar as 

funções motoras, a concentração, a motivação, a resistência no trabalho e a destreza 

manual daqueles que os manipulam.  

 

2.1.Metodologia do Projeto  

 

Ao definir este projeto, começou-se por fazer um trabalho de pesquisa, de maneira 

a estabelecer uma ordem de ações, para que o resultado esperado seja atingido. Foram 

reunidos um conjunto de informações sobre o Centro Social, Cultural e Desportivo da 

Ramela com o objetivo de poder identificar e definir a temática do projeto a concretizar. 

Depois de se constatar que o gosto e conhecimentos dos utentes estavam ligados à área 

da agricultura, ficou decidido fazer-se a horta comunitária. 

O projeto ficará responsável por toda a preparação da referida horta, não só ao 

nível dos recursos humanos, como grande parte dos recursos materiais. 

 

2.2.Objetivos gerais / específicos 

 

• Promover o bem-estar social dos utentes, numa convivência sã e num ambiente 

saudável, minimizando o efeito dos problemas afetos às pessoas idosas; 

• Melhorar as condições de vida dos idosos, para que se sintam física e 

mentalmente capazes de viverem numa certa autonomia e independência; 

•  Diminuir o sentimento de solidão e abandono;  

• Favorecer e desenvolver as relações interpessoais ao nível da terceira idade e 

outros grupos etários;  

• Proporcionar momentos de lazer, por forma à manutenção do bem-estar global; 

• Ajudar o idoso a sentir-se útil e válido no conjunto sociocultural em que vive. 
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Masculino

Femenino

Género

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

Faixa Etária

 

2.3.Diagnóstico  

 

Do total da população de SAD e CD, foi selecionada uma amostra de 9 utentes de 

ambas as respostas sociais.  

A todos eles foi facultado uma entrevista estruturada com um guião (Anexo 9), 

com perguntas relacionadas com o tema em questão sendo esta a principal ferramenta 

para posterior concretização do projeto, tendo em conta as respostas facultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico acima exposto, é possível verificar que foram entrevistadas 

mais utentes do género feminino (6 utentes), comparativamente com o género masculino 

(3 utentes). Este valor é explicado pelo facto de a população total desta instituição ser 

maioritariamente do sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10- Género Feminino/Masculino 

Gráfico 11- Idades dos Utentes 

2 

1 

2 

4 

3 

6 
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sim

não

Ja trabalhou na Agricultura

Plantar

Regar

Cavar

Semear

Cuidar

Pela apreciação dos dados relativos a este gráfico, é possível constatar que o grupo 

etário com maior prevalência nas entrevistas diz respeito às idades 80-90 anos. Este é, no 

geral, o grupo maioritário que compõe a população total, pelo que a amostra pode ser 

justificada por este facto.  

Em igual prevalência de entrevistados encontram-se os grupos etários de 70-80 

anos e 90-100 anos.  

Do total de pessoas entrevistadas, apenas uma delas se enquadra no grupo etário 

60-70 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos elementos entrevistados, à exceção de um, todos trabalharam na agricultura 

o que mostra que esta era a principal fonte de rendimento e ocupação dos mesmos.  

O utente que respondeu “não” a esta questão sofre de limitações/deficiência, sendo 

este o principal motivo para não realizar esta atividade.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 12- Já trabalhou na agricultura? 

Gráfico 13- O que fazia na horta? 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

O que fazia na horta? 
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Batatas; 3

couves ; 3

cenouras; 3

cebolas; 3

Abóbora
s; 3

melanci
a; 3

melão; 3

fejão; 3

alface; 3

pepino; 3

SIM

Não

NR

Todos os utentes praticavam as atividades acima expostas no gráfico de igual 

forma. Sendo prática comum nesta população, devido à fraca ou inexistente 

escolarização, a suas atividades principais passavam pela agricultura e pecuária, sendo 

esta última atividade relatada pelos utentes na sua maioria.  

Devido ao facto de um dos entrevistados nunca ter desenvolvido atividade 

agrícola, não foi respondida esta questão sendo este motivo pelo qual não aparece no total 

de 9 nas respostas dadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

É possível analisar pelo gráfico exposto que a grande parte dos entrevistados tem 

uma horta em casa, sendo que é nela que ocupam grande parte do seu tempo, dando 

continuidade à atividade que desenvolveram ao longo da sua vida.  

A partir deste ponto, devido às respostas “não”, os elementos deixaram de 

responder às três seguintes questões, pelo que nos gráficos posteriormente expostos serão 

sempre considerados apenas três utentes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 14- Tem horta em casa? 

Gráfico 15- O que gosta mais de plantar/ semear? 

5 

3 

1 

Tem horta em casa? 

O que gosta mais de plantar/semear? 
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2 horas  p/ 
dia; 1

Tempo 
indefinido; 1

Todo o dia; 1

Quanto tempo passa na horta?

 

Uma vez que a população ainda sobrevive com os produtos por si cultivados, os 

bens produzidos são bastante variados e comuns à população entrevistada. 

Embora seja uma população bastante envelhecida, os costumes e hábitos destes 

mantiveram-se constantes ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo dispensado para a prática da agricultura é de 2 horas por dia ou mais, embora 

todos referissem que o mesmo dependia do tipo de agricultura e produtos tratados. 

 

Sente-se útil ao trabalhar na horta? 

Todos os entrevistados se sentem úteis a realizar esta atividade, pois é desta forma 

que se sentem úteis e não sentem as consequências mais visíveis decorrentes do processo 

de envelhecimento, nomeadamente os níveis de sedentarismo e o valor pessoal perante a 

sociedade.  

 

2.4.Operacionalização 

 

As atividades realizadas com o projeto “Horta (C)em Idade” (Anexo 10) 

concretizaram-se nos meses compreendidos entre março a junho de 2019. Numa primeira 

abordagem, foi realizado um diagnóstico com o principal objetivo de averiguar e conhecer 

Gráfico 16- Quanto tempo passa na horta? 
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as necessidades e expectativas dos utentes e posterior estabelecimento de um projeto que 

fosse ao encontro a essas evidências. 

O projeto teve início no dia 27 de março sendo que a atividade realizada neste dia 

foi limpeza dos terrenos onde iria ser desenvolvido o projeto. Esteve presente na mesma 

as dinamizadoras, utentes, o presidente da associação e diretora técnica 

De realçar que todo o projeto e atividades realizadas foram divulgadas nas redes 

sociais com a devida autorização dos utentes (disponíveis nos processos individuais dos 

utentes pelo que não consta neste projeto). 

No dia 21 de março, os utentes participaram no projeto “Sabores e Tradições Vale 

da Teixeira”, na comemoração do Dia Mundial da Árvore (Figura 36), com as crianças 

da Escola Primária da Guarda e Jardim de Infância, plantação de um olival em Benespera 

e na Ramela (Figuras 37 e 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Comemoração Dia Mundial da Árvore em Benespera 

Fonte- Centro de Dia da Ramela 

Figura 37- Comemoração Dia 

Mundial da Árvore em Benespera 

Figura 38- Comemoração Dia 

Mundial da Árvore na Ramela 
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No dia 29 de março, quinta-feira, deu-se início a plantação da horta pedagógica no 

Centro de Dia da Ramela. (Figuras 39 e 40).   

Esta atividade tem como objetivos: 

• Potenciar o trabalho coletivo entre os demais técnicos, colaboradores e 

outros; 

• Permitir conhecer o trabalho inter e transdisciplinar; 

• Verificar o interesse e sensibilização dos idosos para a horta como atividade 

ao ar livre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Figura 39- Colocação do estrume no solo 

Fonte- Colega estagiária 

Figura 40- Utente do Centro a 

realizar a sua tarefa na horta 
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No mês de abril, foi realizada a rega do cultivo previamente feita, bem como a retirada 

das ervas em excesso no terreno (Figuras 41 e 42). 

 

 

. 

 

 

 

 

Dia 27/28 de maio, realizou-se a atividade da limpeza de uma parte do terreno 

para que, no dia 29 pudessem ser plantados novos produtos, pois encontrava-se um pouco 

poluído e cheio de ervas. Podemos ver o Antes (Figuras 43 e 44) e o Depois (Figuras 45 

e 46). 

 

• Antes  

 

 

 

 

 

Figura 42-Rega da cultivação realizada neste dia Figura 41- Rega da Horta 

Figura 44- Limpeza do Terreno Figura 43- Utente a realizar a Limpeza do Terreno 
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• Depois 

 

 

 

 

 

Dia 29 de maio, foi realizada a atividade de “Semear ervas aromáticas”, sendo elas a 

salsa, coentros, tomilho, orégãos, hortelã e manjericão (Figuras 47 e 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 21 de junho, realizou-se a atividade “plantação de alfaces”. Também neste 

dia se realizou a rega da horta. (Figura 49). 

Praticamente todos os dias era feita, pela manhã, a rega dos nossos produtos da 

horta (Figura 50). Nesta altura, já era possível verificar os desenvolvimentos ocorridos na 

horta, com os produtos em crescimento. 

Figura 45- Terreno Limpo 
Figura 46- Terreno Limpo 

Figura 48- Atividade de plantação de ervas aromáticas. 

Figura 47- Atividade de Plantação de ervas aromáticas. 
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Seguidamente apresenta-se o cronograma (Tabela 1) da implementação do projeto. 

 

Figura 50-- Rega da Horta Figura 49- Plantação das Alfaces 
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Tabela 1 - Cronograma das Atividades referente ao projeto " A Horta (C)em Idade” 

 

 Meses 

Atividades  

 

Março 

 

Abril 

 

Maio 

 

Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 

Lavrar o terreno escolhido                  

Dia da árvore - Plantar um olival;                  

Fresar o terreno escolhido.                  

Mercado Quinzenal - comprar produtos hortícolas: 

couves, couve-flor, couve-frisada, repolho, 

tomates, pimentos; 

                 

Plantar as hortícolas: Couves; Couve-flor; Couve-

frisada; repolho; tomates; pimentos, Beringelas; 

Alfaces; Cebolo; Batatas; Aboboras; Feijão-verde; 

Courgette; Pepino; 

                 

Semear ervas aromáticas: Salsa, Coentros, 

Tomilho, Orégãos, Cenouras, Hortelã e 

Manjericão. 

                 

Manter o terreno limpo de ervas.                  

Regar a horta.                  
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Avaliação  

 

A avaliação é uma fase imprescindível para uma intervenção adequada e 

pertinente, pois não podemos melhorar os planos e os programas sem percecionarmos 

quais os pontos fortes ou as falhas do que está a ser implementado (Mendía, 1991 cit. por 

Rebelo, 2015 p.82).   

Um processo de avaliação pressupõe várias fases: a) fase de diagnóstico; b) fase 

de acompanhamento; c) avaliação final. 

Esta avaliação dará uma noção de como e se está a chegar aos interessados, quais 

os seus pontos fortes e aqueles que é necessário melhorar. Assim, é imprescindível 

realizar uma avaliação das atividades com objetivo de perceber se os objetivos 

estabelecidos no início do projeto estão a ser alcançados e, se isso não ocorre, quais as 

suas razões. 

O método utilizado neste projeto para se proceder à sua avaliação passa por o 

estabelecimento de conversas informais com os idosos, bem como pela observação direta, 

tendo esta última, o reforço das informações anteriormente recolhidas.  

O início do projeto ocorreu nos meados de março, tendo sido nesta altura que se 

realizou uma observação e avaliação do espaço exterior onde este se iria desenvolver, ou 

seja, procedeu-se ao reconhecimento do terreno e das suas potencialidades.  

Numa fase posterior, a estagiária juntamente com alguns utentes, começaram por 

limpar o terreno, uma vez que este se encontrava bastante degradado e sujo. As primeiras 

plantações aconteceram nos dias 21 e 23 de março sendo usadas nesta atividade várias 

espécies de plantações.  

Para uma correta realização do projeto, bem como para uma cativação do público-

alvo, é importante valorizar algumas variantes, sendo elas: a) reconhecimento da 

experiência de vida; b) consideração pelas limitações físicas; c) reforço positivo; d) 

apreciação pelo espírito de entreajuda e colaboração. Porém, importa destacar que houve 

algumas limitações ao longo de todo este processo, tendo sido elas o facto de alguns dos 

idosos já não desenvolverem atividade agrícola algum tempo. 

No último dia, foi feito um almoço convívio como forma de despedida, tendo-se 

verificado alguma tristeza, mas também a certeza de que todo o tempo ali passado foi 

bem aproveitado. 
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Reflexão final 

 

O envelhecimento é percecionado por cada um de nós de uma maneira 

diferenciada, tendo em conta a nossa realidade, as nossas vivências, assim como 

personalidade. 

Para que o envelhecimento seja encarado de forma positiva, ativa e saudável é 

crucial que sejam otimizadas as oportunidades de bem-estar físico, social e mental, 

durante toda a vida, com o objetivo de aumentar a esperança de vida saudável, a 

produtividade e a qualidade de vida na velhice. O sentimento que faz parte da comunidade 

e do seu desenvolvimento, que possui uma voz ativa na sua realidade, que se integra numa 

sociedade segura, assumindo uma cidadania plena mostra-se essencial para uma terceira 

idade com qualidade de vida.  

Para que seja possível um envelhecimento ativo, em contexto institucional, é 

fundamental que seja respeitado o tempo e o espaço dos idosos, que os mesmos sejam 

vistos, não apenas como observadores, mas sim como agentes da sua própria vida. 

A minha entrada no Centro de Dia da Ramela posso dizer que não foi assim tão 

difícil, derivado que em novembro participámos no projeto “Vale da Teixeira” em que 

tive oportunidade de conhecer o grupo. Também me apercebi que o Centro de Dia da 

Ramela recebia estagiárias. Claro que não nos conhecíamos muito bem, mas com o 

desenrolar do estágio foi havendo um conhecimento mútuo entre idosos, funcionárias e 

eu própria. Notei que os idosos estavam muito à vontade comigo, assim que me 

conheceram, todos os dias eu estava com eles na sala de convívio. Passava praticamente 

o tempo todo com os idosos. Essa aproximação permitiu momentos de conversas sobre 

histórias de vida deles, gargalhadas, tristezas e atividades.  

Nestas conversas, também me dei a conhecer, respondendo às questões que me 

colocavam e que variaram entre a minha vida pessoal, a minha vida de estudante e as 

rotinas do meu dia-a-dia. Quando, ainda numa fase inicial do estágio, abordei os idosos 

sobre atividades que poderiam fazer, procurando saber do que gostavam, estes 

mostraram-se logo interessados, dizendo que queriam voltar a ter atividades tais como 

escrever, pintar, caminhar entre outras.  
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O projeto “A Horta (C)em Idade” surgiu com o principal objetivo de reviver 

velhos hábitos e experiências. Com o mesmo, foi possível adquirir novos conhecimentos 

e experiências, muito pelo facto de todos terem partilhado vivências diferenciadas. 

Com a realização do diagnóstico, consegui perceber quais as potencialidades e 

limitações de cada um, adaptando as estratégias previamente definidas àquele público-

alvo. Após este processo, foi apresentado o projeto a todos os elementos da instituição. 

Houve uma total abertura por parte da direção à implementação do projeto.  

Apesar de o projeto ter uma curta duração temporal, considero que o mesmo reúne 

todas as condições para se realizar mais vezes devido ao facto de ser uma área onde os 

idosos estão habituados a trabalhar e onde eles se sentem realmente realizados. 

Em conclusão, o que o este projeto pretendeu foi promover o envelhecimento 

ativo, transmitir a mensagem de que é crucial respeitar o tempo e o espaço dos idosos e 

que os mesmos sejam vistos, não apenas como observadores, mas sim como agentes da 

sua própria vida. 
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Anexo 3- Organograma  
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Anexo 4- Patologias 

 

 

 

 

  



 

 

Sexo Patologias 

Feminino Deficiência congénitas 

Masculino Demência 

Feminino Limitações físicas proveniente de um acidente. 

Masculino Limitações cognitivas. 

Feminino Diabetes e Parkinson. 

Masculino Limitações recorrentes de um acidente. 

Feminino Úlceras, colite e bronquite. 

Masculino Demência 

Feminino Doença do foro psiquiátrico e depressão. 

Feminino Limitações recorrentes da idade. 

Masculino Problemas respiratórios e hipertensão. 

Feminino Diabetes 

Masculino Locomoção 

Feminino Limitações físicas provenientes da idade e problemas cardíacos. 

Masculino Surdez e diabetes 

Feminino Problemas no aparelho locomotor, equilíbrio e depressão. 

Masculino Problemas recorrentes da idade 

Feminino Alzheimer 

Masculino Cancro na próstata 

Feminino Depressão 

Masculino Depressão 

Feminino Problemas recorrentes da idade 

Masculino Problemas cardíacos 

Feminino Problemas na locomoção 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Feminino Problemas recorrentes da idade 

Feminino Problemas respiratórios e défice cognitivo 

Feminino Depressão 

Feminino Dificuldades na locomoção, problemas na coluna vertebral e hipertensão 

Masculino Demência e colesterol 

Feminino Hipertensão 

Masculino Colesterol e problemas cardíacos 

Feminino Problemas nos ossos 

Feminino Hipertensão e colesterol 

Feminino Problemas de locomoção e arritmia cardíaca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5- Plano de atividades 

desenvolvidas durante o estágio  

 

 

 



 

 

 

  

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

Objetivo Geral: Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico- Motora 

Sequência de Gestos, Atividade 

Zip Zap, Atividade do STOP. 

Estimular a capacidade físico 

motora; 

Estimular a concentração; 

Fomentar a interação grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Bola; 18 de Março de  2019 

Passar a bola, Atividade do 

balão. 

Desenvolver a coordenação 

óculo-manual e mental 

Estimular a memória 

Fomentar a interação grupal; 

 

Bola; 

Balão; 

20 de Março de  2019 

Aquecimento e Dança. Identificar as diferentes 

partes do corpo;  

Reconhecer o esquema 

corporal. 

Computador; 

Coluna; 

 

 

22 de Março de 2019 



 

 

 

  

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

Objetivo Geral: Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico- Motora 

Tira o alvo, Dança e Realização 

de vários exercícios ao som da 

música; 

Fomentar a coordenação, 

equilíbrio e atenção para 

atingir o alvo desejado; 

Estimular o raciocínio lógico 

matemático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Bola; 

Circulo- Alvo; 

Computador; 

Colunas; 

26 de Março de 2019 

Caminhada, Tira o Alvo, 

bowling com garrafas. 

 

Estimular a coordenação 

motora; Desenvolver a 

destreza manual; Promover a 

interação grupal. 

 

Bola;  

Circulo-Alvo; 

Garrafas; 

 

17 de Abril  de 2019 

“Momento de relaxe” 

Realização de vários exercícios 

ao som da música; 

Proporcionar um momento 

relaxante. 

Máquina de 

massagens; 

Mesa. 

 29 de Abril 



 

 

 

  

 

Planificação das Atividades Físico-Motoras 

Objetivo Geral: Promover uma maior atividade física e desportiva 

Designação da 

Atividade 

Descrição de 

Atividades 

Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

Físico- Motora 

Horta (c)em idade”,  

plantação,  

Estimular a atividade física; 

Promover a socialização. 

 

 

 

 

 

        

 

Estagiárias 

Cenouras; 

Ervas aromáticas; 

Flores; 

Inchada; 

Água; 

Inchada; 

29 de Maio de 

2019 

Exercício regar a horta, 

momentos de Relax 

Fomentar a atividade física; 

Estimular a concentração. 

Proporcionar um momento 

relaxante. 

Água; 

Mangueira; 

Regador; 

Máquina de 

massagens; 

 

Junho de 2019 

Passar a bola, Atividade 

do balão. 

Fomentar a interação grupal. Bola; 

Balão; 

3 de Junho 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Planificação das Atividades Cognitivas 

Objetivo Geral: Aumentar a atividade cerebral 

Designação da 

Atividade 

Descrição de 

Atividades 

Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

As emoções, Atividade 

“criação de um íman 

para o frigorífico”; 

Descobrir através do 

tato; 

 

Conhecimento do público-

alvo; Fomentar a interação 

grupal; Desenvolver a 

motricidade manual; 

Promover criatividade; 

Desenvolver o tato; 

Estimular a memória tátil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Estagiárias 

Tiras de papel 

colorido; 

Barro; 

Tintas; 

Pinceis; 

Jornais; 

Saco com vários 

objetos; 

19 de Março de 

2019 

Canções Tradicionais, 

Adivinhas e anedotas, 

e partilha entre 

colegas; 

Atividade do recordar; 

Promover a socialização; 

Estimular a memória; 

Livro de canções.  Abril de 2019 



 

 

 

 

Planificação das Atividades Cognitivas 

Objetivo Geral: Aumentar a atividade cerebral 

Designação da 

Atividade 

Descrição de 

Atividades 

Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

Atividade – Cartaz 

todos Juntos no 

mesmo barco; 

 

Manter ou melhorar a 

motricidade fina; 

Fomentar a interação grupal; 

Promover a criatividade; 

Aumentar a autoestima; 

Desenvolver o gosto estético; 

Estimular a coordenação 

psicomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Estagiárias 

Cartolina A3; Folhas 

brancas A4; Lápis 

grafite; Lápis de cor; 

Canetas de filtro; Cola 

de tubo; Tesoura; 

5 de Abril de 2019 

Construção do Jogo 

do dominó. Jogo da 

memória;  

Desenvolver o tato, o 

raciocínio e a estratégia.  

Papel Eva; Tesouras; 

lápis, canetas de feltro. 

Objetos; 

 15 de Maio 2019  



 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 
Objetivo Geral: Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual.  

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

Plástica 

 

Decalque 

Pontilhismo 

 

Fomentar o gosto pela 

expressão plástica. 

Estimular a motricidade fina; 

Estimular a criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Folhas brancas A4; 

Folhas de árvore; 

Lápis de cor. 

Canetas de filtro. 

 

 

25 de Março de 2019 

Borrão simétrico 

Realização de capas 

Fomentar o gosto pela 

expressão plástica; 

Estimular a criatividade. 

Folhas A4 brancas; 

Tintas; Cartolina; 

Tesoura; Cola; 

Lápis de cor; 

Tintas. 

 

 

 

 

 

29 de Março de 2019 

Moldagem e decoração de Ovos Estimular a criatividade; 

Fomentar a motricidade fina; 

Estimular a concentração. 

Tintas; Pincéis; 

Pasta de moldar. 

  

 

8 de Abril de 2019  



 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 
Objetivo Geral: Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual.  

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

Plástica 

 

Elaboração de cravos para 

comemoração do 25 de Abril. 

Estimular a criatividade; 

Fomentar a motricidade fina; 

Estimular a concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Papel Eva; 

Tesoura. 

Cola quente; 

Tintas; 

Canetas de filtro; 

 

 

 

9 de Abril de 2019 

Decoração do espaço com o 

tema alusivo à Páscoa. 

 

 

Promover a criatividade; 

Desenvolver o gosto 

estético; 

Fomentar a motricidade fina; 

Estimular a concentração. 

 

Papel A4 branco; 

Lápis grafite; 

Tesoura; 

Canetas de filtro; 

Fita-cola 

 

 

12 de Abril de 2019 

Tinta soprada Fomentar a motricidade fina; 

 

Folhas brancas 

A4;Tintas;Água; 

Recipientes. 

 15 de Abril de 2019  



 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

Objetivo Geral: Fomentar a criatividade e imaginação, estimulando a motricidade fina e precisão manual.  

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

Plástica 

 

Flores de cetim Estimular a motricidade fina; 

Fomentar a concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Cetim colorido; 

Cola quente; 

Tesoura; 

Paus de espetada; 

Isqueiro; 

 

  

 

2, 3 e 6 Maio de 2019 

Recorte e colagem Estimular a motricidade fina;  

Fomentar a concentração; 

 Revistas; Tesoura; 

Cola de batom; 

Folhas brancas A4. 

 

 

20 de Maio de 2019 

Desenho livre Estimular a criatividade; 

Fomentar a concentração. 

Folhas branca A4  23 de Maio de 2019 



 

 

 

Planificação das Atividades Temáticas 
Objetivo Geral: Proporcionar experiências diferentes 

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Temáticas 

 

 

 

 

Decoração da sala de convívio; 

Decoração de garrafas de 

plástico; 

 

Estimular a criatividade; 

Fomentar a motricidade fina; 

Estimular a concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Garrafas de água 

vazias; Fita-cola de 

pintor; Tintas; 

Pinceis; Papel Eva, 

Cartolina. 

5 de Abril 

Atividades intergeracionais Fomentar a 

intergeracionalidade; 

Estimular a atividade física; 

Promover a troca de 

conhecimentos. 

 9 de Abril de 2019 

Prenda para oferecer ao moto 

clube: Elaboração de uma 

Cesta. 

Estimular a criatividade; 

Fomentar a concentração. 

Fomentar a motricidade fina. 

Papel Eva 

;Tesouras; Cola 

quente; Lápis de cor; 

Canetas de filtro 

 17 de Abril de 2019 



 

 

 

Planificação das Atividades Temáticas 

Objetivo Geral: Proporcionar experiências diferentes 

Designação da 

Atividade 

Descrição de Atividades Objetivos Recursos 

Humanos 

Recursos Materiais Datas 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Temáticas 

 

 

 

 

Decoração do altar do mês de 

Maria.  

 

Estimular a autoestima; 

Proporcionar um momento 

descontraído; Fomentar o 

convívio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Estagiárias 

Mesa; Nossa 

Senhora; Toalha 

branca; Flores. 

 

29 de Abril de 2019 

Culinária; Confeção de Doce de 

Cereja; Confeção de um bolo de 

Iogurte. 

Estimular o gosto pela cozinha; 

Fomentar a motricidade fina. 

Fomentar a autoestima. 

Ingredientes do 

bolo; Mesa; 

Utensílios de 

cozinha. Cerejas, 

alguidares, luvas; 

17 de Junho de 2019 

Avós e netas virtuais: Tornar o dia dos idosos mais 

felizes; Proporcionar o 

contacto com as novas 

tecnologias. 

Computador; 

coluna; 

 Junho de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6- Pedido de Autorização para 

Registo Sonoro e Fotográfico  

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7- Autorização do Instituto de 

Educação Infantil para a recolha de 

Imagens e sons 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8- Um Pedaço das Nossas Vidas 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

O presente livro foi desenvolvido pelas estagiárias Ana Maria Azevedo e 

Maria Abrunhosa durante o seu estágio curricular que decorreu entre março 

e junho de 2019 no Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela. 

O livro contém uma pequena bibliografia de cada idoso, algumas histórias 

que os idosos quiseram partilhar, cantigas, um poema, uma anedota e rimas.  

Agradecemos a todos os idosos que se disponibilizaram para contar um 

pouco da sua história. 

 

25 de junho 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é Amélia da Piedade e nasceu na Aldeia Nova. Cresceu numa família 

composta pelos pais e quatro irmãos. Não frequentou a escola porque tinha de ajudar a 

família a guardar cabras.  

Gostava imenso de fazer rendas e bordados, mas já lá vai o tempo que fazia isso.  

Gosta muito de animais, como por exemplo cães, gatos, cabras e vacas. O único 

animal que não gosta é a cobra.  

As flores são algo que lhe chamam a atenção e quando vai fazer caminhadas 

costuma apanhar algumas para levar até casa ou então deixar no centro de dia.  

Gosta de estar no Centro de Dia pois encontra as suas amigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélia 

 



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome completo é Maria Ester Martins e nasceu na Aldeia Ruiva. Cresceu 

numa família composta pelos pais e três irmãos chamados Álvaro, Deolinda e Ilda. 

Quando era criança gostava de brincar com as outras crianças, mas tinha pouco 

tempo pois começou a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família. Foi uma 

mulher que não conseguiu frequentar a escola devido à ajuda que tinha de prestar à 

família. 

Apaixonou-se cedo pelo senhor António e antes de casar engravidou do seu 

primeiro filho. No início do namoro os pais do seu atual marido eram contra o 

relacionamento pois o senhor António provinha de família ricas e a Dona Ester de família 

pobres, mas apesar desde contratempo conseguiram casar-se e até hoje estão casados.  

Faleceu o seu primeiro filho com 18 anos e uma filha com 53 anos. Foram duas 

grandes perdas que estão guardadas para sempre no seu coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester 

 



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é Ana Etelvina, nasceu a 12 de março de 1930 na aldeia nova. A sua 

família era composta pelos pais e quatro filhos, a contar com a Dona Etelvina. Começou 

a trabalhar aos 7 anos, mas conseguiu conciliar o trabalho com a escola e por isso hoje é 

uma das poucas pessoas alfabetizadas no centro de dia. 

Namorou à janela com o homem que viria a ser o seu marido. Os pais não 

aceitaram inicialmente o namoro por haver uma diferença de 13 anos. Na época do 

namoro sofria de pressão psicológica por parte do seu namorado pois este argumentava 

que se a Dona Etelvina o deixa-se iria matar-se. Era um homem muito ciumento, alcoólico 

e tinha sempre de a acompanhar nas festas. O casamento foi muito infeliz para a Dona 

Etelvina pois foi muito maltratada e por isso foram vários os dias que chorou e até houve 

um momento que deixou de comer para morrer.  

Os pais da dona Etelvina ainda a incentivaram a deixar o marido, mas não 

aconteceu pois pela filha aguentou o casamento. Os sogros queriam ficar com a filha mais 

velha e houve uma revolta por parte desta família para com a dona Etelvina.  

Uma das suas irmãs foi para frança, arranjou trabalho para o marido da Dona 

Etelvina só que ele não gostava de ser mandado e por isso passado 8/10 meses a Dona 

Etelvina acabou por ir, mas os maltratos continuavam. Lá ficaram 17 anos onde a Dona 

Etelvina trabalhou em duas fábricas. 

A sara (segunda filha da Dona Etelvina) ao ouvir toda a história da mãe disse “o 

meu pai mesmo estando a morrer era mau” pois o senhor acabou por ser internado no 

hospital e faleceu 2 dias após o internamento.  

 

 

 

Etelvina 

 



 

 

Anedota 

O rei disse ao Bocage:  

-Diz-me de onde vens, para onde vais. 

O Bocage respondeu:  

- Venho do campo de Santa Ana, vou para o café da Nicola e vou para baixo da terra se 

me disparas a pistola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é José Jesus pereira e nasceu a 1928. Começou a sua vida na ramela, 

com os seus 17/18 anos foi trabalhar para vale formoso e passado alguns anos regressou 

à sua freguesia de origem onde ficou até hoje. Provém de uma família de cinco irmãos, 

onde quatro se encontram vivos e um já faleceu. Esteve na escola até à 3ª classe, mas não 

conclui.  

Trabalhou na agricultura e no minério, por conta de outros e por conta própria. Na 

agricultura, aprendeu a cultivara a semear e a lavrar a terra.  

Passava muitas horas do seu dia na serra onde os castanheiros abundavam.  

Esteve casado durante 63 anos com uma senhora chamada Arminda e do 

casamento resultou uma filha Zília. Infelizmente ambas já faleceram, ficando assim o 

senhor José a viver sozinho.  

É uma pessoa muito crente em Deus que gosta muito de conversar e contar 

histórias.  

 

Poema 

A minha avozinha,  

Não há no mundo, aposto, como esta minha,  

Quando eu estive doente foi ela a minha enfermeira, 

Carinhosa e inteligente junto à minha cabeceira, 

Matava-me todos os meus desejos,  

Perdoava-me as minhas maldades  

E ainda por cima me dava beijos.  

Autoria do Senhor José 

 

José 



 

 

História 

O Luís era filho do senhor José da Paz, queria aprender a ler e por isso todos os 

dias ia de manhã cedo até onde ficava a sua escola. Levava sempre consigo um cão de 

guarda, muito grande e valente, com uma coleira cheia de picos. O cão brincava com 

todos os meninos do recreio, gostava muito que lhe fizesse festas e dessem uns 

bocadinhos de pão. Acabavam as aulas, acompanhada sempre o dono até aos pais.  

Um dia de tarde em janeiro, ao cair da noite, abispou na estrada um grande lobo, 

começou a gritar, mas não havia casas nem ninguém que ouvisse tais gritos de luís, 

entretanto apareceu o cão e lutou com o lobo, o que deu tempo para luís chegar a casa.  

Já o menino estava em casa, quando apareceu o cão cheio de dentadas e coberto 

de sangue, toda a família correu para o piloto (nome do cão), choraram com alegria pois 

este tinha livrado o menino da morte certa.  

No dia seguinte o caso foi sabido na escola e o professor afirmou “os cães sempre 

foram amigos dos homens e crianças”. 

 

Cantigas 

Ó tia Ana do moinho 

Do moinho do outeiro  

Vale mais o teu moinho, 

Do que vale o mundo inteiro! 

Cantada pelo senhor José para a estagiária Ana 

Querida Maria das cachopas mais belas,  

Até me fazes andar com a cabeça roda, 

Eu hei de fazer de ti uma senhora, 

Lábio pintados e dizem que agora é moda. 

Querido Manuel tão linda a tua farta, 

Cozo os teus botões com alegria,  

Quem me dera que fosses furriel, 

Para mais depressa vires para a minha companhia. 

Cantada pelo Senhor José para a estagiária Maria 



 

 

Advinhas 

O caçador tinha um cão, a mãe do caçador era também o pai do cão.  

R: ___________________________________________________________________ 

O senhor Pereira tinha no quintal uma pereira, com 3 peras, um dia viu em cima dela um 

ladrão, ele abispou o ladrão e queria conhecê-lo. Dirigiu-se ao quintal, mas o ladrão fugiu. 

O sr. Pereira chegou ao pé e diz “então a Pereira tinha 3 peras, o ladrão não comeu pera, 

nem levou pera, nem a pereira ficou com peras. Como é que pode ser isso? 

R: ____________________________________________________________________ 

Oh que lindo ramalhete 

Não é comido com garfo nem colher,  

Não adivinhará este ano, 

Nem para o ano que vier,  

Ainda é preciso eu lhe dizer? 

R: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O seu nome completo é Lídia da Costa Tiago, nasceu a 20 de abril de 1945 na 

aldeia da Ramela. Cresceu numa família composta pelos pais e por seis irmãos, três 

raparigas e três rapazes. Nunca casou e por isso hoje vive sozinha, mas ainda tem os 

seus sobrinhos e irmãos que lhe fazem companhia quando mais precisa.  

Para ajudar a família teve de colocar a escola para segundo plano e desde nova 

trabalhou na agricultura, guardou gado, como por exemplo vacas, ovelhas e cabras, uma 

burra e uma égua, e tomou conta dos seus irmãos. O dinheiro que ganhava no trabalho 

guardava para o futuro. 

Na sua infância brincava com bonecas de farrapo, bolas de farrapos ou tripa de 

porco, e jogava à Macaca, ao Elástico, às escondidas e saltava à Corda. Sempre que a 

sua mãe fazia pão ajudava a estendê-lo e a transportá-lo para o forno.  

Na sua juventude aproveitou para passear com as suas colegas pelas ruas da 

ramela e nas quintas que conhecia os donos.  

Não gostava de andar nos bailes porque rompia os sapatos e ao outro dia queria 

ter sapatos e já não os tinha.  

Namorou com 3 rapazes, um deles chamava-se José que era seu vizinho e já 

faleceu, o outro chamava-se Joaquim, foi o irmão que os apresentou e quando ele foi 

para a tropa ela foi a sua madrinha e durante esta época trocavam cartas e por último o 

Amílcar que o conhecer num baile e trabalhava nos carrinhos de ferro. 

É uma pessoa muito ativa que gosta muito de trabalhar na horta que tem em casa 

e na horta que ajudou a criar no Centro de Dia. 

 

Lídia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórias da vida 

Um dia a Lídia abriu as “pitas”, foi colher couves e andava com o sacho a tirar 

erva toda feliz… até que salta um animal na sua frente e o seu pensamento foi “será 

raposa?!” e quando focou o olhar percebe que era mesmo uma raposa e esta salta para o 

meio das “pitas” e caçou a “pita” melhor. A Lídia ainda soltou o cão para afugentar a 

raposa, mas o não deu resultado e a raposa saiu com a “pita” na boca. A Lídia ainda foi 

com o sacho para lhe bater, mas quando a raposa saltou para o outro lado da ribeira ela 

percebeu que já não podia fazer nada.  

----//---- 

Um dos seus gatos um dia trouxe uma cobra que tinha por volta de 2 metros e 

como o gato mordeu a cobra esta enrolou-se e meteu-se no cabanal. A lídia ao ver a cobra 

julgava que morta e deu-lhe com o sacho, esta ainda suspirou e por isso a lídia voltou a 

dar-lhe com o sacho para garantir que esta morria. 

  

Lídia na fase da 

juventude. 

Lídia na fase da 

adulta. 

Pai da Lídia  Mãe da Lídia  



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é Maria José da Ascensão Jacinto, 

nasceu a 25 de fevereiro na aldeia nova. A sua mãe chamava-se Maria de Nazaré e o pai 

Joaquim Jacinto. Antes de nascer vieram 2 meninas chamadas Beatriz e Lídia, mas 

morreram cedo e então nasceu um irmão e por último nasceu a Dona Maria José.  

Ainda andou 2 dias na escola, mas os pais acabaram por tirá-la para guardar gado 

mesmo contra a sua vontade.   

Casou-se com 17 anos e passados 5 anos o marido faleceu, ficando a Dona Maria 

José com uma criança pequena e outra na barriga. Ao relatar este episódio afirma “só 

Deus sabe o que passei durante os 7 anos que estive viúva pois não tinha dinheiro para 

governar as minhas filhas”. Casou-se pela segunda e teve mais dois filhos, o senhor já 

faleceu há 2 anos. 

Infelizmente é uma senhora onde a saúde já não é a melhor, tem a coluna rachada 

em dois lados e não consegue ir ao médico por falta de condições financeiras. 

 

A canção do vinho 

O vinho é uma cegueira, 

Trago sempre na regateira  

Amigo dos arraiais 

Dá-lhe o vento de repente. 

Para a cama dos hospitais,  

Ao passar da bebedeira 

Fico de certa maneira 

E penso para mim sozinho 

Dê o caso por onde der 

Eu hei-de arranjar mulher para deixar de 

beber vinho. 

Nas pernas, levo um defeito,  

Eu quero andar direito  

Vou sempre a cambalear. 

Chego a casa encandeio-me com a luz  

Chego à cama “catrapus” 

Já não posso mais andar.  

Cantada pela Dona Maria José 

Maria José 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é Maria de Jesus Pereira, mais conhecida como “menina Céu”, nasceu 

a 05 de janeiro de 1937 na aldeia nova. Os seus pais chamavam-se António Pereira e 

Joaquina de Jesus.  

Casou-se aos 27/28 anos com o senhor Joaquim e assim se manteve durante 43 

anos, do casamento resultou uma filha que se encontra agora na Casa de Saúde do Bento 

Menni. Tem uma neta chamada Vânia, licenciada em Animação Sociocultural e 

atualmente trabalha na Casa de Saúde do Bento Menni. 

Trabalhou na escola como auxiliar de ação educativa e afirma ter sido o melhor 

tempo que passou. Quando se reformou ainda tinha a chave da escola e ia lá só para sentir 

o cheiro das crianças.  

Desde que abriu o Centro de dia (8 anos) a Menina Céu está presente e gosta muito 

de lá estar. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria de 

Jesus 

 



 

 

 

 

 

 

O seu nome é Napoleão e nasceu a 2 de janeiro de 1921 na aldeia nova. Casou-se 

com uma senhora chamada Maximina Augusta dos reis que era empregada de limpeza 

na frança, deste casamento resultou três filhos, duas filhas estão a viver na frança e um 

filho está na suíça. 

Trabalhou 24 na frança como funcionário da câmara, passados estes anos 

decidiu regressar a Portugal e cá trabalhou na agricultura, nomeadamente na sua quinta 

e ainda foi caçador durante muito tempo.  

Atualmente vive sozinho e a sua única companhia são os gatos e as galinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoleão 

 

Napoleão na fase 

adulta. 



 

 

 

 

 

 

 

O seu nome é Sara Do Céu Da Costa Gomes e nasceu em 1959 na aldeia da 

Ramela. Atualmente tem 60 anos, é mãe de um rapaz chamado pedro e vive com ele e a 

sua mãe que se chama Ana Etelvina. Tem uma irmã que se chama Élia e sempre teve 

uma boa relação com ela. 

Na minha infância, as brincadeiras que gostava mais eram: 

Escondidas; 

Apanhadas; 

Jogo da macaca; 

Pé-coxinho. 

Quando chovia a sua diversão era saltar nos charcos de água, gostava imenso. O 

que não gostava era de andar na escola.  

Ficou gravida quando tinha os seus 34/35 anos e gostou imenso desta fase. 

Afirma que quando o Pedro nasceu era um bebé muito bonito e já com os seus 6/7 anos 

andava sempre na rua a brincar com os seus amigos. Atualmente o Pedro tem 25 anos e 

está na CERCIG a tirar um curso, para assim ser alguém na vida e tornar-se autónomo. 

Em relação aos seus gostos: sempre que pode gosta de ir à loja do chinês e se eu 

pudesse comprava a loja inteira. Gosta muito de relógios e de sapatilhas. Se pudesse 

andava todos os dias com as unhas arranjadas e sempre diferentes. Também gosta da 

natureza, no verão costuma ir ao rio, mas como não sabe nadar vai só molhar os pés. 

Gosta imenso de fazer piqueniques com a família e amigos. Relativamente ao que não 

gosto, o principal são as caminhadas, se puder está todo o dia sentada a dormir ou a ver 

televisão.  

Quero dizer que as estagiárias que estão aqui no centro connosco a Ana e Maria, 

são muito simpáticas para comigo e com os outros. Fomos felizes com elas aqui.  

Sara 

 



 

 

Um grande BEM-HAJA por toda esta partilha dos dois lados. 

 

 

 

 

 

 

 

Viagem a Monte More Velho 

Um dia a Sara foi com a turma da escola na camioneta para uma visita de estudo. 

Ia toda contente para a viagem pois era um dia diferente. Assim que chegaram ao destino 

começaram por visitar o castelo onde a professora contou que era um castelo do tempo 

dos mouros, quando passaram por um poço a professora disse que naquele sítio já muitas 

pessoas tinham sido enforcadas. A sara ao ouvir o que a professora não conseguiu comer 

as suas omeletes no almoço porque ficou com o que a professora disse na cabeça. À noite 

quando chegou a casa perguntaram: Sara porque não comeste as omeletes? E ela só 

respondeu que não lhe apeteceu.  

Rimas 

Não sei o que dizer, 

Não sei o que escrever, 

Mas só sei dizer  

Que gosto de ti a Valer. 

 

Pedro quando era 

criança 

Eu sou a Sara 

Que nunca pára 

Mas ninguém repara. 

Gosto do número oito  

Porque me faz 

lembrar um biscoito. 

 



 

 

 
 

 

 

Anexo 9- Guião da Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
             

Entrevista 

 

 

 

 

1- Género 

Masculino                Feminino 

 

 

2- Idade 

50-60                     60-70               70-80                80-90           90-100 

 

 

3- Ja trabalhou na agricultura? 

Sim                              Não 

 

 

4- O que fazia na horta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5- Tem uma horta em casa? 

Sim                      Não 

 

 

6- O que gosta mais de plantar/semear? 

No âmbito do projeto da Horta (C)em Idade a presente entrevista pretende saber se é viável 

a execução deste projeto no Centro Cultural, Social da Ramela. 



 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- Quanto tempo passas na horta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8- Sente-se útil ao trabalhar na horta?  

Sim                      Não 

 

 

 

 

  Obrigada pela sua participação!  

                                             ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10- Planificação das Atividades do 

Projeto “A Horta (C)em Idade” 

 

 

 

  



 

 

Planificação das Atividades da Horta Pedagógica  

Objetivo geral:  Dinamizar a hortar; incentivar os utentes à participação. 

 Atividades Objetivos 
Recursos 

Humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros 
Datas 

Horta 

Pedagógica 

Preparar o tereno 

escolhido para o 

cultivo com ajuda de 

um trator - Lavrar a 

terra 

- Potenciar o trabalho coletivo entre os 

demais técnicos, colaboradores e outros; 

- Permitir conhecer o trabalho inter e 

transdisciplinar; 

 

- Verificar o interesse e sensibilização dos 

idosos para a horta como atividade ao ar 

livre; 

  

- Dinamizar a horta como estratégia de 

partilha de saberes intergeracionais.  

 

Estagiárias de 

Animação 

Sociocultural; 

Colaboradora. 

Trator 60 € 
março de 

2019 

Dia da árvore - Plantar 

um olival; 

 

70 oliveiras 

Adubo 

350€ 

300€ 

21 e 23 de 

março de 

2019 

Feira Quinzenal - 

comprar produtos 

hortícolas: couves, 

couve-flor, couve-

frisada, repolho, 

Produtos hortícolas: couves, 

couve-flor, couve-frisada, 

repolho, tomates, pimentos; 

fruta: morangos; adubo 

120€ Abril 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomates, pimentos; 

fruta:  

- Envolver as parcerias para garantir 

sustentabilidade da horta;  

 

- Promover a socialização, criando um 

espaço ao ar livre para um maior contato 

com a horta pedagógica e a natureza; 
 

Plantar as hortícolas 

compradas na feira 

quinzenal. 

Plantar os produtos hortícolas; 

Ancinhos, sachos. 
38,00 € Abril 2019 



 

 

 Atividades  Objetivos  
Recursos 

Humanos  
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros   
Datas  

Horta 

C(em) 

Idade 

Semear ervas aromáticas  

Regar as hortícolas. 
- Potenciar o trabalho coletivo entre os 

demais técnicos, colaboradores e outros; 

- Permitir conhecer o trabalho inter e 

transdisciplinar; 

 

- Utilizar as ervas aromáticas na confeção 

dos pratos da instituição; 

 

- Promover a socialização, criando um 

espaço ao ar livre para um maior contato 

com a horta pedagógica e a natureza; 
 

Estagiárias de 

Animação 

Sociocultural; 

Colaboradora. 

Ervas aromáticas: salsa, 

coentros, hortelã, 

manjericão, orégãos, 

tomilho; 

Regadores 

8,00 € 
Maio de 

2019 

Passeio pela Ramela 

apanhar flores 
___ ____ 

Maio de 

2019 

Plantar beringelas; 
 

Beringelas,  

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores 

3,70 € 
Maio de 

2019 

Aplicar estrume nas 

couves e no cebolo; 

Plantar alfaces; 

1 saco de estrume; 

100 alfaces; 

1 pacote de sementes de 

50€ 
Maio de 

2019 



 

 

Semear feijão, courgette 

e pepino; 

Regar a horta. 

feijão courgette e pepino, 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores 

Regar a horta; 

Apanhar laranjas e 

limões; 

Arrancar ervas. 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores 

____ Maio 2019 

Semear batatas; 

Regar a horta. 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores 

25 € 
 Maio de 

2019 

 

 

 

 



 

 

 Atividades  Objetivos  
Recursos 

Humanos  
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros   
Datas  

Horta 

C(em) 

Idade 

Regar a horta; 

Arrancar ervas. 

- Potenciar o trabalho coletivo entre os 

demais técnicos, colaboradores e outros; 

 

- Permitir conhecer o trabalho inter e 

transdisciplinar; 

 

- Envolver as parcerias para garantir 

sustentabilidade da horta; 

  

- Promover a socialização, criando um 

espaço ao ar livre para um maior contato 

com a horta pedagógica e a natureza; 

 

Estagiárias de 

Animação 

Sociocultural; 

Colaboradora. 

Plantas: tomates, pimentos, 

feijão e couve-repolho, 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores 

10€ Junho 2019 

Regar a horta; 

Arrancar ervas. 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores. 

____ Junho de 2019 

Regar a horta; 

Apanhar ervas; 
 

ancinhos, sachos, 

plantadores, furador de solo, 

regadores, carrinho de mão, 

pás. 

150€ Junho 2019 

Plantar  

Regar a horta. 

Plantas: repolhos, pimentos e 

tomates, ancinhos, sachos, 
10€ 

 

Junho 2019 



 

 

 

 

O cronograma da atividade termina no mês de Junho pois a curto prazo, em função das condições climáticas, não sabemos quais as espécies 

seguintes a plantar/semear.

- Estimular o sentido sensorial, 

responsabilizando os clientes pela 

recuperação do espaço e o cuidado do 

mesmo. 

plantadores, furador de solo , 

regadores 

  



 

 

 


