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Resumo
O presente trabalho insere-se na Unidade Curricular de Estágio, no término do terceiro
ano da Licenciatura em Animação Sociocultural, lecionada na Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda.
O estágio curricular foi realizado no Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão.
Contudo, devido à pandemia COVID-19, teve que ser suspenso e convertido para a
modalidade de projeto, de acordo com o Decreto-Lei n.10-A/2020, de 13 de março.
Este trabalho reflete as aprendizagens e competências que foram adquiridas ao longo de
três anos de formação teórico-prática.
O relatório tem uma divisão assente em quatro capítulos. O primeiro contempla um
enquadramento teórico, assente numa vasta revisão da literatura relacionada com as
áreas de atuação do estágio e do projeto; o segundo veicula os conhecimentos relativos à
caraterização do território e da instituição; o terceiro incide no período de estágio que,
apesar de curto, me permitiu participar em algumas atividades e planificar outras,
embora não tenham sido implementadas devido à situação pandémica. O último
capítulo explica o Projeto “Tradições de um Povo”, um projeto intergeracional de
âmbito comunitário e cultural, assente nas tradições, nos costumes e saberes da região
do Fundão.

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Animador Sociocultural; Projeto Educativo,
Cultural e Intergeracional.
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Abstract
This project is part of the Internship Curricular Unit, at the end of the third year of the
Sociocultural Animation Degree, taught at the Higher School of Education,
Communication and Sport, of Guarda’s Polytechnic Institute.
The curricular internship was held at the “Lar da Santa Casa da Misericórdia of
Fundão”. However due to the COVID-19 pandemic, it had to be suspended and
converted to a project modality, according to Decree-Law no.10-A/2020, of March 13.
This project reflects the apprenticeship and skills that were acquired over three years of
theoretical-practical training.
The report is divided into four chapters. The first includes a theoretical framework,
based on a wide review of the literature related to the areas of activity of the internship
and the project; the second conveys the knowledge concerning the characterization of
the territory and institution; the third focuses on the internship period which, although
short, allowed me to participate in some activities and plan others, despite not being
able to implement them, due to the current pandemic situation. The last chapter explains
the Project titled "Tradições de um Povo", an intergenerational project of community
and cultural scope, based on traditions, customs and knowledge of the Fundão region.

Keywords: Sociocultural Animation; Sociocultural Animator; Educational, Cultural
and Intergenerational Project.
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Introdução
O presente relatório/projeto insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Estágio, no
término do terceiro ano da Licenciatura em Animação Sociocultural, lecionada na
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da
Guarda.
Atualmente, vivemos num mundo em constante evolução e mutação, a vários níveis:
climático, tecnológico, científico, económico, político, demográfico, cultural e social.
Perante uma sociedade bastante envelhecida, o aumento da longevidade decorre da
diminuição da taxa de mortalidade e do aumento da esperança média de vida. É
importante que este grupo mais vulnerável não fique à margem. Assim, é necessário
potenciar uma relação mais estreita entre todas as gerações (crianças, jovens, adultos e
idosos), que promova a interação e o envolvimento de todos, assente numa consciência
de troca e partilha que veicule conhecimento e aprendizagem intergeracional.
Com efeito, importa enfatizar a importância de uma partilha recíproca entre as
diferentes gerações, uma aprendizagem em parceria de competências, conhecimentos e
valores, com a incumbência de possibilitar a capacitação, o desenvolvimento e o
empoderamento dos indivíduos.
Assim, o presente trabalho divide-se em quatro pontos essenciais. O capítulo 1 diz
respeito ao enquadramento teórico relativo ao estágio e ao projeto; o capítulo 2
apresenta a caraterização do território e da instituição de estágio; o capítulo 3 refere-se
ao estágio curricular; o capítulo 4 contempla o projeto de ASC.
O capítulo 1 sustentado numa vasta revisão da literatura, apresenta: os antecedentes, a
origem e a evolução da ASC em Portugal e o seu futuro e desafios. Aborda as
definições e os âmbitos da ASC, assim como os seus destinatários - crianças, jovens,
adultos e idosos. Refere o papel, o perfil e as funções do animador sociocultural. De
forma mais pormenorizada e porque vão ao encontro dos âmbitos de atuação do projeto,
foram desenvolvidos também dois pontos essenciais. São eles: a Animação Patrimonial
e Cultural e, a Animação Sociocultural e o Desenvolvimento Local e Comunitário.
O capítulo 2 aborda a caraterização geográfica, histórica e económica do concelho do
Fundão, bem como os principais fatores de turismo, património e cultura da região. Este
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capítulo expõe ainda a caraterização da instituição Santa Casa da Misericórdia do
Fundão, os princípios que defende e que pratica, os equipamentos e campos de atuação,
a sua abordagem como agente de desenvolvimento local e de mudança, as suas
principais áreas de intervenção e a população alvo.
O capítulo 3 apresenta a instituição acolhedora de estágio - o Lar da Misericórdia do
Fundão - a sua história, a caracterização dos utentes que estão permanentemente na
instituição e os serviços que são prestados. Aborda também o curto período relativo ao
desenvolvimento do estágio curricular e os principais objetivos a que me propus. De
forma detalhada são apresentadas as atividades em que participei, planeadas pelas
animadoras da instituição, e a reflexão crítica / avaliação das mesmas. Contempla ainda,
as atividades que planifiquei, mas que não foram realizadas com os utentes, devido à
pandemia COVID-19. Por último, numa pequena reflexão crítica, refiro algumas
considerações relativas ao período de estágio, ou seja, o que observei, o que senti e, as
minhas estratégias para contornar a falta de participação dos utentes, entre outros
aspetos.
O capítulo 4 apresenta os novos desafios da ASC em tempos de pandemia/ isolamento
social e alguns projetos e iniciativas que surgiram com esta nova realidade.
Posteriormente refere a importância da metodologia de projeto nas práticas de ASC.
Expõe o Projeto “Tradições de um Povo” e as diferentes fases de elaboração do mesmo,
nomeadamente o diagnóstico, os principais objetivos, as diferentes metodologias e
estratégias, o cronograma geral, as estruturas e organismos de apoio e, a forma de
promoção e divulgação do projeto. Apresenta ainda a noção de educação intergeracional
e a importância dos projetos e programas intergeracionais. Refere as ações/atividades do
projeto: oficinas; jogos tradicionais; sessões de agricultura / campo; sessões associadas
às profissões antigas; atividades de tradições orais e realização do mapa das tradições.
Apresenta ainda as metodologias de reflexão / avaliação do projeto.
Atualmente, a ASC é tida como uma estratégia, ferramenta e método, essencial para os
indivíduos e comunidades, visto que intervém em vários âmbitos, contextos e
dimensões,

com

o

objetivo

de

promover

e

possibilitar

a

transformação,

consciencialização e emancipação das pessoas e sociedades.
O Projeto “Tradições de um Povo” vai ao encontro destes objetivos. O tema aglutinante
é a Cultura, as Tradições e os Saberes, sendo que a proposta deste projeto visa o
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trabalho com os idosos e a comunidade em geral, culminando num projeto
intergeracional. Os âmbitos de intervenção são: social, cultural e educativo, num
contexto territorial: local e regional, com o desenvolvimento de atividades lúdicorecreativas, culturais e sociais. As atividades/ações centram-se essencialmente em
oficinas de artesanato, danças e cantares, jogos tradicionais, atividades agrícolas/campo,
tradições orais, profissões antigas, entre outras.
Com este projeto é espectável um impacto positivo ao nível territorial, local, social e
cultural, com uma forte participação efetiva e comprometida. Pretende-se que este
projeto mobilize princípios e valores que contemplem ações de motivação, partilha e
implicação entre todos, incluindo as entidades envolvidas.
O Projeto apresenta um carácter interdisciplinar, integrado e contínuo - com duração ao
longo do tempo e, visa o desenvolvimento local e comunitário, o empoderamento e a
capacitação dos indivíduos e da comunidade.
Em último, mas com igual relevância, no que concerne os pontos anteriores, são
apresentados os apêndices que contemplam: o funcionamento/horários e as
instalações/pisos da instituição; a descrição das duas semanas de estágio; o questionário
para os idosos; o questionário para a comunidade; o cronograma das sessões/atividades;
o questionário da apreciação crítica, para os participantes responderem; e o certificado
de participação no projeto. Em anexo consta o plano de atividades semanal do Lar da
Misericórdia – 2020 e o formulário da proposta de projeto de animação sociocultural.
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1.1 Antecedentes da Animação Sociocultural
Segundo Lopes (2006), as ramificações da Animação têm início no século XX, com as
novas correntes pedagógicas, com Ovíde Decroly (1871-1932), educador, psicólogo e
médico belga, que criou uma escola/centro de interesse, destinado a crianças, e a Maria
Montessori (1870-1952), educadora e médica italiana, que criou um movimento
educativo inovador para as crianças, tendo como base a educação centrada na relação da
escola com a comunidade e os princípios de atividade, individualidade e liberdade.
O mesmo autor refere que os antecedentes da animação passaram pela “ação meritória
do movimento associativo, as sociedades de cultura e recreio, o cooperativismo, o
sindicalismo, o catolicismo social e o laicismo educativo que, através de ações no
campo social, cultural, educativo e político promoveram um conjunto de iniciativas
destinadas a levar o Homem a interagir com o outro Homem” (Lopes, 2006, p.2).
Considera-se, assim, que as primeiras referências à prática da animação surgem ligadas
aos movimentos culturais e com um caráter associativista, assistencialista e partidário.
Centrada na ocupação dos tempos livres e na recriação cultural, valorizando a realização
pessoal e a participação coletiva e comprometida na construção e desenvolvimento da
sociedade.
Depois da Revolução Industrial, as sociedades tiveram que se transformar, tendo em
conta as mudanças e implicações a nível social, cultural, cívico, político, económico,
educativo, entre outras, o que levou a alterações nos modos de vida das populações.
Outro marco importante para a evolução da ASC é a II Guerra Mundial, que originou
êxodos rurais e a centralização no meio urbano, foi o motivo para o esforço de
reconstrução dos países destruídos pela guerra.
Segundo Correia (2010), citando Badesa (1995), em França surgiu o Movimento da
Educação Popular (1960), afirmou-se a figura do animador e existiram as intervenções
das Associações Federais; na Alemanha surgiu a ocupação do tempo livre, a formação
permanente, a criação cultural, a formação social e a animação juvenil; no Reino Unido,
surgiram as teorias do desenvolvimento comunitário, a educação social e prestação de
serviços da comunidade, os centros cívicos e a educação social da juventude; e, na
Suíça, surgiram os movimentos de juventude e de educação popular, os movimentos
eclesiásticos que permitiram a identificação de jovens com valores morais, os centros de
prevenção e os primeiros centros de tempo livre. Nos anos 60/70, apareceu a política de
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animação. Recentemente, a ASC é vista como intervenção social dentro dos marcos
político, económico e social.
Tendo em conta a análise de Capdevila (s/d), com base em diferentes autores, existe um
conjunto de fatores que incidem na origem da ASC. Os fatores de âmbito social são, as
migrações, o aumento do tempo livre, os conflitos étnicos e religiosos, a destruição e
deterioração do meio ambiente, as mudanças demográficas, o despovoamento rural e o
aumento da população em espaço urbano. Os fatores culturais são, a expansão das
indústrias culturais, o desenvolvimento dos meios de comunicação, o desenraizamento
cultural, o colonialismo cultural e a homogeneização e unificação do consumo cultural.
Por último, os fatores no âmbito económico são a globalização e a liberalização, as
modificações da estrutura de produção, a revolução científica e tecnológica e situações
de desemprego e reciclagem profissional.
A ASC tem como objetivo atuar e responder de forma eficaz a estes e outros problemas,
desafios e necessidades, integrando e promovendo a participação e o desenvolvimento
individual e coletivo dos indivíduos. É essencial o envolvimento das pessoas no
processo de transformação da sociedade.

1.2 Origem e Evolução da Animação Sociocultural em Portugal
A ASC surge em contextos sociais, culturais e educativos, com o objetivo de reunir as
pessoas para realizarem atividades, trabalhos, projetos e programas com objetivos
comuns, a participação, a sociabilização e o desenvolvimento da aprendizagem. A
comunicação e a criatividade são ferramentas essenciais no processo de transformação a
nível tecnológico, científico, social, cultural, económico e político, para a promoção de
novas mentalidades e manifestações socioculturais. Para que o desenvolvimento seja
feito com êxito é essencial que os indivíduos compreendam o seu passado, para
perceber o presente e projetar e construir o futuro, partindo do “tipo ideal”.
Segundo Lopes (2006), a ASC surgiu em Portugal, a partir do 25 de abril de 1974. O
autor faz uma breve síntese cronológica dos marcos mais importantes da animação
(quadro 1).
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Quadro 1 - Fases de Evolução da ASC
Fase Revolucionária. A ASC como método eficaz de intervenção
De 1974 a 1976

na comunidade. Criação da Comissão Interministerial para a ASC
e sucessivas campanhas de dinamização cultural e Animação
Cultural.

De 1977 a 1980

De 1981 a 1985
De 1986 a 1990

Fase Constitucionalista. Ação definida por instituições, numa
lógica concentracionista.
Fase Patrimonialista. Intervenção centrada na preservação e
recuperação do património cultural.
Passagem da ASC do poder central para o poder local.
Fase Multicultural e Intercultural. Fundamenta-se no 4º pilar da

De 1991 a 1995

educação, aprender a viver juntos. Valorização da ação educadora
do multiculturalismo.

De 1996 à
atualidade

Fase da Globalização. Intervenção que integra e ergue o indivíduo.
Este deve participar nos desafios e tornar-se protagonista e
promotor da sua própria autonomia.
(Fonte: Adaptado de Lopes, 2006)

1.3 Futuro da Animação Sociocultural
Tendo em conta Lopes (2006), na atualidade a ASC, em Portugal, enfrenta diversos
desafios, tendo em conta os diferentes problemas que existem na sociedade,
nomeadamente:
• Fragmentação humana, social, cultural, familiar, política, educativa;
• Fragilidade das associações, sindicatos, organizações populares de base, etc;
• Carência de participação assumida pela via do compromisso social;
• Gestão cultural do produto em vez da cultura do processo;
• Imprecisão da visão multicultural e intercultural;
• Desigualdades sociais geradoras de injustiças económicas;
• Ausência de uma cultura de vivência e convivência;
• Comunicação mecânica (telemóvel, internet, etc) em vez do diálogo humano;
• Consumismo irracional, privilegiar o “ter” em relação ao “ser”
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• Dependência de medicamentos, nomeadamente antidepressivos;
• Desagregação do meio rural e grande concentração humana na faixa litoral do
território, provocando desequilíbrios ambientais, culturais, sociais;
• Desagregação do sector primário e fragilidade do sector produtivo secundário,
originando uma concentração de recursos humanos na área dos serviços;
• Apologia do passatempo e do “mata tempo” no centro comercial.
A ASC tem que ser uma ferramenta para o combate e a modificação destes problemas e
necessidades das pessoas, é um importante agente da mudança social e cultural,
incluindo os indivíduos e as comunidades nesta transformação, alcançando impactos
positivos no seu desenvolvimento em geral.
Tendo em conta Estanque (2009), a entrada no novo milénio e o reforço da globalização
e da competitividade e as consequências de delas advêm, fazem reaparecer, em
Portugal, problemas como: a pobreza, a baixa qualificação do capital humano, as
elevadas taxas de abandono escolar, o aumento das desigualdades sociais, as
desigualdades de género, o aumento do desemprego e das situações de precariedade no
trabalho.
Para o mesmo autor, o trabalho deixou de ser o referente estável de “status” ou o
principal símbolo identitário de cada um. Tem vindo a deixar de ser a principal esfera de
realização pessoal. “A perda de emprego é a principal ansiedade face à qual muitas
outras exigências, mesmo as mais evidentes, podem ser sacrificadas” (Estanque, 2009,
p.12).
Montez (2019, pp.33-34), afirma que “o desafio da animação sociocultural é a
capacitação para os compromissos transformadores; a conscientização; o aproximar as
pessoas e as realidades, preservando as singularidades; o dar a compreender a
diversidade de conhecimentos locais na construção do conhecimento global. É, sempre,
o manter as utopias como desígnio, reinventando-as para que se percorram caminhos, e
que, “com um brilhozinho nos olhos”, o caminho se faça a caminhar.”

1.4 Definições de Animação Sociocultural
A ASC não é um conceito estanque, é bastante ambíguo, visto que tem muitos sentidos
ideológicos e uma diversidade de âmbitos, contextos, públicos e instrumentos.
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Uma das definições que deve ser enfatizada é a da Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento da Animação Sociocultural (2019), que a define como um conjunto
de práticas que são desenvolvidas com base no conhecimento de uma realidade
delimitada. Tem como objetivo principal estimular as pessoas, para a sua participação,
tornando-as protagonistas do seu processo de desenvolvimento e das comunidades em
que estão inseridas. A ASC é um instrumento determinante para um desenvolvimento
multidisciplinar das pessoas e dos grupos.
Segundo a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural
(s/d) a ASC baseia-se nos seguintes princípios:
•

Confiança na pessoa: todos podem começar um processo de mudança para a
consciencialização da realidade em que vive e do futuro que quer para si;

•

Confiança no grupo: promoção e mobilização dos recursos humanos, segundo
processos participativos e encarando as potencialidades dos indivíduos e das
comunidades;

•

Confiança na ação social e política: os indivíduos podem realizar iniciativas,
defender os seus direitos, expressar as suas opiniões e confrontar ideias,
trabalhando na transformação da sociedade em que estão inseridos.

A ASC pressupõe a intervenção por meio de um conjunto de ações/práticas com o
objetivo de dinamizar atividades, através de projetos e programas com e para as
pessoas/comunidade. Visa a participação coletiva, o associativismo e o voluntariado,
nas diversas dimensões: social, cultural e educativa. Possibilita a autorrealização do
indivíduo, dentro de um grupo, promovendo simultaneamente a sua qualidade de vida e
o bem-estar nas diferentes áreas.
Segundo Costa (2015), a ASC integra três processos conjuntos de:
• Desenvolvimento, através da criação de meios e de condições para os indivíduos
resolverem os seus próprios problemas;
• Relacionamento do indivíduo consigo mesmo, com as obras e os seus criadores,
dinamização do indivíduo por meio da comunicação;
• Criatividade, visto que possibilita a criatividade e o desenvolvimento de
iniciativas, individuais e coletivas.

9

Relatório de Estágio/Projeto
Filipa Almeida Brioso

A ASC pressupõe a ação, o desenvolvimento, a intervenção, a cooperação, a
capacitação dos atores locais com competências sociais e operativas, possibilitando-lhes
uma autonomia cultural, política e económica e, o seu próprio desenvolvimento.
A ASC tem algumas modalidades de intervenção, as que se destacam são identificadas
por Quintas e Castaño (1990):
• Modalidade Educativa: O animador é um educador que baseia a sua metodologia
na participação e autogestão do grupo.
• Modalidade Cultural: O animador centra-se em programas culturais de criação e
difusão.
• Modalidade Social: A Animação procura atenuar as desigualdades sociais,
acabar com o conceito de exclusão social e, para isso, trabalha com outros
técnicos especializados.
• Modalidade Económica: A Animação trabalha para que os indivíduos alcancem
a satisfação pessoal, através das suas obrigações e satisfações do dia-a-dia.
A ASC, incentiva à mudança, à alteração e transformação social, intervém nos padrões
de comportamentos que conduzem a uma evolução e consciencialização social e
cultural. A ASC capacita os indivíduos, fornecendo ferramentas para que sejam livres,
autónomos, conscientes e ativos no seu próprio desenvolvimento e da sociedade onde
estão inseridos. Todo este conjunto de potencialidades criadas e desenvolvidas no
indivíduo levam a que haja uma mudança, tanto intrínseca, como extrínseca. Desta
forma, promove a mudança e o desenvolvimento pessoal e social através da formação
de verdadeiros cidadãos que dominam os seus direitos, mas também os seus deveres.
Segundo Badesa (1995), a ASC apresenta uma série de caraterísticas importantes:
elemento transformador e catalisador, promove valores e a vida associativa, causa a
participação e emancipação, entre outras.
Estas caraterísticas da ASC têm que se adaptar consoante os diferentes destinatários,
nomeadamente, a infância, juventude, adultos, terceira idade e os grupos
marginalizados; os diferentes âmbitos, educativo, social, cultural, entre outros e os
diferentes contextos, local, rural, urbano, nacional, internacional.
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1.4.1 Âmbitos da Animação
Os âmbitos da ASC têm em conta as caraterísticas do público (idade, profissão,
interesses e necessidades), os objetivos (prevenção, consciencialização, orientação,
dinamização, desenvolvimento…), o espaço de intervenção (local, urbano, rural,
nacional e/ou internacional), a tipologia das ações/atividades e o tempo (curto, médio e
longo prazo).
Segundo Lopes (2006), os âmbitos da ASC têm três dimensões, que auxiliam na
determinação das estratégias de intervenção:
• faixa-etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade;
• espacial: animação urbana, animação rural, nacional e internacional;
• sectores de áreas temáticas, por exemplo: educação, desporto, música, teatro,
tempos livres, saúde, ambiente, tecnologia, turismo, património, comunidade,
comércio, trabalho, entre outros.
O mesmo autor, refere ainda muitas das formas concretas de intervenção e atuação da
ASC:
“Animação Socioeducativa, Animação Cultural, Animação Teatral, Animação
dos Tempos Livres, Animação Socio-laboral, Animação Comunitária,
Animação Rural, Animação Turística, Animação Terapêutica, Animação
Infantil, Animação Juvenil, Animação na Terceira Idade, Animação de Adultos,
Animação de Grupos em Situações de Risco, Animação em Hospitais,
Animação em Prisões, Animação Económica, Animação Comercial, Animação
Termal, Animação Desportiva, Animação Musical, Animação Cinematográfica,
Animação de Bibliotecas, Animação de Museus, Animação Escolar, etc”
(Lopes, 2006, p.5).

A ASC intervém num enorme campo, de destinatários, âmbitos, áreas, contextos e
espaços. O animador sociocultural deve pensar e adaptar o seu trabalho, a escolha de
técnicas, metodologias, estratégias, recursos, entre outros aspetos, tendo em conta as
especificidades de cada realidade.
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1.5 Animação Sociocultural – Destinatários
A ASC só faz sentido quando se trabalha com as pessoas, estas são os destinatários das
intervenções da ASC. O público-alvo é, normalmente, categorizado segundo a dimensão
etária, assim temos o infantil, juvenil, adulto e terceira idade.

1.5.1 Animação Sociocultural na Infância
A ASC na infância tem como destinatários da intervenção as crianças.
Tendo em conta Sastre (1997), a Animação Infantil tem como principal objetivo a
ocupação de tempos livres, através de práticas educativas e, principalmente, atividades
de ócio infantil. Considera-se que as atividades com o público infantil não são um fim,
mas um meio para atingir o objetivo último: educar no ócio.
Segundo Silva, D. (2013), as atividades de ASC infantil estão intimamente ligadas a
contextos como:
• Atividades extraescolares;
• Atividades e recursos de carácter cultural;
• Instituições educativas especializadas que ofereçam atividades de educação nos
tempos livres;
• Atividades de educação ambiental.
A animação infantil deve permitir que todas as crianças brinquem com condições que
possibilitem o seu desenvolvimento individual e grupal.
Para Lopes (2006), existe um conjunto de princípios da Animação Infantil,
nomeadamente, a criatividade, a componente lúdica, a atividade, a socialização, a
liberdade e a participação. Segundo o mesmo autor, citado por Silva, C. (2013), a
criatividade: fomentada pelas áreas expressivas, que privilegiam a improvisação e a
espontaneidade; a componente lúdica: permite transparecer a satisfação de participar,
com confiança e segurança, em atividades que promovem a conivência e o bem-estar; a
atividade: promotora de uma dinâmica, consequente da interação que advém da ação; a
socialização: resultante da convivência com os outros e de projetos que a estimulem
através de processos criativos; a liberdade: conseguinte das ações sem opressões e
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repressões; e a participação: envolvimento de todos de forma efetiva e comprometida e
não de forma passiva.

1.5.2 Animação Sociocultural na Juventude
A ASC na juventude tem como destinatários da intervenção os jovens.
Segundo Silva, C. (2013), citando Lopes (2006), a animação juvenil pretende ajudar os
jovens a crescerem autonomamente, saudáveis e com responsabilidade. Os seus
principais objetivos são proporcionar a ocupação do tempo livre de forma educativa,
com vista à valorização pessoal e social; incentivar aprendizagens relativas à prática dos
valores democráticos, através de ações de voluntariado, de educação intercultural e
multicultural; beneficiar a interação dos jovens, através da metodologia ativa e
participativa, e que enalteça a autoestima e o protagonismo; realizar atividades que
desenvolvam a vertente social, por meio de ações, como por exemplo, jogos, teatro,
música, entre outras, permitindo a expressão e a interação dos jovens, evitando assim
comportamentos agressivos e violentos.
Com base nestes objetivos, a animação juvenil rege-se pelos princípios da liberdade, da
promoção do associativismo, da participação e do voluntariado.
Assim, Lopes (2006), explica cada um destes princípios:
•

“A liberdade: sentida na procura do desconhecido, o risco como processo de
ação, o imprevisível, a constante mobilidade;

•

A promoção do associativismo: como meio de socialização e como canalização
de desejos e inquietações comuns e de aprendizagens diversificadas,
nomeadamente, da democracia, cultura, socialização, recreio e ócio;

•

A participação: elemento fulcral de um programa de animação, mediante o qual
o jovem se sinta protagonista e não elemento passivo; importa, promover uma
animação de juventude que passa pela envolvência direta dos jovens e não uma
animação para a juventude que reduz o jovem à passividade;

•

O voluntariado: como processo de compromisso solidário e não como um meio
oportunista levado a cabo debaixo da lógica da mão-de-obra barato, geralmente
ligada à exploração dos jovens a troco de pequenas benesses, normalmente
decorativas, relegando os jovens para funções secundárias.” (Silva, C., 2013
pp.36-37)
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1.5.3 Animação Sociocultural com Adultos
A ASC com adultos tem como destinatários da intervenção a população adulta.
Tendo em conta Osório (1997), na Conferência Geral de Nairobi em 1976, publicada
pela UNESCO, pretendeu-se definir o âmbito da educação de adultos, os seus objetivos,
estratégias, conteúdos, métodos, estruturas e formação. Segundo o mesmo autor (1997,
p.236), desta conferência surgiu uma definição de educação de adultos:
“a expressão educação de adultos denota o corpo total dos processos educativos
organizados, sejam quais forem os conteúdos, nível e método, porque são
formais ou informais e porque prolongam ou substituem a educação inicial em
escolas, institutos e universidades, assim como uma aprendizagem mediante a
qual as pessoas, consideradas adultas pela sociedade a que pertencem,
desenvolvem as capacidades ou comportamentos, na dupla perspetiva do
desenvolvimento pessoal pleno e da participação no desenvolvimento social,
económico e cultural independente e equilibrado.”

Conforme Silva, C. (2013), no trabalho com a população adulta deve-se atentar
aos seguintes aspetos:
• As motivações e os obstáculos da participação e da aprendizagem;
• A experiência alcançada na prática dos cargos familiares, profissionais e sociais;
• As obrigações familiares, profissionais e sociais que resultam na fadiga e na
falta de disponibilidade;
• A capacidade para alcançar o comprometimento da sua própria educação;
• O nível cultural e pedagógico;
• As caraterísticas das funções psicológicas da aprendizagem;
• A existência e características dos benefícios cognitivos;
• A disponibilidade - tempo livre.
Segundo Silva, C. (2013), citando Lopes (2006), a ASC com a população adulta
consiste numa ação de animação do tempo livre distinta da ocupação do tempo livre.
Deve ser compreendida como uma oportunidade de educação no tempo livre, uma
prática lúdica de satisfação e concretização contínua. Deve aliar-se a uma compreensão
moderna de educação, tornando-a como um projeto aberto ao longo da vida.
A ASC intervém na Educação de Adultos, visto que potencia as vivências e
experiências socioculturais diferenciadas e integradas na sociedade, promove a
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educação permanente, ao longo da vida e auxilia os indivíduos na deteção de
necessidades e na respetiva solução de problemas.

1.5.4 Animação Sociocultural na Terceira Idade
A ASC na terceira idade tem como destinatários da intervenção os idosos.
Segundo Jacob (2007), a ASC é essencial para um envelhecimento saudável, ativo e
positivo, pois ajuda os idosos a encarar o seu envelhecimento como um processo
natural, de forma positiva e adequada, e a reconhecer a necessidade da manutenção a
nível físico/motor, cognitivo/mental, emocional/social, após os 65 anos.
A Animação atua então no desenvolvimento, prevenção, potencialização, manutenção e
estímulo das capacidades cognitivas, físicas, afetivas, comunicativas, entre outras.
Tendo em conta Osório (1997), os programas de ASC devem ser adequados ao grupo de
idosos com que se trabalha, estabelecendo alguns objetivos específicos de acordo com
os interesses e necessidades de cada indivíduo.
Segundo, Silva, D. (2013, p.17), os objetivos gerais da ASC na terceira idade são
principalmente:
• “Facultar a realização pessoal, a compreensão do meio envolvente e a
participação na vida comunitária;
• Integração na sociedade, valorizando a sua voz e as suas opiniões;
• Estimular a formação e a educação permanente;
• Possibilitar a perceção da cultura e vivências culturais diversificadas;
• Adequar a partilha de conhecimentos de forma flexível, enriquecedora e
afável;
• Estimular a reflexão e discussão crítica;
• Desenvolver mentalidades de abertura a outros grupos etários;
• Promover novos meios e posturas para apreciar a vida plenamente.”

É importante ter em conta a individualidade de cada idoso, a sua idade, o seu meio
envolvente, a escolaridade, o estado civil, as condições de saúde (física, mental e
emocional), entre outros aspetos que permitiram desenvolver ações adaptadas às
necessidades dos diferentes idosos e grupos de identificação, com a finalidade de
promover novos conhecimentos, proporcionar uma vida equilibrada e ativa, valorizar as
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competências, saberes e cultura dos idosos, aumentado a sua autoestima, autoconfiança
e melhorando a sua qualidade de vida.
Assim, alguns dos objetivos da ASC passam por promover uma melhor relação entre
idosos, familiares e amigos; impulsionar encontros intergeracionais e relações
satisfatórias e contínuas; desenvolver e potenciar as funções cognitivas, motoras,
comunicacionais, culturais, sociais, etc; acompanhamento individualizado, respondendo
às suas necessidades; aprendizagem de novos saberes e práticas; possibilitar que sejam
agentes organizadores ou orientadores, na ocupação do seu dia-a-dia com qualidade.

1.6 Animador Sociocultural
O Animador Sociocultural é o agente de intervenção na ASC. Ele deve saber quais as
necessidades e potencialidades de cada indivíduo e cada grupo, tendo em conta vários
fatores, a caraterização dos participantes (idade, profissão, interesses e outros), os
objetivos e metas orientadores, os âmbitos, os contextos, o tempo/duração (curto, médio
e longo prazo), entre outros aspetos essenciais no processo de intervenção.
Como podemos verificar ao longo do texto que se segue e, segundo a revisão da
literatura efetivada, muitos são os autores que ramificam o perfil do Animador entre
educador e agente social. Assim, a sua formação pode ser especializada em educação
social ou pedagogia social.
De acordo com Larrazábal (1997, p.124):
“o animador é um educador, porque tenta estimular a ação, o que supõe uma
educação na mudança de atitudes. Quer seja uma mudança mínima, como no
caso de um animador turístico cuja função consista, simplesmente, em tirar do
isolamento pessoas anteriormente desconhecidas para propor jogos ou
atividades em comum, quer se trate de um animador que pretenda mobilizar
uma comunidade inteira para um processo solidário.”

Silva, F. (2014) aludindo a Trilla (1997), defende que o Animador é um agente social,
porque exerce a ASC não de forma individualizada, mas com grupos com os quais atua
de forma unida, cooperativa e interventiva. O Animador Sociocultural é um mediador e
relacionador, impulsionando uma comunicação positiva entre vários indivíduos, grupos,
comunidades, instituições e organismos. Pretende desafiar os indivíduos a uma
modificação de atitudes, por exemplo, da apatia à atividade. É um agente social, na
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medida em que possibilita o envolvimento comprometido dos indivíduos numa ação
conjunta.
O Animador é uma pessoa que tem de ter um conjunto de competências pessoais e
competências profissionais, que lhe facilitam no seu trabalho/intervenção com as
pessoas e as comunidades. Deve-se adaptar aos contextos e aos indivíduos e ir ao
encontro das suas especificidades.
Neste sentido, o Animador deve adotar uma postura confiante, firme, ágil e,
principalmente, ter gosto e interesse no que faz junto do público/população. Assim, tem
que ter a capacidade de saber quais as necessidades e potencialidades das pessoas e
saber adaptar e compreender a melhor forma de intervir nos diferentes contextos.
O animador deve ser dialogante, interativo, mobilizador, estimulador, desafiante,
dinâmico, motivador, entre muitas outras caraterísticas que lhe podem ser atribuídas.
Tendo em conta Martins (1995), existe um conjunto de caraterísticas/competências,
pessoais e profissionais, no animador que refletem no seu trabalho de animação:
“o animador sociocultural é o agente que põe em funcionamento, que facilita e
dá continuidade à aplicação dos processos de animação. Este dinamizador da
mobilidade social está ao serviço de uma instituição pública ou privada de
carácter administrativo ou associativo e de modo voluntário ou profissional,
promove a intervenção sociocultural na comunidade em que atua. O seu
trabalho técnico apoia-se na relação pessoal com os destinatários, a sua
integração no grupo e o de facilitar nele os processos de coesão, vivências ou
experiências e tomar posições ativas sobre o meio em que se realiza a
animação” (p.107).

O quadro 2, destaca algumas das caraterísticas/competências do animador sociocultural,
como pessoa e profissional, e perante o trabalho/intervenção e os indivíduos e grupos.
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Quadro 2 - Perfil do Animador Sociocultural
Pessoa
Simples;
Consciente;
Confiante;
Alegre;
Contagiante;
Corajoso;
Sensato;
Humilde;
Simpático;
Exemplar;
Ético;
Solidário;
Equilibrado;
Realista;
Ágil;
Organizado;
Metodológico;
Paciente;
Compreensivo.

Profissional

Perante o Trabalho

Dialogante;
Flexível;
Mediador e
Catalisador;
Problematizador;
Negociador;
Líder Democrático;
Interventor Social e
Cultural;
Dinâmico;
Sociável;
Responsável;
Empenhado;
Curioso;
Motivador;
Inovador;
Criativo.

Persistente;
Prudente;
Facilitador:
Mobilizador;
Optimizador;
Formação
Adequada;
Atento;
Observador;
Capacidade de
Organizar e Gerir;
Imparcial.

Perante os Sujeitos
Promotor da
Participação e do
Desenvolvimento;
Conhecer as pessoas e
a sua
realidade;
Criar e descobrir
valores nas pessoas;
Estimulador;
Transformador;
Cooperativo;
Provocador;
Impulsionador;
Respeitador;
Tolerante;
Consciencializar;
Comprometer;
Integrante;
Capacitador.

(Fonte: Adaptado da Revista “Práticas de Animação”, 2008)
Estas e outras caraterísticas são essenciais para um trabalho profissional e de qualidade
nos diferentes âmbitos e contextos da ASC.
De acordo, com Martins (2013), o perfil do animador pode sintetizar-se nos seguintes
aspetos:
• Capacidades de comunicação, de diálogo e de escuta ativa;
• Capacidade de tolerância, de abertura, participação, sentido de entrega, sentido
de humor, amável e espontâneo;
• Capacidade de empatia, compromisso e desejo de animar;
• Capacidade de adaptação, preparação técnica e vontade de aperfeiçoar;
• Capacidade de investigar, avaliar e sentido de organização;
• Capacidade de otimismo, imaginação, autocontrole, confiança em si mesmo;
• Inteligência ativa com capacidade de reflexão.
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1.6.1 Funções do Animador
O Animador Sociocultural é um profissional polivalente, versátil e multifacetado.
Assim, é enorme a diversidade de funções que lhe são atribuídas e que executa e
implementa.
Alguns dos encargos do animador são inumerados por Valle (1972), citado por
Larrazábal (1997, pp.125-126), o autor refere que o animador é responsável pela:
“animação global da vida comunitária, desde que o processo esteja iniciado ou
dando-lhe continuidade; realização de estudos de situação, de atividade ou de
projetos de transformação; promover e orientar grupos de ação e de reflexão;
suscitar e propor iniciativas que possam transformar a situação social e cultural;
programação de atividades e elaboração de planos globais; formação de
pessoas, dando «conteúdos» e modificando atitudes; realizar gestões vinculadas
às atividades que se levam a cabo, à vida associativa ou aos serviços sociais
existentes; proporcionar assistência técnica diretamente ou através de quem
puder facilitá-la, para a execução e o andamento das atividades que a
requeiram; assegurar um relacionamento dinâmico entre as pessoas e os grupos
a as atuações comunitárias; controlar e avaliar resultados.”

Segundo Tracana (2006, p.12) “o animador é também um membro do grupo, e tem
como função não só procurar a autonomia do mesmo como, também, fomentar o
enriquecimento das atividades, tomando-as de qualidade e enquadrando-as em função
das necessidades e aspirações de todos, de modo a que o conjunto de indivíduos
envolvidos possa beneficiar da criatividade de cada um.”
O animador deve ter a capacidade de intervir, antecipar, tomar iniciativa, improvisar,
inventar, evoluir, em todas as suas ações. Para além destas capacidades, deve ter a
aptidão de adaptação e integração, promovendo a socialização e comunicação dos
indivíduos num grupo. Tem uma função recreativa e educativa, através da organização
de atividades e dinâmicas lúdicas, sociais e culturais. O seu papel como transformador e
corretor também é essencial, na medida em que melhora e minimiza as carências e
desequilíbrios a nível educativo, social e cultural, prevenindo os conflitos e desvios da
sociedade. O animador também deve fomentar o espírito crítico nas diversas áreas e a
democracia.
Rodrigues e Geraldes (2006, p.58), com base no Estatuto do Animador Sociocultural da
Associação Nacional dos Animadores Socioculturais, destacam que o animador

19

Relatório de Estágio/Projeto
Filipa Almeida Brioso

sociocultural “é todo aquele que, sendo possuidor de uma formação adequada, é capaz
de elaborar e/ou executar um plano de intervenção, numa comunidade, instituição ou
organismo, utilizando técnicas culturais, sociais, educativas, desportivas, recreativas e
lúdicas.”
Cabe ao animador sensibilizar, socializar, adaptar e integrar a função lúdica e recreativa,
com a ocupação de tempos livres e de lazer; a função educativa e cultural através do
desenvolvimento comunitário e cultural e a função de regulação social através da
reparação e conexão de assimetrias socioculturais.

1.7 Animação Patrimonial e Cultural
Tendo em conta Silva, E. (2000), a noção de património alude aquilo que é herdado do
passado e que é transmitido às gerações futuras. Mas o património não é apenas os
vestígios palpáveis da história. Todas as demostrações concretas de cultura concebidas
pelo Homem possuem uma presença física num espaço e num período de tempo.
Algumas

destas

demostrações

arruínam-se

e

desaparecem.

Outras

resistem,

aglomerando-se a outras expressões materiais. Estes objetos do passado sustentam, pela
sua prolongação no tempo, a criatividade de novas gerações de criadores de objetos, que
acrescentam elementos às gerações precedentes.
No ano de 1950, Alfred Kroeber, o antropólogo norte-americano, compilou cerca de
250 conceitos relativos à cultura, fragmentando-a em sete grandes grupos.
1. Cultura, sinónimo de erudição, subtileza social ou a proposta da tradição da
filosofia idealista alemã, Bildung, desenvolvimento integral, individual e
coletivo.
2. Cultura, sinónimo de arte e as suas exteriorizações.
3. Cultura, hábitos e costumes, que identificam e representam os modos de vida de
uma comunidade.
4. Cultura, identidade de uma sociedade ou uma coletividade, que se constrói
através de elementos e aspetos simbólicos, partilhados, compartilhados e do
mesmo interesse de todos os indivíduos.
5. Cultura, representação de atitudes da sociedade, ou seja, a estrutura inconsciente
que formata atitudes, comportamentos, pensamentos e distribuições, dos
indivíduos no espaço físico/ território, tendo em conta um modelo ou um padrão.
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6. Cultura, uma dimensão e aspeto da vida social, representa o sentido dos atos e
factos de uma determinada sociedade.
7. Cultura, tudo aquilo que o homem experiência, vivencia, executa, adquire e
transmite por meio da linguagem/ comunicação e socialização.
Os atores locais têm um papel fundamental na dinâmica interna e demostram o valor
pedagógico do património, identificando-o e aproximando-o das pessoas. O passado e o
contexto histórico, no campo do património cultural, formam um recurso particular e
fortalecem as especificidades dos territórios. Os itinerários, roteiros e circuitos,
valorizam os territórios, funcionam como pontos de uma rede, ajudam na construção de
marcas de identidade territorial, e permitem a construção de um sentido de pertença a
um grupo (comunidade e território).
Os indivíduos devem estar envolvidos numa comunidade, tendo um sentimento de
pertença, uma associação ao território, relações de solidariedade e cooperação, um
sistema social em rede, e principalmente um comprometimento e uma responsabilização
relativamente à sua participação. Os indivíduos devem identificar-se com a sua cultura,
o património material e imaterial que a constitui.
Segundo Viveiros (2008, p.11):
“a cultura materializa-se num conjunto de práticas sociais e culturais
identitárias de uma comunidade e do território. É constituída por artefactos
construídos e trabalhados pelo coletivo, é um património rico em diversidade
cultural e símbolo material da memória coletiva. A cultura é um recurso
endógeno do território e das suas comunidades, ela poderá ser potenciadora de
novas dinâmicas socioculturais e constituinte de emprego. Um horizonte no
qual, as pessoas são parte ativa integrante dos processos de desenvolvimento
local.”

O património e a cultura são alguns dos recursos estratégicos para o desenvolvimento
do território e das comunidades. A população exige e necessita de experiências
centradas nos valores naturais e culturais, este facto, pode acelerar o processo de
destruição do património e gera necessidades de equipamentos e serviços no sector
público, e na sociedade em geral.
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1.8 Animação Sociocultural e o Desenvolvimento Local e Comunitário
A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - Animar (s/d), esclarece de
forma clara e sucinta alguns dos princípios do desenvolvimento, segundo esta
associação o desenvolvimento é um processo, que envolve as dimensões social, cultural,
ambiental, económica e política, favorecendo a integração, através do trabalho a nível
local, em meios desprotegidos. A atuação não assenta apenas no nível económico do
desenvolvimento, abrangendo a instrução para a autoestima, a cidadania ativa e a
apreciação da cultura local.
Nurbeck (1983, pp.7-8), preconiza uma ideia de associativismo social que recentra a
discussão na emergência e nas necessidades das populações. Segundo o autor:
“o associativismo é um fenómeno social que se fundamenta através da união
das pessoas como uma tendência natural, com necessidades estruturadas e
uniões estáveis, orientadas, assim como finalidades conscientes e concretas; O
associativismo é também como uma fonte de regeneração de valores; Aposta
numa cultura e numa ética de solidariedade; Atua num plano democrático tanto
na formulação dos seus objetivos como na distribuição das responsabilidades
diretas; Tenta viver numa atitude de gratuitidade, através do voluntariado e das
finalidades não lucrativas.”

A ASC pressupõe a ação, a capacitação dos atores locais com competências sociais e
operativas, possibilitando-lhes uma autonomia cultural, política e económica. Esta
também é a linha de pensamento de Ander-Egg (s/d), que classifica o desenvolvimento
local enquanto ações à escala micro social, um modo de consolidar a democracia de
base comunitária. Segundo o autor, o “local” é o âmbito mais apropriado para
desenvolver programas de desenvolvimento da comunidade. As organizações
comunitárias fortificam-se com processos de desenvolvimento local, através de ações
territoriais dos movimentos sociais e das organizações não-governamentais. Para haver
desenvolvimento, projetos e programas ou ação participada é necessário a “célula social
básica da sociedade, ou seja, a comunidade, assim é preciso compreender que o conceito
social de comunidade, unidade funcional e operativa da ação comunitária.
É importante trabalhar com e para a comunidade, com atividades, dinâmicas e sessões,
que respeitem cada indivíduo, os seus modos de vida, tradições, cultura, valores,
hábitos, costumes, crenças, entre outros, e ainda terem em conta os seus interesses,
capacidades, potencialidades e necessidades individuais e coletivas.
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2.1 Caracterização do Território
2.1.1 Caraterização Geográfica
A Santa Casa da Misericórdia do Fundão (SCMF) tem a sua sede na cidade do Fundão1.
Este concelho (Fundão) pertence ao distrito de Castelo Branco, na região centro (NUT
II) de Portugal e sub-região (NUT III) das Beiras e Serra da Estrela. Situa-se num vale,
entre duas serras, a da Gardunha e a da Estrela e onde passa o Rio Zêzere. É rodeado
por um conjunto de áreas protegidas, nomeadamente o Parque Natural da Serra da
Estrela, da Malcata, do Tejo Internacional, a área de Rede Natura 2000 da Serra da
Gardunha e a Paisagem protegida da Serra do Açor.
O município está dividido em 23 freguesias2 e é composto por aproximadamente 27 mil
habitantes, e estende-se por uma superfície de 700 km2, apresentando uma densidade
populacional de 38 habitantes por Km2.
O Fundão tem uma localização privilegiada visto que se encontra limitado a norte pelos
municípios da Covilhã, Belmonte e Sabugal, a leste por Penamacor e Idanha-a-Nova, a
sul por Castelo-Branco, a sudoeste por Oleiros e oeste por Pampilhosa da Serra.

2.1.2 Caraterização Histórica e Económica
No que concerne à história do Concelho do Fundão, na página principal da Câmara
Municipal do Fundão3 pode-se ler:
“as raízes históricas do Fundão remontam à Proto-história, período que regista a
existência de um Castro da Idade do Bronze (1º Milénio a.C.) no Monte De S.
Brás, contraforte da Serra da Gardunha sobranceiro à atual cidade. Do período
Romano sobreviveram até aos nossos dias testemunhos materiais que atestam a
farta ocupação destas paragens nessa época: casais, villae e inscrições
epigráficas latinas. Da Idade Média, mais concretamente ao tempo da fundação
da nacionalidade, perduraram templos diversos e a própria Igreja Matriz, com a

1

Disponível em: https://www.cm-fundao.pt/movetofundao/caracterizacao_fundao. Acedido a 18 de julho
de 2020.
2
Alcaide, Alcaria, Alcongosta, Alpedrinha, Barroca, Bogas de Cima, Capinha, Castelejo, Castelo Novo,
Enxames, Fatela, Lavacolhos, Orca, Pêro Viseu, Silvares, Soalheira, Souto da Casa, Telhado, Três
Povos, União de Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo,
União de Freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo, União de Freguesias de Póvoa de Atalaia e
Atalaia do Campo e União de Freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha.
3
Disponível em: https://www.cm-fundao.pt/municipio/Historia. Acedido a 18 de julho de 2020.
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invocação de S. Martinho, que conglomerava um conjunto de dezassete casais,
segundo as Inquirições de D. Dinis, datadas de 1314. Contudo, foi ao dealbar
dos séculos XV e XVI, sobretudo neste último, que o Fundão ganha foros de
excecional desenvolvimento económico e expansão urbana. O incremento das
indústrias manufatureiras é um fator determinante de uma expansão assinalável:
os códices, abalizam a atividade de tecelões, pisoeiros, mercadores, tratantes,
borracheiros, fundidores e imaginários. À multiplicação de unidades industriais
verificada no séc. XVII e criação da Real Fábrica-Escola pelo Marquês de
Pombal, corresponde um estatuto socioeconómico que vai valer ao Fundão, no
século XVIII, a elevação à categoria de Vila e criação do respetivo Concelho
(1747). É, desse 1988, cidade e sede de Concelho.”

As principais atividades económicas deste concelho são a agricultura, a pastorícia, o
comércio e os serviços. Alguns dos principais produtos produzidos ligados à terra são: o
queijo; o vinho, gerado na Adega Cooperativa do Fundão; o azeite, produzido na
Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão; o mel; os enchidos; a fruta,
nomeadamente a cereja, os frutos vermelhos, o pêssego, a maçã e a castanha.

2.1.3 Turismo, Património e Cultura
O Fundão é um destino turístico de excelência4, proporcionando várias experiências a
quem o visita, através da história, do património, das tradições e da identidade do
próprio concelho.
Destacam-se a Aldeia Histórica de Castelo Novo, as Aldeias de Xisto de Janeiro de
Cima e Barroca, a Moagem - equipamento cultural, com concertos, exposições, peças de
teatro, entre outros. Para além destes recursos, o Fundão dispõe ainda de um Museu
Arqueológico com alguns dos mais importantes achados do país e a Biblioteca
Municipal. Importa também enfatizar o seu Centro Histórico, repleto de arte e cultura património religioso e civil, tendo vários museus, igrejas, capelas, casas brasonadas,
chafarizes, e outros edifícios importantes. E ainda o Palácio do Picadeiro, sede da Rota
da Transumância, associado a uma cultura de tradições populares combinada com a
excelente gastronomia.

4

Disponível em: https://www.cm-fundao.pt/movetofundao/destino_turistico_excelencia. Acedido a 10 de
julho de 2020.
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O turismo de natureza é bastante importante, assim são 12 os percursos pedestres
criados na Serra da Gardunha. Através dos caminhos e trilhos pode-se observar a fauna,
a flora e a paisagem.
Existe também um Centro de BTT, localizado junto ao Parque de Campismo,
enquadrado no Parque do Convento, onde é possível desfrutar da natureza, da aventura,
do circuito de manutenção, da parede de escalada, arborismo, zonas de lazer, entre
outros.
São 27 as Aldeias do Xisto espalhadas pela Região Centro, duas no concelho do Fundão
(Janeiro de Cima e Barroca), estas aldeias destacam os produtos, serviços e os
profissionais excecionais na produção gastronómica, no artesanato, no acolhimento e na
animação cultural. Os visitantes encontram os produtos da terra, pistas de canoagem,
circuitos de BTT e trekking, geocaching, praias fluviais de água pura, monumentos,
castelos, museus, entre outros.
A Aldeia Histórica de Castelo Novo foi recuperada e requalificada e é um dos principais
atrativos turísticos do concelho e da região. Situa-se numa encosta da Serra da
Gardunha, e anteriormente era um núcleo de defesa da população que nela residia.
Outros atrativos são as Casas da Floresta, inseridas numa rede de percursos, incluem a
Casa do Mel (Bogas de Cima), a Casa do Cogumelo (Malhada Velha), a Casa do
Bombo (Lavacolhos), a Casa das Tecedeiras (Janeiro de Cima), a Casa Redonda (Bogas
de Cima) e a Casa Grande (Barroca). Para além destas existem outras casas e museus5.
Estas casas são temáticas, pedagógicas e turísticas, e foram criadas com o principal
objetivo de preservar as tradições e os modos de criar produtos artesanais, conservando
os costumes, saberes e sabores. As casas estão ligadas por 10 circuitos e também pelo
Caminho do Xisto da Barroca, e encontram-se nas imediações de outros recursos e
atrações, como as Aldeias do Xisto, as Praias Fluviais, a Arte Rupestre, o Rio Zêzere, o
Património Mineiro (exploração de volfrâmio), entre outros.
5

Museu Etnográfico (Alpedrinha), Museu do Castelejo (Castelejo), Centro de Interpretação de Arte PréHistórica do Poço do Caldeirão (Barroca), Casa do Bombo (Lavacolhos), Casa da Poesia Eugénio de
Andrade (Póvoa de Atalaia), Centro Interpretativo da Romaria de Santa Luzia (Castelejo), Rota das
Azenhas e Moinhos (Souto da Casa), Museu Lugar da Banda (Aldeia Nova do Cabo), Museu da Música
(Alpedrinha), Casa do Barro (Telhado), Núcleo Museológico da Lavaria (Cabeço do Pião), Galeria
Manuela Justino | Atelier de Histórias Criativas (Castelo Novo), Casa das Memórias António Guterres
(Donas), Museu Etnográfico (Silvares), Casa-Museu D. João de Oliveira Matos (Valverde) e Museu
D’Imprensa e Tipografia (Fundão).
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O Município do Fundão, para além de todos os equipamentos, serviços e recursos
apresentados, ainda contempla um Pavilhão Multiusos, onde está inserido o Lab da
Cova da Beira. Os serviços que apresenta são: Cowork Fundão, Casa Oficina, Centro de
Formação da Cova da Beira, Clube de Produtores, Escola Aldeia, Fab Lab Aldeias do
Xisto,

Incubadora

a

Praça,

Polo

de

Investigação

e

Desenvolvimento

em

Telemonitorização para a Saúde e o Centro de Negócios e Serviços.

2.2 Caraterização da Instituição
A Irmandade da SCMF6 iniciou a sua atividade em 1516 e, há mais de 500 anos que tem
como objetivo intervir de forma integral na comunidade envolvente e, através da prática
da caridade, satisfazer carências sociais, nos setores da saúde e educação. Com efeito,
visa melhorar as condições de vida das pessoas, prestando, criando e desenvolvendo
serviços nas áreas sociais, respondendo às necessidades e promovendo a solidariedade,
a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. Pretende, também, contribuir para
o desenvolvimento regional, para a criação de emprego e para a inserção
socioprofissional, através de projetos de desenvolvimento e inovação social.

2.2.1 Princípios
A SCMF assume-se como uma instituição que defende e se orienta pelos princípios do
humanismo cristão.
Tem como missão agir de forma concertada e integrada com a comunidade respondendo
às necessidades do território. Desenvolve a sua visão estratégica direcionada para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade, através da atualização do
modelo de gestão organizacional, potenciando a melhoria, contínua, da intervenção dos
seus colaboradores, parceiros e entidades envolvidas na sua ação.
Apresenta uma ação comprometida através dos seus princípios e valores assentes na
equidade, humanização, rigor, transparência e ética7.

6

Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/irmandade/. Acedido a 20 de julho de 2020.
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1G0mZurHll3g52ARRtB-1cuhtXzBRItix/view. Acedido
a 22 de julho de 2020
7
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2.2.2 Equipamentos e Campos de Atuação
Na operacionalização de serviços, a SCMF atua em 9 das 23 freguesias do concelho do
Fundão e, ainda, nos concelhos da Covilhã e de Penamacor. A instituição atua em várias
valências, principalmente na infância e terceira idade, na educação geral, na educação
artística, no acompanhamento de projetos de vida de pessoas e famílias (sendo
impulsionadora de empregos), nos cuidados de saúde a partir da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados.
As instituições8 integrantes da SCMF no apoio à terceira idade são:
• Lar e Centro de Dia Nossa Senhora de Fátima;
• Lar da Misericórdia (Fundão);
• Lar e Centro de Dia Nossa Senhora do Amparo (Aldeia de Joanes);
• Lar de S. Sebastião (Capinha);
• Centro de Dia e Apoio Domiciliário da Capinha;
• Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Alcongosta;
• Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Lavacolhos;
• Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Pêro Viseu;
• Centro de Dia e Apoio Domiciliário do Pesinho;
• Centro Comunitário das Minas da Panasqueira (concelho da Covilhã).
É de salientar os serviços prestados pela SCMF à população idosa. São várias as
valências disponibilizadas a esta população, com vista a promover uma melhor
qualidade de vida, a partir de ambiente calmo, confortável e humanizado, não
desprezando os seus usos e costumes. Como exemplo temos: a prestação de todos os
cuidados na satisfação das suas necessidades, com vista à manutenção da autonomia e
independência; a promoção de atividades desportivas e de animação sociocultural,
recreativa e ocupacional; o fortalecimento das suas capacidades físicas e psíquicas; a
prestação de serviços domésticos, prestação de cuidados de higiene diária, serviço de
refeições e tratamento de roupa; a criação de um bom relacionamento entre todos os
utentes e a própria família e/ou amigos, funcionários(as) e comunidade em geral9.

8

Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/. Acedido a 20 de julho de 2020.
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1G0mZurHll3g52ARRtB-1cuhtXzBRItix/view. Acedido
a 22 de julho de 2020.
9
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No suporte à infância fazem parte da SCMF, a Creche e Jardim de Infância e a
Ocupação de Tempos Livres.
A Academia de Música e Dança do Fundão10 (AMDF), também pertence à SCMF. A
AMDF tem como principal objetivo sensibilizar os jovens para as artes. A academia
tem um papel determinante no desenvolvimento cultural da região intervindo em
atuações públicas, através de concertos intercâmbios, audições e ciclos musicais.
A SCMF é ainda proprietária da Quinta Pedagógica11. Esta tem cerca de dois hectares,
onde residem dezenas de espécies de animais, desde aves, mamíferos e peixes, tem
também plantas variadas, aromáticas e medicinais, árvores de fruto e ainda uma horta. A
quinta possui um poço e uma ponte sobre o lago onde habitam os patos. Este espaço tem
uma sala polivalente para a realização de workshops e festas de aniversário, um estábulo
e um forno a lenha para a recriação do ciclo do pão. A Quinta Pedagógica do Fundão foi
criada para servir os visitantes e a comunidade local, é um espaço de conhecimento e
lazer para todas as idades, tendo uma programação dinâmica e pedagógica para ajudar a
compreender as curiosidades do mundo animal, agricultura, fruticultura, plantas
aromáticas e medicinais, entre outros.

2.2.3 Agente de Desenvolvimento Local e de Mudança
A SCMF é vista como um agente de desenvolvimento local que desempenha uma
função económico-social no âmbito da formação superior, da formação contínua, da
formação profissional e da formação artística. Contribuem para o exposto, o Centro de
Formação e Empresas de Inserção, o Complexo de Vida Minas da Panasqueira, a
AMDF, a Quinta Pedagógica, o Apoio Integrado a Idosos, o Refeitório/Cantina Social
(distribui cerca de 100 refeições por dia) e a Cozinha P’ra Si, o Beirinser a Rede Local
de Intervenção Local, o Centro de Artes e Apoio Direto à Família (Serviço Social e
Inserção Profissional, Serviço Psicologia Orientada e Serviço Jurídico), entre muitos
outros projetos e iniciativas12.

10

Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/academia-de-musica-e-danca-do-fundao-amdf/.
Acedido a 20 de julho de 2020.
11
Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/quinta-pedagogica-do-fundao/. Acedido a 20 de
julho de 2020.
12
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1G0mZurHll3g52ARRtB-1cuhtXzBRItix/view. Acedido
a 24 de julho.
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Considera-se que a SCMF realiza constantemente o diagnóstico e avaliação das
dificuldades e carências da comunidade residente no concelho do Fundão e concelhos
limítrofes. Através das suas diversas valências responde eficientemente à maioria das
necessidades locais.

2.2.4 Áreas de Intervenção e População-Alvo
A SCMF compreende diferentes áreas de intervenção e desta forma diferentes públicos.
No âmbito da saúde, destaca-se a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI), criada em 2016, situada no Lar Nossa Senhora de Fátima no Fundão. A
RNCCI é constituída pela Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e a
Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM).
No âmbito social, a SCMF conta com um Gabinete de Acão Social 13, criado em 2002.
Este gabinete responde a distintos públicos, nomeadamente famílias monoparentais e/ou
desestruturadas ao nível psicossocial e económico, grupos de elevado risco de exclusão
social e usuários das diversas valências, entre outros. Tem a seu cargo a coordenação,
acompanhamento e desenvolvimento de todas as atividades de cariz social, existentes
nos Centros de Dia e Apoios Domiciliários, na Creche, Jardim-de-infância e Ocupação
de Tempos Livres, nos Lares, nos Centros de Convívio e na Unidade de Cuidados
Continuados Integrados. O gabinete também é responsável pelo atendimento de
situações da comunidade, dos utentes institucionalizados e das próprias famílias.
Promove, ainda, a formação de atitudes e valores de integração contínua, com vista à
ativação de comportamentos de readaptação organizativa-familiar e de inserção
socioprofissional.
No âmbito educativo, a SCMF presta serviços através da Creche, Jardim-de-infância e
Ocupação de Tempos Livres com o princípio de promover contextos adequados à
aprendizagem e sucesso, contribuindo para a igualdade de oportunidades no acesso à
escola e consequente educação.
Tem como objetivos promover o seu desenvolvimento integral, assegurando os
cuidados de higiene apropriados à idade da criança, estimular o convívio entre pares
13

Disponível em: https://santosdacasablog.wordpress.com/gabinete-de-acao-social-o-coracao-damisericordia/. Acedido a 24 de julho 2020.
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como forma de integração e inclusão social, colaborar no despiste precoce de qualquer
inadaptação ou deficiência. Promove o respeito pela pluralidade das culturas, possibilita
aprendizagens significativas e diferenciadas, estimula a curiosidade e o pensamento
crítico; oferece bem-estar e segurança, particularmente no âmbito da saúde individual e
coletiva.
Em suma, a população alvo da SCMF é constituída, sobretudo, por indivíduos com 65 e
mais anos, em situações sociais, familiares, económicas e/ou de saúde desfavoráveis e
por pessoas com menos de 65 anos em condições atípicas, tendo em conta a
especificidade de cada caso. De salientar ainda, que a SCMF usufrui de parcerias 14 com
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Fundão, a Comissão Municipal de
Proteção a Pessoas Idosas do Fundão, a Cantina Social, o Programa Operacional de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o Núcleo Local de Inserção (Rendimento Social de
Inserção) e a Rede Social do Município do Fundão.

14

Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/?s=Parcerias+Projetos+Programas+Sociais/.
Acedido a 24 de julho de 2020.
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3.1 Instituição de Estágio - Lar da Misericórdia
O Lar da Misericórdia foi a instituição que me acolheu para a realização do meu estágio
curricular.
O Lar da Misericórdia15 iniciou o seu funcionamento e a sua ação social em 1913, como
Albergue dos Inválidos do Trabalho. Em 1942, o Governo Civil de Castelo Branco
comunicou que o Albergue teria que ser extinto e ordenou que fosse cedido à Santa
Casa da Misericórdia do Fundão.
No que concerne ao público-alvo, o lar tem 85 utentes permanentemente. Destes, 28 são
homens e 57 são mulheres.
Segundo as informações obtidas através da Diretora Técnica, Dra. Marina Abrantes, as
idades dos utentes são muito variadas. De acordo com a divisão dos utentes por grupos
etários, os dados são:
• 35 aos 49 anos – 1 idoso;
• 50 aos 59 anos – 3 idosos;
• 65 aos 69 anos – 6 idosos;
• 70 aos 74 anos – 3 idosos;
• 75 aos 79 anos – 8 idosos;
• 80 aos 84 anos – 21 idosos;
• 85 aos 89 anos – 21 idosos;
• 90 aos 94 anos – 16 idosos;
• 95 aos 99 anos – 6 idosos.
Segundo a Dra. Marina Abrantes, considerando o mês em que os utentes deram entrada
na instituição, o tempo de permanência (número de meses/anos) é muito diferenciado.
Assim sendo:
• > = 3 e < 6 m – 5 idosos;
• > = 6 m e < 1 ano – 17 idosos;
• > = 1 ano e < 2 anos – 14 idosos;
• > = 2 e < 3 anos – 17 idosos;
• = 3 e < 4 anos – 7 idosos;
15

Disponível em: https://www.misericordiafundao.pt/lar-da-misericordia/. Acedido a 20 de agosto de
2020.
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• = 4 e < 5 anos – 12 idosos;
• > = 5 e < 10 anos – 5 idosos;
• > = 10 e < 15 anos – 5 idosos;
• > = 15 anos – 3 idosos.
Tendo em conta a Dra. Marina Abrantes, na instituição existem idosos independentes e
idosos dependentes, tendo algumas necessidades e limitações. Os utentes são
caraterizados como independentes e dependentes tendo em conta a capacidade de
realizarem as Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD). Com base neste pressuposto
as atividades que se consideram são:
• Banho – 6 independentes e 79 dependentes;
• Vestir – 30 independentes e 55 dependentes;
• Utilização do WC – 22 independentes e 63 dependentes;
• Mobilidade – 45 independentes e 40 dependentes;
• Alimentação – 44 independentes e 41 dependentes;
• Continência – 18 independentes e 67 dependentes.
Para além dos aspetos mencionados anteriormente, e segundo a Dra. Marina Abrantes,
também se caracterizam os utentes com base na existência ou inexistência de problemas
nas funções do corpo:
- Funções Mentais e/ou Desenvolvimento
• Sem Problema – 17 idosos;
• Problema Moderado – 33 idosos;
• Problema Grave – 25 idosos;
• Problema Complexo – 10 idosos.
- Função da Visão
• Sem Problema – 39 idosos;
• Problema Moderado – 36 idosos;
• Problema Grave – 8 idosos;
• Problema Complexo – 2 idosos.
- Funções Auditivas, da Voz e da Fala
• Sem Problema – 42 idosos;
• Problema Moderado – 22 idosos;
• Problema Grave – 11 idosos;
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• Problema Complexo – 10 idosos.
- Funções dos Órgãos ou Aparelhos Internos
• Sem Problema – 34 idosos;
• Problema Moderado – 38 idosos;
• Problema Grave – 11 idosos;
• Problema Complexo – 2 idosos.
- Funções relacionadas com o Movimento
• Sem Problema – 23 idosos;
• Problema Moderado – 24 idosos;
• Problema Grave – 10 idosos;
• Problema Complexo – 28 idosos.
O Lar da Misericórdia tem um horário de funcionamento e de refeições bastante flexível
para as necessidades dos idosos (apêndice I).

3.1.1 Prestação de Serviços
Os serviços que a instituição disponibiliza para os seus utentes são: alojamento,
alimentação, higiene pessoal, tratamento de roupa, apoio médico, enfermagem,
atividades de animação, apoio social e culto religioso.
A instituição conta com a colaboração de várias funcionárias que satisfazem as
necessidades básicas dos utentes, a nível de higiene, vestuário e alimentação. Tem uma
equipa de cuidados de saúde - médica e enfermeira. Comtempla, também, uma equipa
técnica, com uma responsável pela coordenação e supervisão e duas animadoras
socioculturais, responsáveis pela organização e desenvolvimento de dinâmicas e
atividades que pretendem satisfazer as necessidades individuais e coletivas dos utentes.
A equipa de animação desenvolve um plano individual de atividades, nomeadamente,
exercícios de mobilidade, desenvolvimento cognitivo, expressões, entre outras. Para
além destas, destaca-se a comemoração de dias festivos e os aniversários dos utentes.
Apesar do edifício da instituição ser bastante antigo, está preparado e estruturado para
satisfazer as necessidades dos idosos, tendo espaços amplos e um elevador com acesso
aos diferentes pisos.
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3.2 Estágio Curricular
O estágio curricular foi realizado na Santa Casa da Misericórdia do Fundão, mais
concretamente no Lar da Misericórdia, com a população idosa. A duração do estágio
contempla 400 horas, contudo, devido à pandemia COVID-19, o mesmo teve que ser
suspenso, acabando por ser cancelado e substituído por um trabalho de projeto. No total
apenas realizei 67 horas, visto que apenas estive nove dias na instituição.
Neste seguimento, realizei uma proposta de projeto (anexo 2) para apresentar à docente
orientadora, à diretora de curso e ao Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais do IPG.
No estágio propus realizar todas as tarefas que me fossem pedidas, bem como sugerir
atividades que fossem ao encontro das necessidades e preferências dos idosos, tendo
como principais objetivos: proporcionar novas aprendizagens; promover a estimulação
das capacidades cognitivas; fomentar o respeito pela história cultural e espiritualidade
individual; estimular a participação e o envolvimento entre os utentes; desenvolver
atividades ligadas às tradições, ao património e à cultura; permitir melhorias na postura,
flexibilidade e mobilidade corporal, entre outros.
O tempo que estive na instituição foi maioritariamente para observar e para conhecer os
utentes, nomeadamente, saber e perceber quais as suas dificuldades, necessidades,
gostos, interesses, entre outros aspetos, essenciais no trabalho de intervenção da ASC.
No estágio não realizei nenhuma atividade planificada por mim, apenas dei algumas
sugestões de melhorias e colaborei nas atividades já programadas pelas duas
Animadoras da instituição. As atividades em que participei foram: a elaboração da
lembrança para o Dia da Mulher; o Coro Sénior; o Projeto “Muda na Escola”, para
possibilitar a uma inclusão digital dos idosos; a elaboração da lembrança da Páscoa ,
bem como pequenas conversas sobre as memórias relativas a costumes, saberes e
tradições pascais; a preparação de adereços para a celebração do Dia do Pai; o Jogo das
Palavras que consistia em os idosos sugerirem palavras para a categoria que era
sorteada; o Projeto “Sentir a Primavera”, colaboração na elaboração de um arranjo floral
para a participação no projeto.
Em seguida, apresento de forma pormenorizada as atividades referidas anteriormente.
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3.2.1 Atividades Realizadas
Atividade: “Dia da Mulher”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia e Utentes do Lar Nª Sra. do Amparo.
Materiais: papel, alfinetes, tesouras, colas e tecidos.
Objetivos:
- Relembrar a importância da mulher;
- Valorizar as utentes e colaboradoras da Instituição;
- Desenvolver a motricidade fina e a atenção.
Breve Descrição:
Nesta atividade as Animadoras solicitaram a alguns idosos que recortassem flores e
borboletas coloridas de papel, para serem aplicadas no painel alusivo ao Dia da Mulher
(ver figura 1).

Figura 1- Painel do Dia da Mulher
Fonte: própria

Pediram, também, aos utentes que recortassem algumas frases: “Dia Internacional da
Mulher”, “8 de Março”, “Comemorar o Dia da Mulher é respeitar, apoiar e encorajar as
mulheres todos os dias.”, “Mulher, é guerreira por natureza e profissional por
Competência.” e “Feliz Dia!”.
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Depois desta primeira fase, recorte de todos os pormenores do painel, as Animadoras
colocaram por cima do tecido azul, com alfinetes, as frases, os corações e as flores.
Por último, colocaram o tecido vermelho para o vestido da mulher, por baixo de uma
cara feita em cartolina.
Avaliação:
Através desta pequena atividade, consegui perceber que os utentes gostam muito de
trabalho que envolva o recorte.
Os utentes estavam bastante entusiasmados, por poderem contribuir para a decoração da
entrada da instituição. Alguns auxiliaram na colocação do painel e na sua finalização.
Como em todas as atividades, há idosos que gostam de ajudar e ao mesmo tempo sentirse úteis e outros que preferem estar sossegados. Contudo, nunca se deve obrigar os
idosos a participar, mas sim cativa-los e envolve-los na atividade.
Como sugestão de outra atividade, a Animadora solicitaria aos utentes que escrevessem
e/ou dissessem palavras ou frases sobre: o que é ser mulher, a sua importância, o seu
papel, entre outras ideias. Em seguida a Animadora, com alguns idosos, construiria um
poema com as propostas dos utentes. Este texto poderia ser transformado numa música
para homenagear todas as mulheres da instituição.

Atividade: “Coro Sénior”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia e Utentes do Lar Nª Sra. do Amparo.
Materiais: letras das músicas.
Objetivos:
- Possibilitar momentos de alegria e boa disposição;
- Desenvolver as capacidades cognitivas: memória e concentração;
- Proporcionar a cooperação e o envolvimento entre os idosos.

38

Relatório de Estágio/Projeto
Filipa Almeida Brioso

Breve Descrição:
Este projeto tem como principal missão capacitar as respostas sociais de apoio aos
idosos na concretização de dinâmicas e estímulos que promovam a longevidade e a
qualidade de vida.
Primeiramente, foi necessário que os utentes e colaboradoras se deslocassem à sala de
ensaios no edifício da Academia de Música e Dança do Fundão. Na sala os utentes têm
à sua disposição cadeiras para estarem o mais confortáveis possível e as letras das
músicas que estão a ser ensaiadas para os futuros concertos.
Os ensaios são coordenados pela professora de música e de canto, Carla Duarte, com a
colaboração das técnicas das instituições.
As músicas são tradicionais e populares portuguesas. As que estão a ser trabalhadas são:
“Canta, Canta, Amigo Canta”, “Grândola Vila Morena”, “Cantiga da Romaria”, “Ó
Minha Amora Madura” e “Somos Livres”.
Estas sessões acontecem uma vez por semana e têm a duração de 1 hora. Participam
cerca de trinta utentes dos diferentes Lares e Centros de Dia da Santa Casa.
Avaliação:
Durante os ensaios (ver figura 2) os idosos mostraram-se bastante contentes e
motivados, foi notória a alegria com que cantaram e interpretaram as músicas
tradicionais. Segundo Fernandes (s/d), através da musicoterapia pode-se resgatar
memórias; conservar as funções cognitivas; promover a autoestima e o envolvimento
entre os idosos.

Figura 2- Ensaio do Coro Sénior
Fonte: santosdacasablog
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Os idosos têm uma voz ativa e participativa, visto que são eles que escolhem a maior
parte do reportório.
Ao participarem no coro sénior os utentes institucionalizados estão em contacto com
outros utentes de Lares e Centros de Dia da SCMF, o que possibilita que estes se
envolvam e sociabilizem, conversando sobre o seu dia-a-dia, as suas alegrias e as suas
tristezas e preocupações.
Tendo em conta Stefani (1987) citado por Magno (2016, p.46), o canto apresenta três
dimensões: a voz, a palavra e a música. Cada dimensão tem uma independência de
organização e de ação. “A voz é algo de muito pessoal, é a imagem sonora de uma
pessoa; a palavra é sobretudo um meio para comunicar com os outros; a música é
muitas coisas ao mesmo tempo: jogo, expressão, construção de objetos sonoros,
representação, etc.”

Atividade: Projeto “Muda na Escola”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia e Utentes do Lar Nª Sra. do Amparo.
Materiais: computadores e ratos.
Objetivos:
- Permitir uma aproximação entre os dois públicos;
- Possibilitar uma inclusão digital nos utentes;
- Explorar a internet conforme os seus gostos.
Breve Descrição:
Os idosos da Santa Casa da Misericórdia do Fundão estão inscritos no Projeto “Muda na
Escola”, dinamizado por estudantes voluntários da Escola Profissional do Fundão.
Esta iniciativa tem como missão proporcionar aos idosos uma interação com os
computadores e com o mundo digital.
Com estas sessões os utentes podem visualizar as atividades em que participaram,
através do Google Maps, “ir” a novos lugares e espaços, ver onde moravam, onde
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trabalharam, a casa dos irmãos, filhos e netos, entre outros sítios que lhes trazem
recordações e sentimentos (ver figura 3).

Figura 3- Idosos no Projeto “Muda na Escola”
Fonte: própria

Os idosos aproveitam ainda para entrar em contacto com familiares e amigos, ouvir
música, ver vídeos e procurar informações úteis sobre algo que tenham curiosidade e
interesse em saber e conhecer.
Estas sessões acontecem uma vez por semana e têm a duração de 2 horas. Participam
cerca de seis utentes de cada vez. O número de participantes não pode ser muito
elevado, para não dificultar a aprendizagem e o contacto entre os alunos e os idosos.
Avaliação:
Foi notória a felicidade que os utentes tiveram nesta sessão, porque contactaram com o
mundo e saíram da sua rotina na instituição.
Os idosos sentiram-se livres e acompanhados na aventura da descoberta, visto que
apesar de serem auxiliados pelos jovens voluntários, os idosos tiveram a total liberdade
para pesquisar e adquirir informações sobre aquilo que eles queriam e tinham interesse
em visualizar.
Através da utilização da internet, os utentes puderam “visitar” lugares, aos quais já não
iam há muitos anos, como por exemplo a sua cidade e aldeia.
Este tipo de experiências ligadas à tecnologia possibilita aos utentes: comunicar com a
família e amigos; aceder a informações; ocupar o tempo livre; diminuir o isolamento e a
solidão; aumentar a autoconfiança e autoestima; entre outras vantagens e mais-valias.
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No início da sessão os idosos apresentaram algumas dificuldades, principalmente no
manuseamento do rato, revelando medo e receio de mexer e estragar o computador.
Infelizmente só acompanhei os idosos uma única vez nesta atividade, visto que esta teve
de ser suspensa devido à pandemia. Assim, não foi possível percecionar se houve uma
evolução/alteração no comportamento dos idosos.

Atividade: “Celebração da Páscoa”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia e Utentes do Lar Nª Sra. do Amparo.
Materiais: moldes, cola quente, papel de impressão, ráfia, tesouras, papel celofane,
goma-eva colorida, caneta de acetato preta e amêndoas.
Objetivos:
- Recordar memórias de costumes, saberes e tradições;
- Estimular as capacidades cognitivas: memória, concentração e perceção;
- Permitir a partilha de conhecimentos e o envolvimento entre os utentes.
Breve Descrição:
Para esta sessão, realizei uma recolha, junto dos idosos, no que concerne os principais
símbolos da Páscoa. As suas respostas foram: cruz, cálice, pão, vela, cordeiro, espiga,
coroa de espinhos, bíblia, sino, pomba, terço, palma e Jesus. Durante esta conversa
informal falaram-me sobre a importância desta época nas suas vidas, mencionaram
algumas tradições, o que comiam, onde iam, com quem estavam nesta quadra, entre
outros momentos e sentimentos. Esta recolha serviu de mote para o diálogo, mas
também para se escolher a decoração da entrada da instituição.
As Animadoras escolheram e prepararam uma frase litúrgica para colocar na entrada da
instituição, “EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA. QUEM CRÊ EM MIM
VIVERÁ PARA SEMPRE! (JOÃO 11:25-26)”. Os utentes recortaram as letras e
construíram a frase.
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Para a elaboração da lembrança da Páscoa, as Animadoras optaram por fazer coelhos
coloridos em forma de bolsas, para se poderem colocar algumas amêndoas no seu
interior.
As Animadoras desenharam através de moldes as diferentes partes dos coelhos, o
“corpo”, as orelhas, e o nariz, em goma-eva coloridas e os utentes fizeram o recorte das
mesmas (ver figura 4).

Figura 4- Preparação da lembrança da Páscoa
Fonte: própria

As Animadoras recortaram os olhos, diretamente da folha de impressão, devido ao grau
de precisão e ao tamanho reduzido. Também elas colaram com cola quente as diferentes
partes do coelho e desenharam as “pestanas” com uma caneta de acetato.
Os utentes recortaram todos os cartões de ”Feliz Páscoa!” que acompanham cada uma
das lembranças e introduziram o fio de ráfia.
Para terminar a lembrança, duas utentes colaboraram na distribuição das amêndoas.
Foram colocadas oito em cada pedaço de papel celofane que posteriormente foi
introduzido dentro do coelho da Páscoa.
Avaliação:
Os utentes gostam bastante desta época do ano, visto que são muito religiosos.
É muito importante ter tempo e disponibilidade para os idosos. Eles são pessoas mais
sábias, com muitas vivências e experiências de vida. São pessoas que gostam muito de
conversar e partilhar os seus saberes e as suas tradições, assim é necessário ouvir e
perceber o que eles querem transmitir.
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Os idosos gostam sempre de receber algum tipo de lembrança, assim estiveram
animados e empenhados em dar o seu melhor para que todos recebessem um bom
presente de Páscoa.
Os utentes escolheram a sua lembrança, tendo em conta a cor que mais gostam.

Atividade: “Dia do Pai”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia e Utentes do Lar Nª Sra. do Amparo.
Materiais: moldes diversos, tesouras, goma-eva colorida; cartolinas coloridas, paus de
espetada, máquina fotográfica e colas.
Objetivos:
- Celebrar o Dia do Pai de forma alegre e positiva;
- Desenvolver a concentração, a atenção e a motricidade fina.
Breve Descrição:
Para esta atividade, as Animadoras realizaram uma recolha e preparação de alguns
moldes de acessórios: bigodes, óculos, chapéus, cachimbos, papillons e gravatas, para o
painel e caraterização do Dia do Pai.
As Animadoras passaram os moldes para goma-eva e cartolinas coloridas e deram aos
utentes para fazerem os recortes do material preparado.
Posteriormente, os idosos colaram um pau de espetada, que servirá para os utentes
pegarem nos óculos, gravatas, entre outros.
Os objetos em cartolina servirão de acessórios para a sessão fotográfica aos utentes, e os
de goma-eva servirão para colocar no painel alusivo ao Dia do Pai, colocado na entrada
principal da instituição (ver figura 5).
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Figura 5- Preparação do Painel do Dia do Pai
Fonte Própria

Avaliação:
Na fase de preparação do material, os utentes estavam bastante animados e muito
concentrados, pois queriam dar o seu melhor, não ultrapassando as linhas de
delimitação do contorno.
Este tipo de atividades, de expressão plástica, permite aos idosos desenvolver a atenção,
a concentração e a motricidade fina.
Durante o processo houve muitos risos e gargalhadas, visto que os utentes iam
experimentando os diversos acessórios.
Como sugestão, outra atividade que se poderia fazer para celebrar o Dia do Pai seria,
por exemplo, ter um diálogo com os utentes sobre esta temática. O objetivo seria os
idosos partilharem as suas emoções e vivências, nomeadamente, falarem sobre os seus
pais, o que aprenderam com eles, como é serem pais, o que ensinaram aos seus filhos e
netos, entre outros aspetos que fossem surgindo no decorrer da sessão. Também se
poderia criar um pequeno vídeo que refletisse a importância deste papel “ser pai”.

Atividade: “Jogo das Palavras”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
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Materiais: baralho de cartas com categorias.
Objetivos:
- Permitir a estimulação cognitiva;
- Desenvolver a memória, o raciocínio e a concentração.
Breve Descrição:
Nesta atividade, as Animadoras recorreram a um baralho de cartas, com diversas
categorias, para que o tema fosse completamente aleatório.
Cada idoso teve que dizer uma palavra tendo em conta a categoria sorteada. Algumas
delas foram: nome, cor, fruta, animal aquático, animal aéreo, animal terrestre,
profissões, aldeias, entre outras.
Nesta dinâmica os idosos também partilharam o porquê da sua escolha e algumas
histórias relacionada com a categoria, entre outros aspetos (ver figura 6).

Figura 6- Idosos a jogar o "Jogo das Palavras"
Fonte: própria

Avaliação:
A atividade correu bastante bem, os idosos partilharam uns com os outros as suas
escolhas e justificaram-se recorrendo à sua memória.
Para tornar a dinâmica mais complexa, a Animadora poderia solicitar aos idosos que
dissessem a palavra, mas com as diferentes letras do alfabeto.
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Com esta atividade os utentes puderam desenvolver algumas capacidades cognitivas,
nomeadamente a memória, o raciocínio, a concentração e a perceção, possibilitando a
estimulação da atividade mental.
Uma variante para esta atividade seria os idosos em vez de dizerem uma palavra
correspondente à categoria, teriam que demostrar através de gestos um objeto, um
animal, um desporto, uma profissão, entre outras, aos restantes idosos, e estes teriam
que adivinhar a palavra. Se a animadora visse que o utente tinha dificuldade em se
lembrar de algo para “representar”, ela poderia sugerir a palavra.

Atividade: Projeto “Sentir a Primavera”
Público-alvo:
Utentes do Lar Nossa Senhora de Fátima
Materiais: roda de cadeira de rodas, palete de madeira, tesouras, fita-cola, cola quente,
arame, missangas brancas, goma-eva verde, amarela, rosa e vermelha e papel crepe
branco, amarelo e verde.
Objetivos:
- Realizar um arranjo floral para a participação no projeto;
- Desenvolver a motricidade fina e a coordenação;
- Possibilitar a participação dos utentes em atividades da comunidade.
Breve Descrição:
Para esta atividade, os Animadores da Santa Casa da Misericórdia do Fundão,
realizaram uma reunião para planificar e preparar o arranjo floral para a participação no
Projeto “Sentir a Primavera” – 8ª edição, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo
voluntariado hospitalar da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira. Esta
iniciativa promove a humanização e a cooperação interinstitucional durante o início da
Primavera, tornando os espaços hospitalares mais acolhedores e amenizando o período
de permanência dos doentes, familiares e profissionais das unidades de saúde.
Pretende-se que os utentes da instituição criem e elaborem um arranjo floral.
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Os Animadores optaram por utilizar uma roda de cadeira de rodas, visto que muitos
utentes da Santa Casa, estão dependentes da cadeira de rodas. Essa roda será encaixada
numa palete pequena de madeira, serão incluídas fotografias dos utentes e flores feitas
de goma-eva e papel crepe (ver figura 7).

Figura 7- Arranjo Floral
Fonte: própria

Avaliação:
Nesta atividade de expressão plástica, os utentes mais uma vez mostraram-se bastante
recetivos, entusiasmados e com boa disposição.
Com a criação do arranjo florar, os utentes desenvolveram a motricidade fina, a precisão
manual e a coordenação psico-motora.
Infelizmente nem todos os idosos puderam participar, visto que o arranjo é
representativo de todos os apoios à 3ª idade da SCMF, sendo um número bastante
elevado de idosos. Mesmo assim, os Animadores tentaram ao máximo distribuir tarefas
pelo maior número de idosos.
Estes querem sempre sentir-se úteis e incluídos na comunidade, assim esta atividade foi
muito gratificante pela sua participação na exposição dos arranjos florais do Hospital do
Fundão.
Ao participar neste projeto os utentes e a instituição estão a envolver-se e a participar na
humanização hospitalar e desenvolvem os valores de solidariedade e compaixão com os
outros, ajudando a suavizar o processo de hospitalização.
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Em seguida apresento as atividades que planifiquei, mas que não foram implementadas
com os utentes da instituição.

3.2.2 Atividades Previstas
Atividade: “Manta a várias mãos”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: cartão fino, trapilho de várias cores, régua, agulhas, linhas de crochê e
tesouras.
Objetivos:
- Desenvolver a motricidade fina e a coordenação mental e física;
- Estimular a memória e a concentração;
- Valorizar os conhecimentos e saberes.
Breve descrição:
Esta atividade ocorre em duas fases distintas: a preparação dos teares e a confeção dos
retângulos de trapilho.
Para a preparação de tear é necessário recortar quadrados de cartão de 20x20. Em
seguida é preciso fazer marcações de 5 cm em duas das laterais postas e traçar linhas
paralelas de um lado ao outro para ajudar a fazer a trama com maior precisão. A seguir é
necessário cortar os “dentes” nos dois lados. Nestes recortes serão encaixados os fios
base da trama. A próxima etapa é passar o fio de crochê prendê-lo à volta de cada
“dente”, como se fosse uma argola.
Para realizar os quadrados de trapilho, é preciso colocar o trapilho na agulha. Em
seguida passa-se a agulha de forma intercalar, por cima e por baixo, passando por todos
os fios. Depois de atravessar todo o tear corta-se o trapilho, deixando uma margem de 2
cm. O começo da passagem do trapilho altera-se, inicia-se por baixo, a seguir por cima,
depois por baixo e assim sucessivamente, formando uma trama firme.
Por último, rematam-se as franjas cozendo todos os fios do trapilho.
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Atividade: “Sacos Aromáticos”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: tecidos variados e/ou sarapilheira, tesouras, linhas para cozer, agulhas,
enchimento de algodão, cordel e aromáticas (rosas, jasmim, alfazema, alecrim, etc).
Objetivos:
- Desenvolver o olfato, através da identificação das plantas aromáticas;
- Desenvolver a motricidade fina e a coordenação.
Breve Descrição:
Esta atividade será realizada na Quinta Pedagógica. Previamente os utentes irão até à
Quinta apanhar as plantas e coloca-las a secar para, posteriormente, realizar os sacos
aromáticos.
Pede-se aos participantes que cortem nos tecidos quadrados de, aproximadamente,
12x12cm. Para cada saco serão necessários dois quadrados.
Em seguida, os idosos irão sobrepor os dois quadrados, ficando com o avesso para fora.
Deverão cozer as quatro laterais, mas numa deve-se deixar cerca de 4cm no meio para
se poder introduzir as aromáticas.
É importante deixar uma margem de 1 cm em toda a volta, depois cozer e virar para o
lado oposto.
A seguir deve-se colocar o enchimento de algodão e as ervas/plantas aromáticas
escolhidas.
Por fim, com um pedaço de cordel, aperta-se com um laço a lateral que está aberta.

Atividade: “Cereja de Cortiça”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
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Materiais: rolhas de cortiça, tinta vermelha, ramos de árvore, cola quente, x-atos,
lençol ou toalha branca, pincéis e luvas de proteção.
Objetivos:
- Valorizar e promover a cereja da região;
- Permitir momentos de convívio e partilha.
Breve Descrição:
Previamente, a Animadora irá contactar alguns dos restaurantes do Fundão para que
estes possam facultar algumas rolhas de cortiça (desperdício) e, posteriormente, irá
efetuar a sua recolha para que se possa realizar a atividade.
Para a construção das cerejas gigantes, é necessário começar por preparar as rolhas de
cortiça, assim é necessário corta-las ao meio com o x-ato.
Em seguida, protege-se uma mesa com jornais ou um plástico, para não sujar, para se
proceder à pintura das rolhas, com tinta vermelha.
Depois da tinta estar seca, com muito cuidado, colam-se com cola quente, formando
dois circuitos grandes. A seguir colocam-se e colam-se em cima da base (lençol ou
toalha branca).
Por último, coloca-se os ramos nas cerejas, para fazer de píncaros. O lençol será
colocado na rua na parede principal da instituição.

Atividade: “Tradições Orais”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: caderno e canetas.
Objetivos:
- Permitir a transmissão de tradições orais, saberes e costumes;
- Valorizar e eternizar os conhecimentos dos idosos.
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Breve Descrição:
Pretendo que, ao longo do meu estágio possa recolher e catalogar alguns dos saberes
dos idosos para, posteriormente, criar um livro de memórias.
Este processo será através de conversas com os utentes, sobre as tradições que lhes
foram transmitidas na sua juventude.
Pretende-se que os idosos partilhem muitos dos seus saberes, desde histórias, músicas,
lengalengas, trava-línguas, contos, lendas, ditados, provérbios, adivinhas, anedotas,
receitas gastronómicas, entre outras.
A Animadora irá pedir aos idosos que sejam eles próprios a escrever os saberes orais.
Os idosos que tenham mais dificuldade em ver e a escrever, será a Animadora a passar
para o papel o que eles transmitirem.
O resultado final (livro), deverá ser partilhado e acessível à comunidade.

Atividade: “Caixa dos Objetos”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: caixa de cartão e objetos variados: talheres, copo, tampas de plástico,
cadernos, canetas, relógios, moedas, escovas, lenços de pano, esponjas, óculos, pentes,
entre outros.
Objetivos:
- Identificar através do tato os objetos utilizados no dia-a-dia;
- Desenvolver as capacidades sensoriais e cognitivas.
Breve Descrição:
A Animadora colocará diferentes objetos dentro da caixa de cartão.
O número de objetos irá variar consoante o número de participantes. Também se poderá
fazer em dois/três momentos diferentes, para possibilitar uma maior interação entre os
participantes.
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Cada participante de forma aleatória irá fechar os olhos e colocar a mão dentro da caixa,
“escolhe” um objeto e deverá tentar adivinhar do que se trata, através do toque. Caso o
idoso não consiga inicialmente descobrir, os restantes deverão dar pistas relativas ao
objeto, por exemplo, qual a sua função. Pretende-se que se adivinhe todos os objetos.
Numa segunda fase, a Animadora relembra todos os objetos que existem. Em seguida
coloca quatro dos objetos em cima da mesa, todos os idosos observam, a seguir coloca a
caixa em frente e retira um deles. Os idosos deverão referir qual o objeto que
desapareceu. Posteriormente fará com cinco objetos, depois com seis, e assim
sucessivamente, também poderá tirar um objeto, dois ou três, dificultando assim o
exercício, mas estimulando cada vez mais os idosos.

Atividade: “Bingo Sonoro”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: cartões, músicas (pen), listas de identificação, computador, “peças” de
cortiça, computador e coluna.
Objetivos:
- Estimular a memória e as recordações;
- Partilhar ideias e experiências;
- Permitir o desenvolvimento da atenção, audição e a perceção da voz;
- Promover o espírito de grupo, a interação e a cooperação.
Breve Descrição:
Para esta atividade a Animadora irá, previamente, preparar os cartões com as imagens
de cantores portugueses dos anos 60, 70 e 80 e selecionar uma das músicas mais
conhecidas de cada um deles. Também irá cortar ao meio rolhas de cortiça para
servirem de marcação nos cartões.
Inicialmente, a Animadora proporcionará uma conversa informal sobre o jogo do bingo,
explicando aos participantes as regras do mesmo. As músicas são colocadas no
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computador, de forma sequencial, os idosos devem tentar perceber quais os cantores por
detrás da voz, confirmar se constam nos seus cartões e marca-los ou não, com as
“peças” de cortiça.
Se o número de idosos participantes for muito elevado, estes poderão ficar dois a dois.
Cada grupo terá uma lista de identificação, será uma “cábula” para se lembrarem da
cara do cantor.
A Animadora ao fim de cada excerto da música irá dizer qual o artista que cantou, o
nome da música, e irá circular pelos grupos para ajudar.
O jogo só termina quando todos os idosos fizeram bingo em todos os cartões.

Atividade: “À Caça dos Provérbios”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: lista de provérbios portugueses, powerpoint realizado com provérbios, tela,
retroprojetor e computador.
Objetivos:
- Estimular e desenvolver a memória visual e a concentração;
- Recordar tradições e vivências;
- Desenvolver a capacidade de interpretação;
- Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do participante.
Breve Descrição:
Previamente, a Animadora irá selecionar um conjunto de provérbios e construir um
PowerPoint, com o início e o respetivo fim. As duas partes irão aparecer de forma
alternada.
A Animadora irá passar os diapositivos e perguntar aos idosos o início ou o fim do
provérbio. Os provérbios escolhidos serão os mais conhecidos e tradicionais.

54

Relatório de Estágio/Projeto
Filipa Almeida Brioso

De seguida, a Animadora pedirá aos idosos para interpretarem alguns dos provérbios e
irá fazer um registo em vídeo desses momentos.
Esta atividade pode ser substituída por lengalengas e adivinhas.

Atividade: “Concertos Musicais”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: cadeiras e instrumentos musicais.
Objetivos:
- Proporcionar aos idosos uma tarde de animação musical;
- Permitir o envolvimento dos idosos com grupos da comunidade e com os próprios
familiares.
Breve Descrição:
Nesta atividade a Animadora terá que fazer um contato prévio com artistas locais
(grupos de cantares e ranchos folclóricos) que se queiram voluntariar para uma
iniciativa de carater social.
Pretende-se que um grupo de cantares e um rancho se desloquem à instituição a fim de
proporcionar uma tarde diferente a todos os séniores, familiares e colaboradoras, através
das suas atuações. Pretende-se que todos sejam envolvidos e participem, a cantar e a
dançar. Esta iniciativa será para os utentes, mas também para as suas famílias.
A Animadora irá entregar a alguns participantes um instrumento musical (pandeireta,
sinos, adufe, reco-reco, bombo, etc..) e pedir-lhes que acompanhem o som da música.
Esta dinâmica será realizada no fim das atuações, com duas/três músicas.
Para finalizar a tarde de animação, irá ser realizado um lanche partilhado.
A atividade será realizada no pátio exterior da instituição.
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Atividade: “Liberdade, Liberdade”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: computador, coluna, tela, retroprojetor e câmara fotográfica.
Objetivos:
- Relembrar um acontecimento marcante em Portugal – 25 de abril de 1974;
- Proporcionar trocas de experiências, vivências, ideias e opiniões.
Breve Descrição:
A Animadora irá pedir aos utentes para se juntarem na sala, a fim de realizar uma
conversa/debate sobre a Revolução dos Cravos.
Cada utente poderá falar aleatoriamente sobre as suas experiências nesta época, sobre o
que se lembram, onde estavam, com quem estavam, o que fizeram, entre outros aspetos.
Poderão partilhar várias histórias e memórias.
Os utentes irão ouvir e ver os vídeos das músicas de intervenção que marcaram este
acontecimento.
A Animadora irá fazer um registo em vídeo destas partilhas para mais tarde se poder
recordar as vivências dos utentes.

Atividade: “Poemas Contados”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: livros de Poesia, papel e canetas;
Objetivos:
- Proporcionar momentos recreativos e de estimulação cognitiva;
- Potenciar o convívio e a partilha entre os utentes.
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Breve Descrição:
Previamente, a Animadora irá pedir aos utentes que gostam de escrever, que
transcrevam para o papel alguns poemas da sua autoria e/ou outros que já saibam.
A Animadora, juntamente com alguns utentes irão ler alguns livros de poemas de
autores do concelho do Fundão e, posteriormente, selecionar alguns para serem
apresentados.
A seguir, todos os utentes se irão reunir na sala para ouvir a declamação de poemas por
parte dos idosos que se voluntariaram.

Atividade: “Salada de Frutas”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: diversas frutas, vendas de olhos, alguidar grande e facas sem serrilha.
Objetivos:
- Estimular o sentido olfativo e tátil;
- Proporcionar momentos de partilha e convívio entre o grupo;
- Realizar uma sobremesa para todas as pessoas da instituição.
Breve Descrição:
Esta atividade é dividida em duas fases, na primeira a Animadora irá selecionar as
diferentes peças de fruta, tapar os olhos a alguns idosos e pedir-lhes que através do tato
e do olfato adivinhem de que fruta se trata.
Em seguida, depois de terem descoberto as frutas, a Animadora pede a cada um dos
idosos para dizerem qual a fruta que gostam mais e a que menos gostam.
Na segunda parte, a Animadora e os idosos irão preparar a salada de fruta, descascar,
lavar e cortar. Em seguida irão distribuir a fruta em taças ou copos e colocar no
frigorífico. À hora de almoço todos os idosos irão comer a salada de fruta.
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Atividade: “O nosso Jardim”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: paletes de madeira, dobradiças, caixas de madeira, folhas de árvores,
martelo, tintas, lixa de madeira, pinceis e rolos, ervas aromáticas, ancinhos, regadores,
tesoura de poda, pedras pequenas e á pequena.
Objetivos:
- Tornar o espaço exterior mais acolhedor;
- Decorar e cuidar do jardim da instituição.
Breve Descrição:
Previamente, a Animadora irá pedir a empresas do Fundão para doarem algumas paletes
de madeira.
Em seguida a Animador, em colaboração com alguns utentes, irá lixar bem toda a
madeira, até ficar o mais lisa possível.
Depois, pintam-se as paletes com uma cor base. Para se fazerem alguns pormenores
colocam-se umas folhas de árvore por cima e com um pincel com outra cor contraste,
passam por cima das folhas, ficando com o contorno da folha e também irá fazer com
tintas o decalque de folhas.
Depois de as paletes estarem secas, colocam-se as dobradiças em duas delas. Para se
poder fazer o assento e as costas do banco, pode-se utilizar uma parafusadora elétrica
para tornar o processo mais fácil e rápido.
Pode-se optar por estofar ou não o banco de madeira, ou ainda colocar umas almofadas
no assento e encosto para ser mais confortável.
Prevê-se ainda que todos os dias os utentes ajudem na manutenção e limpeza dos
espaços verdes (pátio e jardim exterior) da instituição, desde a rega, poda de flores, a
limpeza de folhas secas e ervas daninhas, etc. o contacto com este tipo de tarefas irá
trazer aos idosos lembranças, memórias e sentimentos relacionados com as suas
vivências e experiências. É sempre estimulante o contacto com a natureza.
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Pretende-se também criar um pequeno canteiro de ervas aromáticas, para serem
utilizadas pelas cozinheiras da instituição. A pequena horta das aromáticas será
delimitada com pedras pequenas.
Nesta pretendiam-se semear alecrim, salsa, coentros, orégãos, tomilho, cebolinho,
manjericão, entre outras. Os utentes iriam ser os responsáveis pela preparação do solo, a
sementeira e plantação, pela rega e restantes cuidados. Os idosos iriam ficar
responsáveis pela manutenção de todo o jardim/horta.

Atividade: “Histórias de Vida”
Público-alvo:
Utentes do Lar da Misericórdia.
Materiais: fotografias dos utentes e dos familiares, computador, tela e retroprojetor.
Objetivos:
- Relembrar momentos e memórias familiares;
- Possibilitar a estimulação cognitiva e emocional;
- Permitir o envolvimento, a partilha e o convívio entre os utentes.
Breve Descrição:
Para esta atividade a Animadora precisará da colaboração dos familiares dos idosos.
Previamente, entrará em contacto com eles para que disponibilizem algumas fotografias
do seu idoso. Estas fotografias podem ser mais recentes ou mais antigas.
A Animadora irá mostrar a cada utente, todas as fotografias facultadas pelo seu familiar.
Depois conversar com ele individualmente, de modo a ativar memórias e sentimentos.
Em seguida pedirá que ele escolha uma das fotografias, para que, depois, possa partilhar
a sua história com os restantes idosos do lar.
As fotografias escolhidas pelos idosos serão projetadas, a fim de todos poderem ver e
ter melhor perceção. À vez, cada idoso falará na sua fotografia.
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3.3 Reflexão Crítica
As duas primeiras semanas foram importantes para conhecer a instituição, as
colaboradoras e principalmente os utentes. Permitiram-me perceber o funcionamento e
enquadrar-me na instituição e no plano de atividades semanais (anexo I).
No plano semanal da instituição, as atividades que constam são: coro sénior; treino
cognitivo; expressão corporal; estimulação física/motora; lúdico-recreativas; atividades
desportivas e intelectual cultural. As atividades “sociais” e “outras” também são
realizadas tendo em conta o plano anual de atividades.
Para além da participação nas atividades, diariamente auxiliei os utentes com mais
limitações na sua deslocação, essencialmente aqueles que necessitavam de bengala e
cadeiras de rodas.
Durante as duas semanas notei que eram poucos os idosos que participavam nas
atividades que eram propostas pelas Animadoras. Infelizmente, muitos preferiam estar
na sua cadeira sossegados a ver televisão ou a ler revistas e jornais.
Considero que nestes dias consegui chegar a alguns utentes, motivá-los para a
participação e envolvê-los nas atividades sugeridas.
Na minha ótica, a instituição deveria tentar contornar a falta de participação dos utentes,
recorrendo a métodos e estratégias para que estes percebam a importância de continuar
ativos, física e mentalmente, com o objetivo de possibilitar uma melhor qualidade de
vida e um envelhecimento saudável. É importante que a implementação das ações sejam
do gosto e do interesse dos idosos. Assim, deve-se envolver e comprometer os idosos na
planificação das atividades e na gestão do seu dia-a-dia, contribuindo para o
desenvolvimento do sentimento de pertença.
Acredito que apesar das fragilidades físicas (mobilidade condicionada) e psicológicas
(perdas de memória, nomeadamente a curto prazo e/ou patologias), os idosos
apresentam várias potencialidades, principalmente o facto de possuírem um saber “ser”,
saber “estar” e saber “fazer”, armazenados através das suas vivências e experiências
vividas ao longo das suas vidas. Assim, as estratégias de intervenção deverão passar por
motivar os idosos, fazendo com que estes reconheçam e valorizem o seu papel na
sociedade e na comunidade onde estão inseridos.
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A ASC com a população idosa deve ter como principais objetivos, melhorar o seu dia-adia e contribuir para um envelhecimento ativo e saudável. A intervenção com os idosos
deve valorizar as suas experiências de vida, aumentando a autoestima e o gosto pela
vida, fortificando a proximidade social e familiar e, ainda, criar um contexto de novas
aprendizagens e proximidade com a atualidade da sociedade e comunidade da qual
fazem parte.
Durante as duas semanas de estágio tive o privilégio de permanecer em contacto com os
utentes da instituição do Lar da Misericórdia. Para além da fase de observação e
adaptação, também participei e colaborei nas atividades propostas pelas Animadoras
socioculturais. No apêndice II, apresento de forma concisa o que foi efetuado nestes
nove dias de estágio curricular.
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4.1 Animação Sociocultural em Tempos de Pandemia
Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS) (2020), no final de dezembro a Organização
Mundial de Saúde (OMS) teve conhecimento que tinha surgido na cidade de Wuhan,
província de Hubei, na China, um cluster de pneumonia de natureza desconhecida. No
início de janeiro, surgiu um novo vírus da família do coronavírus (2019-nCoV), que se
propagou rapidamente a nível internacional. No final de janeiro a Diretor-Geral da OMS
declarou a doença por novo coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de
Âmbito Internacional.
Atualmente, Portugal e o mundo enfrentam uma enorme batalha contra este vírus. Este
alterou os modos de vida das populações, o que achávamos que era certo e garantido,
passou a ser encarado com dúvida, medo e incerteza. O mundo não será nem pode ser
igual, depois de conseguirmos vencer esta luta contra a pandemia da COVID-19. O país
deve-se reorganizar, através de novas políticas, novos métodos, novas ideias, a pensar
em primeiro lugar no bem-estar e estabilidade social das pessoas e da sociedade.
A situação atual do país, revelou enormes fragilidades, como por exemplo as do Serviço
Nacional de Saúde, que não estava preparado para as necessidades que ocorreram, bem
como as debilidades das instituições sociais, a nível de equipamentos e outros recursos.
Esta pandemia originou e origina diversos impactos não só a nível de saúde, mas
também económicos, ambientais, sociais, culturais, entre outros.
O mundo quase parou, as pessoas viram as suas vidas serem suspensas, a quarentena e o
confinamento causaram em muitas pessoas o sentimento de perda de liberdade e
consequentemente medo, ansiedade e stress.
O medo do desconhecido, do que não se vê, mas que se sabe que existe, as incertezas a
nível pessoal e profissional, alteraram as vivências, o modo de encarar a vida e as interrelações que caraterizam uma sociedade.
Segundo Trindade16 (2020, s/p.), “a rigidez dos horários profissionais, não davam
espaço à necessária vivência do ser humano, fazendo com que se perdessem os laços de
ligação familiar e de relação social. Esta forma de vida, sem tempo para dialogar, para
ver os filhos crescer, relegando para segundo plano as relações de afetividade e a

16

Disponível em: https://www.reconquista.pt/articles/a-crise-que-mudou-o-mundo. Acedido a 7 de
setembro de 2020.
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transmissão de valores importantes para um desenvolvimento humano saudável, refletese na dificuldade que as famílias estão a sentir em passarem 24 horas juntas.
Com efeito, muitas famílias tinham a desculpa da falta de tempo para não realizarem
atividades simples como por exemplo, fazer desporto, ver filmes e séries, brincar com
os filhos, ler livros, entre muitas outras atividades de lazer e ócio. Com o confinamento,
ganhou-se mais tempo, mas também mais disciplina para orientar e organizar o dia-adia de forma positiva, produtiva e criativa.
Esta pandemia trouxe à tona quais as famílias mais vulneráveis e carenciadas, visto que
a escola foi “transferida” para dentro de casa dos portugueses. Constatou-se, mais uma
vez, que as desigualdades sociais e económicas ainda são uma realidade do século XXI.
A falta de condições, oportunidades, recursos humanos e materiais, exigiram que o
governo e as identidades públicas e privadas reunissem um conjunto de
soluções/estratégias para garantir o mínimo de condições para que estas crianças e
jovens possam continuar a evoluir enquanto estudantes, mas principalmente enquanto
pessoas/cidadãos.
À luz dos pressupostos de Trindade17 (2020, s/p.):
“enquanto a igualdade de oportunidades não é uma realidade, cabe às famílias o
papel fundamental de formar os nossos jovens e, neste contexto de adversidade,
por que não dar autonomia às crianças, para que desenvolvam a criatividade e
libertem a imaginação, permitindo-lhes criar as mais variadas, e úteis,
competências, desde tarefas domésticas (cozinhar, fazer arrumações),
experiências particulares (fazer desporto, escrever, construir legos) e organizar
os seus momentos de ócio e lazer (jogar, ler, ver televisão, ouvir música).”

As relações e interações são intrínsecas aos indivíduos. É importante continuar a
cultivar a socialização, a cooperação e o envolvimento, estabelecendo ligação com os
outros através das novas tecnologias e dos meios de comunicação.
No setor da 3ª idade, algumas das debilidades apontadas por Trindade (2020) são a falta
de recursos humanos, recursos materiais, equipamentos de proteção individuais,
carência de recursos económicos e logísticos para darem respostas eficientes aos utentes
e à própria sociedade.

17

Disponível em: https://www.reconquista.pt/articles/a-crise-que-mudou-o-mundo. Acedido a 7 de
setembro de 2020.
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Os idosos são um dos grupos mais vulneráveis à pandemia, para além da idade, têm
mais fragilidades a nível de saúde, por este motivo é neste grupo etário que se verificou
mais casos de óbitos.
Tendo em conta Graça Freitas, médica, chefe de serviço de saúde pública e subdiretorageral da saúde, o impacto de COVID-19 (morbilidade e letalidade) é maior em pessoas
com mais de 65 anos e com comorbilidades, nomeadamente doenças cardiovasculares,
patologia respiratória crónica ou diabetes.
A DGS apresenta na orientação nº 009/202018, um conjunto de medidas gerais para
reduzir o risco de transmissão do vírus:
a) Visitas
A instituição deve comunicar que, por motivos de saúde pública, não são permitidas
visitas. A presença de visitas só poderá reiniciar-se em função das normas e orientações
nacionais, tendo em conta a evolução da pandemia a nível nacional, regional e local. As
instituições devem garantir os meios para que os residentes possam comunicar com os
familiares, nomeadamente videochamada ou telefone.
b) Higiene, limpeza, desinfeção e gestão dos resíduos
A instituição deve assegurar-se que todas as pessoas que aí vivem e trabalham estão
sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem
correta das mãos, assim como as outras medidas de higienização e controlo ambiental.
c) Distanciamento social, concentração de pessoas e ventilação dos espaços
Distanciamento entre utentes e funcionários (1 a 2 metros), com exceção da
proximidade necessária para a prestação de cuidados; devem ser divulgadas, ensinadas e
treinadas, as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória; os utentes com e sem
sintomas respiratórios agudos, devem ser separados, de forma a promover o
distanciamento; nos espaços comuns só devem estar utentes e funcionários sem
sintomas respiratórios agudos; devem ser utilizados espaços comuns por turnos; as
atividades diárias devem ser reorganizadas, cessando as atividades lúdicas coletivas; a
cessação/diminuição das atividades lúdicas e o distanciamento social podem necessitar
de apoio psicológico para minimizar o risco de depressão e retrocesso das capacidades
18

Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacaon-0092020-de-11032020-pdf.aspx. Acedido a 1 de agosto de 2020.
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sociais e cognitivas; o ar dos quartos e das salas deve ser renovado frequentemente, com
sistemas de ar condicionado/ventilação e/ou abrir as janelas várias vezes ao dia.
Na mesma orientação (nº 009/202019), a DGS apresenta também algumas diretrizes para
os profissionais, nomeadamente: o uso de máscaras cirúrgicas em todos os profissionais
que contactam com utentes/residentes; todos devem ter conhecimento e respeitarem as
orientação da DGS, higiene das mãos, etiqueta respiratória e o distanciamento social; os
cuidadores devem ser separados por grupos; todos os profissionais da instituição
deverão monitorizar a temperatura corporal e sintomas como a tosse e falta de ar, no
início e fim do trabalho; os profissionais que apresentem sintomas não devem
apresentar-se ao serviço; se estão a trabalhar devem dirigir-se para a área de isolamento;
a

instituição deve ter definido, no seu plano de contingência, como proceder à

substituição dos trabalhadores que forem casos suspeitos/confirmados, de forma a
continuar a satisfazer as necessidades dos utentes, sem interrupção.
Tendo em conta Trindade20 (2020, s/p.), é necessário refletir-se nas prioridades dos
serviços, das obrigações e investimentos na prestação de serviços eficazes e eficientes,
dando mais importância à valorização humana, e aponta para algumas medidas que
devem ser tomadas. Segundo o autor é essencial:
“dotar as instituições de recursos humanos e materiais adequados, melhorando e
consolidando as suas práticas; apostar em novos modelos de formação com
base na capacitação e formação nesse sector da 3ª idade; ajustar o estatuto da
carreira dos profissionais das instituições sociais e sua organização; garantir
uma maior qualificação dos Recursos Humanos e uma aposta na sua
contratação; garantir a vertente de apoio ao Domicílio com mais capacidade e
qualidade de ofertas, garantindo um apoia mais efetivo; criar uma revolução
digital na 3ª idade, rede WiFi, computadores nas instituições, promovendo
apoio na criação de novas ofertas e eficiências em termos tecnológicos.”

É importante fazer-se um balanço das fragilidades e necessidades e, principalmente, das
oportunidades que se constroem para melhorar as práticas e as intervenções com as
pessoas e a sociedade, deve-se encarar esta crise como um “copo meio cheio” e não um
“copo meio vazio”.

19

Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacaon-0092020-de-11032020-pdf.aspx. Acedido a 1 de agosto de 2020.
20
Disponível em: https://www.reconquista.pt/articles/as-instituicoes-sociais-e-a-crise. Acedido a 5 de
setembro de 2020.
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4.1.1 Projetos e Iniciativas
Atualmente, muitas têm sido as iniciativas, por todo o país, para tentar colmatar as
necessidades básicas da população mais envelhecida, com doenças crónicas e/ou sem
retaguarda familiar, nomeadamente, a distribuição de refeições, a higienização pessoal e
habitacional, a compra e entrega de medicamentos e de produtos de mercearia, o passeio
com os animais de estimação e ainda um acompanhamento através de chamadas
telefónicas. Habitualmente, são iniciativas e programas dos Municípios e Juntas de
Freguesias, mas também através do voluntariado, pessoas que estão disponíveis para
ajudar os mais vulneráveis.
Algumas destas iniciativas que surgiram com a pandemia são:
a) Janelas ConVIDA21
Iniciativa desenvolvida pelos estudantes da Licenciatura de Educação Social
Gerontológica e do mestrado em Gerontologia Social da Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).
É uma ação de proximidade e suporte para as pessoas idosas que estão em casa sozinhas
ou isoladas de familiares e amigos. Os estudantes convidam a população em geral a
conversarem diariamente com os seus vizinhos séniores à janela ou varanda. Através de
uma página nas redes sociais divulgaram a iniciativa, sensibilizam, sugerem e recolhem
experiências destas ações.
O IPVC (2020, s/p.), explica que:
“conscientes dos riscos e da vulnerabilidade acrescida a que este grupo
populacional fica exposto no atual contexto, nomeadamente o aumento de
sentimentos de isolamento, solidão, insegurança, abandono e exclusão, os
estudantes de gerontologia e futuros gerontólogos pretendem criar uma rede de
suporte e ajuda às pessoas mais velhas; identificar/sinalizar necessidades ou
situações de risco vividas pelas pessoas mais velhas; ajudar os mais velhos a
manter-se em casa, seguros e protegidos, evitando o risco de contágio da
COVID-19, minimizando desta forma a vivência de sentimentos de solidão,
isolamento social, insegurança ou abandono.”

21

Disponível
em:
https://www.esec.pt/en/noticias/gerontologia-social-da-esec-associa-se-iniciativajanelas-convida. Acedido a 10 de julho de 2020.
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b) Teatro ao Telefone22
Iniciativa da Câmara Municipal da Amadora em pareceria com a Escola Superior de
Teatro e Cinema e a Associação dos Amigos da Escola Superior de Teatro e Cinema, e
com financiamento do POR Lisboa.
O Teatro de Identidades tem como objetivo dinamizar a prática teatral entre a população
idosa dos Centros de Dia e a comunidade em geral, promovendo o envelhecimento
ativo, a inclusão, a acessibilidade à arte e quebrar o isolamento e solidão. Algumas das
atividades desenvolvidas são: Eu conto e tu contas - histórias curtas, que despertam a
criatividade, para que os idosos as continuem; Boas notícias – notícias otimistas que
marcaram as suas vidas; Histórias criadas pelos idosos, são transmitidas aos artistaspedagogos; Os idosos mais ágeis, ligam aos que se encontram mais frágeis; Leitura de
pequenas histórias ao telefone, inspiradas no livro “Histórias ao Telefone” de Giani
Rodari.
Estas experiências serão um mote para uma peça de teatro, que deverá estrear no mês de
outubro, em que se comemora o Mês do Idoso.
c) Projeto TEIA23
Este projeto foi desenvolvido pelo Centro Assistencial, Cultural e Formativo do Fundão
(CACFF), no âmbito da Inovação Social (Portugal 2020), com vários parceiros sociais.
TEIA - Tempo, Educação, Integração e Ação, é um projeto com a duração de dois anos
e que pretende responder ao problema social do isolamento e da solidão da população
idosa.
O objetivo é a transformação de um autocarro móvel que vise levar a todo o concelho
um programa multidimensional e integrado de prevenção e intervenção, dinamizado por
uma equipa especializada. Este programa assume três dimensões, a saúde física, a saúde
mental/cognitiva e a saúde emocional/social.
O autocarro vai às aldeias promovendo programas de exercício físico, estimulação
cognitiva e dar apoio emocional e social, através de uma equipa multidisciplinar
(Psicólogo, Professor de Educação Física e Assistente Social), que cuidaram dos idosos,
contrariando o isolamento, geográfico e social. O TEIA tem linhas de apoio para

22

Disponível em: https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/ha-uma-peca-de-teatro-a-ser-criada-aotelefone-com-idosos-da-amadora-040320. Acedido a 10 de julho de 2020.
23
Disponível em: https://www.esec.pt/en/noticias/gerontologia-social-da-esec-associa-se-iniciativajanelas-convida. Acedido a 10 de julho.
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Aconselhamento Psicológico, Apoio Social, Apoio Técnico a Serviços e Estimulação
Cognitiva.
Para além destas três iniciativas, existem muitas outras, destinadas à comunidade em
geral, desde visitas virtuais a alguns museus, peças de teatro nas redes sociais,
moradores que se reúnem nas suas janelas e varandas e que oferecem animação e
música uns aos outros, a fé e a oração partilhada virtualmente, festivais gastronómicos e
desportivos nas redes sociais, formações e workshops em todas as áreas e todos os
públicos, jogos e desafios online (por exemplo a Sebenta da Quarentena), as bibliotecas
que contam histórias nas redes sociais e disponibilizam, livros, DVD´s, revistas e outras
publicações à população, entre muitas outras ações de norte a sul do país.

4.2 Metodologia de Projeto
O animador sociocultural é importantíssimo no trabalho de ASC, é ele que orienta todas
as intervenções, com e para as pessoas. Para a melhor escolha da Metodologia de
Projeto, é necessário ter o apoio de uma equipa multidisciplinar para conseguir alcançar
com êxito todos os objetivos e metas das ações a realizar e implementar.
Os programas e projetos de ASC tem como princípio estimular o convívio e promover
uma vida com sentido, segundo o perfil do animador (como pessoa e como profissional)
e principalmente as caraterísticas do público-alvo com o qual desempenha o seu
trabalho.
Segundo Montez (2019, p.3), baseado em estudos de Guerra (2007) e Schiefer (2006),
refere que:
“a animação sociocultural, em qualquer um dos seus âmbitos, implica a
mobilização de recursos, a participação e a capacitação de pessoas e grupos
com vista a uma mudança social, orientados por uma lógica de processo ou de
projeto. A lógica de processo (ou processual) assenta na compreensão e no
desenvolvimento das dinâmicas grupais e da comunidade, atuando à medida
que se identificam necessidades e se afetam os recursos para a ação coletiva. A
lógica de projeto (por objetivos) assenta numa projeção mental para um
horizonte futuro, tendo em conta os problemas e as necessidades do momento
presente, e o envolvimento estratégico de atores sociais na mudança
pretendida.”
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A metodologia de projeto na animação tem que ter em atenção o âmbito em que incide a
intervenção, os recursos humanos, materiais e financeiros que se podem mobilizar, os
objetivos, segundo as necessidades e potencialidades dos protagonistas do projeto ou
programa e as técnicas que se podem utilizar na intervenção.
Tendo em conta Sempere (1997), é necessário refletir sobre algumas das imprecisões
relativas às especificidades e formas de intervenção da ASC, nomeadamente, a
amplitude dos campos de atuação, as caraterísticas dos recetores e dos territórios, as
tipologias das organizações, entre outras. As caraterísticas individuais e grupais
influenciam, positiva ou negativamente, o âmbito de intervenção, os objetivos e as
intencionalidades, vão contribuir para a conceção do projeto. As caraterísticas da
organização gestora ou impulsionadora do projeto é outro elemento importante. Na
conceção de um projeto temos que ter em atenção alguns níveis que irão facilitar a
programação dos procedimentos que se devem adotar nas ações. No quadro 3, podemos
ver de forma sintetizada estes níveis, os seus procedimentos e as formas de elaborar a
metodologia mais adequada.
Quadro 3 – Níveis e Procedimentos da Elaboração de Projetos
Nível Pessoal –
Profissional

- Contribuições individuais das pessoas;
- Caraterísticas diferenciadas dos profissionais.
- Aspetos criativos e ideológicos;

Nível Grupal – Equipa

- Capacidades de inovação, etc;
- Critérios comuns de equipa;
- Caraterísticas da equipa: equipa pluridisciplinar, etc.
- Forma de trabalho e direção, etc;

Nível Institucional Organização

- Opções da organização nas suas finalidades;
- «Cultura organizativa»;
- Metodologias próprias de elaboração de projetos que a
identifiquem.
- Imagem corporativa, etc;

Nível Formal - Legal

- Adequação às formas jurídicas;
- Requisitos das normas administrativas;
- Exigências do cargo, etc.
(Fonte: Sempere, Alfons. 1997, p.137)
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Para a escolha de métodos e técnicas de intervenção é necessário: saber
identificar/diagnosticar a realidade (necessidades e potencialidades), definir quais os
objetivos/estratégias fundamentais, planear/organizar ações, com base nos objetivos,
estratégias, recursos, calendarização e o público-alvo, intervir e desenvolver as
atividades e dinâmicas para dar resposta aos objetivos traçados, avaliar o trabalho
efetuado e ver as possíveis adaptações para melhorar a intervenção e por fim divulgar,
realizando um relatório crítico e reflexivo de todas as fases do projeto.
Montez (2019, p.6), explica que os processos que agregam um projeto são designados
de “fases”, sendo estas: “o Diagnóstico (da situação atual e do que se considerar
necessário mudar); o Planeamento (do que se pretende realizar para atingir uma
mudança); a Execução (de atividades geradoras de mudança); e a Avaliação (da relação
entre o que se considerou necessário mudar, o que se planeou e o que se realizou).
Na elaboração de programas e projetos de ASC, existem vários aspetos fundamentais, a
identificação do ponto de partida, antecedentes e situação interna da organização; os
conteúdos, orientação e objetivos do projeto; os modelos de gestão e agentes que
participam; fatores de gestão do projeto ou programa, nomeadamente: planificações e
programação; fatores jurídicos; fatores organizativos e recursos humanos; fatores
infraestruturais e técnicos; gestão da imagem e da comunicação; gestão de relações;
fatores económicos; fatores éticos e deontológicos; outros fatores; e ainda o processo de
avaliação (Sempere, 1997).
Tendo em conta Silva (2013), o projeto divide-se, fundamentalmente, em 3 etapas:
- Sensibilização: é o período de integração, no qual se recolhem informações e dados
para a realização da caraterização do contexto, público-alvo e o diagnóstico de
necessidades. Procede-se ao primeiro contacto com os indivíduos, com vista à
sensibilização e motivação para a participação. Durante esta fase, planeia-se o projeto e
as ações a desenvolver e implementar.
- Implementação: é o período em que as ações e atividades são executadas, tendo em
conta tudo o que foi planeado no processo de concessão.
- Avaliação: esta etapa ocorre ao longo de todo o projeto ou programa. Primeiramente
no diagnóstico de atividades (avaliação diagnóstica), em seguida uma avaliação
contínua, que auxilia na reflexão dos aspetos positivos e negativos e às respetivas
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adaptações e, por último, na fase final, sendo uma análise dos resultados alcançados e se
os objetivos e metas delineadas foram atingidos com sucesso.
Assim, antes de planear a conceção do projeto é essencial conhecer a realidade com que
vai trabalhar, proceder à caraterização do contexto de intervenção, nomeadamente:
geográfico, económico, demográfico, territorial, social e cultural. É necessário conhecer
e caraterizar o público-alvo com que se vai laborar, este conhecimento pode ser feito
através de conversas informais com os indivíduos, com a equipa multidisciplinar, pela
observação direta participante ou não participante das ações e atividades executadas e
ainda pela utilização de inquéritos por questionários.
Depois destas caraterizações, o animador tem algumas ferramentas que lhe permitem
planificar o processo de intervenção, conseguindo fazer uma análise das forças e
fraquezas internas e as oportunidades e ameaças externas. A fase seguinte, e de extrema
importância é o Diagnóstico das Necessidades, aqui o animador identifica as carências e
os interesses, as fragilidades e potencialidades. Nesta etapa realiza-se a priorização das
necessidades consoante o grau de urgência interventiva.
A fase posterior é a finalidade, que recaí sob o impacto que se deseja alcançar, através
de um conjunto de objetivos que devem ser construídos com base em tudo o que já foi
falado anteriormente. Assim os objetivos, têm que ser formulados com vista às
melhorias e ganhos que se esperam com a conceção e implementação do projeto. Os
objetivos devem ser subdivididos em gerais: os centrais, e os específicos: vão de
encontro aos gerais, mas são mais discriminados e pormenorizados.
A fase seguinte é a seleção da metodologia, dos métodos e técnicas a utilizar. Segundo
Ander-Egg (1990), a utilização da metodologia de investigação-ação participativa
possibilita aos indivíduos envolvidos a aquisição dos conhecimentos essenciais à
intervenção, com o objetivo de solucionar alguns dos seus problemas, ou de satisfazer
algumas das suas necessidades. É importante a existência de uma relação de estreita de
cooperação e associação entre a população-alvo e os investigadores, produzindo um
cruzamento mais fértil e enriquecedor das experiências/vivências das pessoas e dos
conhecimentos teórico-metodológicos do investigador.
Para o mesmo autor, a metodologia da investigação-ação participativa promove a
democratização do saber, a troca de conhecimentos entre as pessoas e o
desenvolvimento da capacidade de intervir nas comunidades.
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Os projetos locais são instrumentos para a implementação de dinâmicas estratégicas
para solucionar problemas comunitários. Independentemente da designação adotada da
educação/ animação/ desenvolvimento – intervenção/ trabalho - comunitário/ popular/
local, pode enquadrar-se a implementação de projetos em três cânones fundamentais,
com base nos seus objetivos e as metodologias consequentes dos mesmos. Segundo
Balola (2010, p.26), citando Santos, H. (2003), esses paradigmas são:
- “Paradigma assistencialista cujo objetivo fundamental é atenuar as
“disfunções sociais” através de ações assistenciais aos mais carentes, sem
procurar corrigir as causas das desigualdades sociais existentes. Tem uma
função essencialmente assistencial e compensadora;
- Paradigma integrador que visa a adoção/integração social dos indivíduos
numa sociedade supostamente não conflitual, mas em evolução. Inserem-se
neste âmbito as formas de ensino recorrente e de formação profissional segundo
um modelo escolar. Desempenha, sobretudo, uma função de adaptação dos
indivíduos às mudanças da sociedade. Estes dois paradigmas partilham o
mesmo objetivo, a necessidade de preservar o status social através da alienação,
acomodação e domesticação dos grupos populares;
- Paradigma radical que tem como objetivo contribuir para a redistribuição do
saber e do poder, a democratização real da sociedade, o esbatimento das
desigualdades sociais, através da capacitação, do desenvolvimento das
competências e do empowerment das comunidades populares. A nível
metodológico pressupõe a participação ativa das mesmas, em todas as fases do
processo

educativo,

preparação/planeamento,

organização/execução

e

avaliação. Como o paradigma radical visa a transformação sucessiva da
sociedade e o aproveitamento racional e sustentado da natureza, assim como
desenvolve uma teoria de desocultação das causas dos problemas.”

Não é possível determinar uma única metodologia para a conceção, elaboração e
programação de programas e projetos de animação. Esta tem que se adaptar e ajustar à
realidade própria do campo de intervenção. É essencial o estabelecimento da natureza
do projeto, destinatários, âmbitos, contextos, fundamentos, finalidades e objetivos,
metas, recursos, as atividades e ações, calendarização, entre outros aspetos que
determinam a programação de projetos de ASC.
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4.3 Projeto - “Tradições de um Povo”
O presente projeto será realizado no contexto local e regional, da Cidade do Fundão e
será implementado com a população idosa do Lar da Santa Casa da Misericórdia do
Fundão (SCMF), e com a comunidade em geral, deste crianças, jovens e adultos que
tenham interesse em participar neste projeto. A sede do projeto será a Quinta
Pedagógica do Fundão.
A escolha do público-alvo visa a importância da convivência entre as diferentes
gerações, sendo que é bastante importante que os idosos apesar de estarem
institucionalizados continuem a participar em atividades fora da instituição e a interagir
com pessoas de diferentes idades e aprendizagens. As atividades intergeracionais têm
como finalidade garantir um benefício mútuo para as pessoas das diferentes gerações,
promovendo um melhor envolvimento, empatia e respeito entre todos.
Os âmbitos de intervenção serão: cultural, educativo e intergeracional. Através de um
conjunto de atividades/sessões, lúdico-recreativas, culturais e sociais, pretendemos
desenvolver alguns conteúdos como as tradições, os saberes e os costumes da região,
nomeadamente, o artesanato, as danças e cantares, os jogos tradicionais, as atividades
agrícolas/campo, as profissões antigas e as tradições orais. Estas atividades estão
programadas ao longo do ano, num cronograma (apêndice V) de forma concisa,
organizada e estruturada.
Estas ações terão como principal objetivo tornar os idosos protagonistas e permitir que
estes façam parte da construção do futuro da região, assumindo assim um papel
essencial na transmissão, valorização e preservação da história e das tradições da região,
junto da restante comunidade local. Com efeito, pretende-se que a comunidade seja
protagonista do seu próprio desenvolvimento, pois para além de aprenderem com os
mais velhos, poderão trocar e partilhar experiências, vivências, opiniões, dúvidas, entre
outras aspetos. Neste contexto serão criados laços afetivos e comunitários, através do
envolvimento com públicos de diferentes idades, garantindo uma satisfatória interação
social e cultural.
O Projeto terá início no mês de outubro de 2020 e as atividades serão realizadas a partir
de janeiro de 2021 e, terminarão em dezembro do mesmo ano. Contudo, o projeto
poderá ter um tempo de atuação mais alargado. Depois da avaliação, será feita uma
reestruturação das atividades, tendo em conta os pontos positivos e negativos das ações
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implementadas. Serão selecionados outros saberes e tradições da região, permitindo a
partilha e aquisição de novas aprendizagens e competências.

4.3.1 Diagnóstico
O Concelho do Fundão tem vindo a apresentar uma quebra de população residente,
passando de 28560 em 2012, para 26719 em 2018, registando em decréscimo de 1841
habitantes, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Relativamente à população residente mais envelhecida não existe grande variação.
Analisando os grupos etários e os anos de 2012, 2015 e 2018, os dados estatísticos
apresentados no INE são muito semelhantes. Em 2012, existia um total de 7687 idosos,
em 2015, havia 7626 e em 2018, um total de 7658 idosos. Destaca-se o grupo dos 70-74
anos, 75-79 anos, 80-89 anos que têm tido uma quebra, e ainda o grupo etário dos 85 e
mais anos, que tem aumentado, passando de 1257 em 2012, para 1576 no ano de 2018,
existindo uma diferença de 319 idosos (INE, 2020).
Com base nos dados estatísticos do INE, o índice de envelhecimento tem vindo a
aumentar ao longo dos anos, dado o aumento da esperança média de vida. Em 2012 foi
de 225,9 e em 2018 registou-se 269,3 pessoas idosas por cada 100 jovens.
Tendo em conta estes dados estatísticos é necessário dar resposta a um conjunto de
necessidades deste grupo etário (65 e mais anos), nomeadamente a adequação dos
serviços e infraestruturas e ao problema da exclusão e do isolamento social.
É preciso que os idosos continuem ativos e participativos na comunidade a que
pertencem, através de medidas e ações que promovam a cidadania, os valores e o
contacto social e cultural.
O Lar da Misericórdia contempla 85 utentes permanentemente. Estes idosos têm
algumas necessidades e limitações, ou seja, muitos precisam de auxiliares para se
movimentarem, nomeadamente cadeiras de rodas, andarilhos e bengalas.
Os idosos fazem parte de um grupo vulnerável, devido às patologias que a idade
transporta. Estes são pessoas com algumas caraterísticas e limitações específicas, mas
com grandes personalidades e potencialidades, devido ao seu longo percurso de vida e a
todas as experiências e vivências.
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Uma das problemáticas do projeto prende-se, essencialmente, com o facto de os idosos
serem, por vezes, depositados em lares e se manterem inativos e afastados da
participação na comunidade onde nasceram, cresceram e, adquiriram todo um conjunto
de experiências e competências.
Outra das problemáticas incide no facto de as crianças e jovens, por vezes, não
demostrarem interesse nem paciência para ouvir os mais velhos, desvalorizando as suas
vivências, saberes e tradições.
Neste sentido, o projeto tem por objetivo tornar os idosos atores principais na sua
comunidade, na área da educação/formação cultural, através de um conjunto de
atividades, com a restante comunidade - crianças, jovens e adultos -, com o objetivo de
todos juntos poderem aprender, partilhando experiências e saberes.

4.3.2 Objetivos do Projeto
Segundo Amaral (2012, p.9), citando Cohen e Franco (1993), o objetivo é “a situação
que se deseja obter no final do período de duração do projeto, mediante a aplicação dos
recursos e a realização das ações previstas.”
A definição dos objetivos é bastante importante, visto que são eles que irão conduzir o
processo de desenvolvimento do projeto, tendo em conta as intencionalidades do
mesmo. Os objetivos gerais e específicos apresentam os resultados e as mudanças que
se pretendem atingir e alcançar.
Assim, os objetivos gerais e específicos do projeto são os seguintes:
Objetivo Geral
- Permitir a partilha, o envolvimento e a interação geracional, promovendo e
incentivando a sociabilização intrafamiliar e intergeracional.
Objetivos Específicos
- Possibilitar que os idosos se tornem protagonistas do seu próprio desenvolvimento e
na construção do futuro da comunidade onde estão inseridos;
- Favorecer a preservação, valorização e transmissão de tradições, saberes e costumes,
através do envolvimento efetivo dos idosos e da comunidade;
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- Contrariar sentimentos de inutilidade, tristeza, solidão e isolamento, através da
participação em atividades de ASC que motivem e estimulem os idosos.

4.4 Educação Intergeracional
O conceito de educação intergeracional, advém das definições singulares das duas
palavras: educação e intergeracionalidade.
Segundo Oliveira (2018), aludindo a Patrício e Osório (2013), a educação tem um papel
fundamental, visto que garante que todos os indivíduos obtenham as capacidades
necessárias, permitindo ajustarem-se com agilidade às modificações. Entende por
capacidades a combinação de saberes, competências e atitudes próprias ao contexto e
necessárias para o desenvolvimento pessoal, para a inclusão social, para a prática de
uma cidadania ativa, e para o trabalho/emprego.
Tendo em conta Villas-Boas (2017, p.41), “a intergeracionalidade consiste na criação e
promoção de oportunidades que garantam a construção de relações intergeracionais e a
continuidade da educação entre indivíduos de diferentes gerações, de modo a fomentar a
solidariedade, interdependência, reciprocidade, partilha de conhecimentos e a
transformação entre indivíduos, contribuindo juntos para a construção de um modelo de
sociedade mais justo e solidário.”
De acordo com Villas-Boas et al. (2016), o conceito de educação intergeracional já é
antigo, uma vez que as gerações mais velhas sempre ensinaram as gerações mais novas
e aprenderam simultaneamente com elas. Porém, só recentemente começou a ser mais
concetualizado e investigado, em virtude dos efeitos das alterações sociais, culturais,
geracionais, históricas, políticas, económicas e tecnológicas. Algumas destas mudanças
foram: o aumento da esperança de vida, possibilitando uma coexistência temporal das
várias gerações, e por sua vez o aumento das interações entre gerações; as mutações do
contexto familiar e laboral e dos papéis sociais; a necessidade de procurar melhores
condições de vida; o progresso tecnológico que possibilitou melhor qualidade de vida; o
aumento do acesso à habitação, à alimentação, à saúde, à informação, à educação, à
tecnologia, entre outras. Estes fatores conduziram a que as gerações mais velhas e mais
novas estejam cada vez mais separadas, dificultando a interação, a educação e a
aprendizagem entre elas.
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Conforme Mannion (2012), citado por Villas-Boas (2017, p.62), o conceito de educação
intergeracional é bastante complexo, assim apresenta algumas perspetivas:
• “envolve pessoas de duas ou mais gerações na participação de uma prática
comum que acontece em algum lugar;
• envolve diferentes interesses entre as gerações e pode ser empregue para
melhorar o indivíduo, a comunidade, o ambiente através da resolução de
algum problema ou desafio;
• exige a disposição de que as gerações cada vez mais separadas comuniquem
reciprocamente (por meio de atividades que envolvem consenso, conflito, ou
cooperação), com a esperança de que se originem e partilhem novos
significados, práticas e lugares intergeracionais;
• exige a disposição de ser sensível aos lugares e uns aos outros de uma forma
continuada.”

Tendo em conta Patrício (2018, p. 143), a educação intergeracional “é uma poderosa
ferramenta para responder às mudanças sociais e ao envelhecimento demográfico. As
práticas educativas intergeracionais desenvolvidas em contextos socioculturais ricos e
dinâmicos vislumbram-se favoráveis à aprendizagem entre gerações, à promoção das
relações intergeracionais e à criação de uma sociedade para todas as idades.”

4.4.1 Projetos e Programas Intergeracionais
Segundo Oliveira (2018), aludindo a Mínguez (2010), todos os projetos intergeracionais
têm três etapas distintas: a 1ª etapa é a da aproximação, que contribui para um melhor
entendimento entre as gerações; 2ª etapa é a dos serviços, desenvolve-se atividades de
apoio às gerações com poucos recursos, através de serviços mútuos; e a 3ª etapa é a do
desenvolvimento comunitário, nomeadamente nos cuidados familiares, educação, apoio
e regulação intelectual.
Para o mesmo autor (2018, p.27), é bastante importante a participação nos programas e
projetos intergeracionais, visto que estes “melhoram a qualidade de vida de todos os
intervenientes, aumentam a interajuda, despertam novas curiosidades, favorecem o
envelhecimento produtivo, melhoram a autoestima, motivam a aprendizagem,
combatem o idadismo, promovem valores pessoais e o apoio mútuo entre as diversas
gerações.”
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Villas-Boas et al. (2016, pp.130-132), destacam alguns dos princípios dos programas
intergeracionais e da educação intergeracional:
• “Promove a cultura de educação ao longo da vida;
• Promove a consciência sobre a diversidade das culturas das diferentes
gerações;
• Desenvolve atitudes positivas entre gerações;
• Fomenta a aprendizagem integrada;
• É uma educação multidimensional;
• Aproxima a escola e a comunidade;
• Permite explorar os interesses e necessidades nas diferentes fases do
percurso escolar, de carreira ou reforma;
• Beneficia indivíduos, comunidades e sociedades.”

Conforme Martins (2018), os Programas Intergeracionais aparecem como uma
ramificação da educação social e da animação, respondendo às carências, necessidades
e problemas dos indivíduos.
De acordo com o mesmo autor (2018), a ASC proporciona ferramentas valiosas para os
programas intergeracionais (…). A ASC utiliza uma metodologia que promove a
modificação social e o desenvolvimento dos indivíduos, através da convivência,
cooperação, colaboração e comunicação entre os grupos, ou seja, possibilita
aprendizagens mútuas entre gerações, por meio de ações/atividades.

4.5 Metodologias
O projeto basear-se-á nos recursos endógenos, como por exemplo as tradições, os
saberes, os usos e costumes, aproveitando as potencialidades e as oportunidades
existentes na população e no seu território e, consequentemente, possibilitando o
desenvolvimento pessoal, social, cultural e local. A região do Fundão é bastante rica em
cultura, principalmente em património, material e imaterial, por isso nunca é demais
trabalhá-lo e mostrá-lo à população local, mas também para além do concelho.
Os instrumentos de recolha de informação para a elaboração do diagnóstico serão, o
questionário e o focus group.
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Com efeito, será aplicado um questionário para os idosos (apêndice III), para perceber,
entre outros aspetos, quais os que têm interesse em participar e quais serão os seus
contributos individuais e grupais para o projeto. Será aplicado também um questionário
para a comunidade adulta (apêndice IV) que tem interesse em participar no projeto.
Através do questionário será possível aferir as potencialidades e os contributos desta
faixa populacional, nomeadamente quais os adultos que têm experiência nas atividades
agrícolas/campo, se têm contacto com algum tipo de artesanato, se já participaram em
grupos de cantares, entre outros aspetos.
Os questionários aos idosos serão realizados na Instituição e os questionários à
comunidade estarão disponíveis em pontos estratégicos, nomeadamente, a Moagem, a
Biblioteca Municipal, o Centro de Saúde e o Hospital do Fundão. Nestes locais existirá
uma folha de registo, para as pessoas que preencherem o questionário, de modo a
facilitar o controlo de dados. Neste documento irá constar o nome, o contacto e o email
das pessoas que preencheram os questionários.
Para o tratamento de dados tem que se ter em conta, primeiramente, os indivíduos que
demonstram interesse em aprender e ensinar à população mais nova e à mais velha.
Assim, estes adultos irão participar no focus group e irão colaborar na planificação das
atividades/sessões.
O focus group será realizado depois da aplicação e análise dos questionários, servirá
para aprofundar as informações obtidas através dos questionários. Irá ser realizada uma
discussão estruturada, com a partilha e troca de ideias entre os idosos e os adultos.
Consoante o número total de participantes, estes serão agrupados em pequenos grupos
para um trabalho de diagnóstico mais produtivo.
Através destes dois instrumentos será possível obter dados e informações, como por
exemplo: os problemas, as necessidades e recursos, os objetivos, e a metodologia mais
eficaz e pertinente. Também possibilitarão delinear as estratégias de ação e todos os
aspetos e caraterísticas que advém da realidade do território e das pessoas envolvidas no
projeto intergeracional.
A planificação das atividades, como já foi referido, será realizada com a participação de
alguns idosos e adultos da comunidade. A Animadora irá reunir com os grupos para
que, em conjunto, estruturem o funcionamento de cada sessão, definindo e atribuindo
aos idosos e aos adultos funções, tendo em conta as suas capacidades. Nas semanas
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antes de cada atividade, a Animadora irá planear e combinar com os responsáveis pela
sessão como se irá atuar e intervir.
Relativamente à avaliação, o projeto irá ser avaliado por todos os participantes
envolvidos - crianças, jovens, adultos e idosos -, através de uma pequena reflexão final
escrita e pela observação e participação direta. No último dia do projeto, todos os
participantes responderão a um questionário de apreciação crítica (apêndice VI).
No final de cada sessão/atividade, a Animadora procurará estabelecer um diálogo com
todos os participantes, para que estes possam dar o seu feedback, relativamente à
atividade, se gostaram ou não, o que acharam mais interessante, possíveis dificuldades,
entre outros aspetos que achem relevantes para a avaliação/reflexão individual e grupal.
Cada pessoa que integrou e participou no projeto “Tradições de um Povo” irá receber no
final do projeto um certificado de participação (apêndice VII).
É importante que todos os participantes estejam envolvidos em todas as fases do
projeto, desde o diagnóstico, planificação, aplicação e avaliação (quadro 4).
Quadro 4 – Cronograma Geral do Projeto
Fases

Períodos

Diagnóstico

4 de outubro a 29 de novembro

Questionários aos Idosos

4 a 22 de outubro

Questionários à Comunidade

4 a 22 de outubro

Tratamento da Informação

25 de outubro a 12 de novembro

Focus Group

28 e 29 de novembro

Planificação do Projeto

1 a 6 de dezembro

Promoção e Divulgação

A partir do dia 7 de dezembro

Execução das Atividades

2 de janeiro a 18 de dezembro (2021)

Avaliação

18 e dezembro (2021)
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4.6 Estruturas e Organismos de Apoio
Neste projeto serão necessárias algumas parcerias que contribuirão para uma melhor
implementação das atividades junto do público. Algumas delas são a Câmara Municipal
do Fundão, a Quinta Pedagógica do Fundão, a Santa Casa da Misericórdia do Fundão,
os Produtores Locais, Ranchos Folclóricos e Grupos de Cantares, Queijaria BeiraLacte,
Supermercado Continente, Adega Cooperativa do Fundão, Cooperativa Agrícola dos
Olivicultores, entre outras.
Estes parceiros serão contactados através da Animadora, que em reunião explicará o
projeto e os seus objetivos e o que requer da participação de cada identidade. Pretendese que estas estruturas e apoios disponibilizem alguns dos seus recursos, sejam eles
humanos, materiais e financeiros. A nível financeiro, a organização com o apoio das
parcerias quer alcançar todos os recursos financeiros necessários, através da doação e
empréstimo dos materiais essenciais, evitando assim gastos monetários (em dinheiro).

4.7 Promoção e Divulgação do Projeto
O projeto será divulgado a toda a comunidade através de Cartazes e Folhetos
Informativos colocados em locais estratégicos da Cidade, tais como: escolas, biblioteca
municipal, moagem, piscina municipal, centro de saúde, hospital, academia de música e
dança e, nas redes sociais dos parceiros do projeto.
Durante as sessões de atividades, será efetuado um registo fotográfico, vídeos e uma
recolha de opiniões dos participantes, para que no final do projeto se possa fazer uma
exposição documental e fotográfica com os testemunhos das vivências e experiências
dos envolvidos e, principalmente, dos sentimentos e das emoções, manifestados durante
os doze meses de projeto. As fotografias documentais são um conjunto de imagens que
formam uma narrativa organizada e estruturada.
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4.8 Planificação das Sessões/Atividades
4.8.1 Oficinas
No total serão realizadas sete oficinas de trabalhos manuais. O objetivo que se segue é
transversal a todos os ateliês.
Objetivo:
Compartilhar e experienciar trabalhos artesanais e tradicionais, através do encontro
entre os mais velhos e os mais jovens, valorizando as tradições e costumes da região.
Operacionalização:
Estas oficinas serão dirigidas por alguns idosos e adultos da comunidade. Previamente,
a Animadora recolherá informação sobre quais os idosos que já realizaram ou sabem
como se fazem estas atividades manuais tradicionais. Assim, estes terão a tarefa de
ajudar na orientação e na explicação da atividade à restante comunidade (crianças,
jovens, adultos e idosos).
A maioria das atividades/oficinas irão ser realizadas na Quinta Pedagógica do Fundão,
como por exemplo: cata-ventos, sabonetes caseiros, espantalhos, rodilhas e tecelagem.
Todas as oficinas serão realizadas de manhã, à exceção da tecelagem que será de manhã
e à tarde.
Será solicitada a colaboração da Câmara Municipal do Fundão, visto que a região tem
algumas casas de museu, nomeadamente, do bombo e do barro, assim estas oficinas
serão realizadas nestes locais. O grande grupo será dividido em grupos mais pequenos
consoante a lotação do espaço. Os participantes irão deslocar-se no autocarro da Câmara
Municipal do Fundão para a Casa de Museu do Bombo (na aldeia de Lavacolhos) e para
a Casa de Museu do Barro (na aldeia do Telhado).
Os materiais para as oficinas serão doados pela organização, pelos participantes e pelos
parceiros, nomeadamente o Supermercado Continente.
Estas atividades serão realizadas no decorrer de sete sábados:
• Oficina do barro - dia 30 de janeiro;
• Oficina de bombos - dia 27 de fevereiro;
• Oficina de rodilhas - dia 15 de maio;
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• Oficina de cata-ventos - dia 26 de junho;
• Oficina de espantalhos - dia 31 de julho;
• Oficina de sabonetes - dia 30 de outubro;
• Oficina de tecelagem - dia 20 de novembro.

4.8.1.1 Oficina de Barro
Local: Casa do Barro no Telhado.
Materiais: argila/barro, água, teques, rolo, garrote, pano e forno.
Operacionalização:
Pretende-se que os participantes aprendam e experienciem o trabalho e o fabrico de
louças de barro. Durante a atividade, o público irá perceber e aprender as diferentes
fases do fabrico das peças de barro tradicionais e conhecer algumas das histórias antigas
ligadas à olaria, os saberes, os espaços de fabrico, algumas memórias e visualizar
algumas fotografias antigas e peças de louça.

4.8.1.2 Oficina de Bombos
Local: Casa do Bombo em Lavacolhos.
Materiais: pele de cabra, arco de madeira em castanho, arco de silva, chapa de zinco,
ganchos e corda.
Operacionalização:
Os participantes irão estar na oficina, destinada à produção de bombos e caixas.
Pretende-se que o público aprenda todas as fases de fabrico e assista à construção dos
instrumentos tradicionais portugueses.
Neste local existe um espaço com aplicações interativas, nomeadamente o Karaoke do
Bombo, em que os participantes poderão ouvir e aprender a tocar.
Os participantes também assistirão a uma atuação dos Bombos de Lavacolhos e irão
integrar-se de forma alternada no grupo, podendo fazer música com este símbolo tão
tradicional e regional.
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4.8.1.3 Oficina de Rodilhas
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Materiais: roupas velhas de algodão, restos de tecidos que não se desfasem, linhas
pretas, agulha e tesoura.
Operacionalização:
1- Fazer o enchume. Pegar num pedaço de uma peça de roupa velha de algodão e
enrolar em círculo. A seguir cortar tiras de aproximadamente 2-3 cm para
enrolar à volta dessa peça. Deve-se enrolar e apertar muito bem até ficar um
“donut”. Reforçar a peça, enrolando linha de costura em toda a volta. De um
pedaço de feltro ou fazenda de lã (matérias que não se desfazem), cortar fitas de
aproximadamente 1cm e coser na parte de dentro do "donut". Medir os nastros
na parte de fora do "donut" 1x diâmetro mais um bocadinho. Cortar quantidade
de nastros conforme queira o desenho, mas sempre em quantidades de números
ímpares (1,3,5,7,9 etc.).
2- Uma fita principal e 3 fitas da parte de fora do "donut". Começar sempre pela
fita do centro. Deixa-se as outras duas e levanta-se a do meio. Dar volta com a
fita principal uma vez por cima das duas fitas com a fita do centro para cima.
Agora a do centro fica para baixo e as dos lados vira-se para cima e a fita
principal dá a volta uma vez por cima do centro. Repetir o processo.

4.8.1.4 Oficina de Cata-ventos
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Materiais: papeis coloridos, tesoura, régua, palitos grandes e lápis.
Operacionalização:
1- Recortar a folha num quadrado. Pode ser de qualquer tamanho, mas o ideal é
usar uma folha com 15 x 15 cm, colorido, com dupla face;
2- Fazer quatro linhas diagonais a partir dos cantos do quadrado em direção ao
centro. Colocar uma régua no papel, do canto superior esquerdo ao canto inferior
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3- direito. Repetir o processo, do canto superior direito ao inferior esquerdo. Em
vez da régua pode-se apenas dobrar o papel duas vezes para criar um "X”;
4- Cortar cada linha na diagonal, até cerca de 1,5-2,5 cm do centro, para o catavento não se desfazer;
5- Aproximar todas pontas em direção ao centro e sobrepor umas nas outras. Não
se pode dobrar o papel com força, este deve ele continuar curvado;
6- Prender as 4 pontas no centro com uma tacha. Depois, girar a folha para
aumentar a perfuração.
7- Prender algumas contas na ponta da tacha. Será preciso de uma a três peças,
todas do mesmo tamanho e formato. Estas vão ajudar a separar o cata-vento em
si da cavilha, permitindo que ele gire;
8- Colar com cola quente, um pau de espetada na parte de trás da tacha, este será o
suporte do cata-vento.

4.8.1.5 Oficina de Espantalhos
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Materiais: roupas velhas (camisas, calças e macacões), restos de tecido, chapéus de
palha, serrapilheira e/ou estopa, flores, tábuas de madeira, palha, feno, folhas, lascas de
madeira, etc, corda, arame, linha, tesoura, pregos, martelo e cola quente.
Operacionalização:
1- Construir o esqueleto. Comece centralizando uma estaca de 1,5 m sobre uma
estaca maior de 2 m. Prender a estaca mais curta à estaca maior com pregos;
2- Colocar a camisa na estrutura. Vestir o espantalho com uma camisa velha,
usando a estaca horizontal como os braços. Apertar a camisa na frente, e amarrar
as mangas e a parte de baixo da camisa com corda ou arame;
3- Estofar a camisa. Forrar a camisa estrategicamente para preencher o espantalho,
com palha, feno, folhas, lascas de madeira e trapos;
4- Colocar as calças ou macacão. Fazer um furo no meio das calças ou macacão
para passar a estaca vertical. Colocar as calças ou macacão no espantalho,
posicionando as alças nos ombros. Amarrar as pernas com corda ou arame.
Encher as pernas com o mesmo enchimento da camisa;
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5- Utilizar para a cabeça um saco de sarapilheira. Encher um saco de plástico, com
os mesmos materiais do corpo, até ter o tamanho certo da cabeça. Colocar o saco
no centro de um pedaço de serrapilheira e cortar um grande círculo em volta
dela. Não é preciso medir ou cortar um círculo perfeito. Envolver o saco de
plástico na serrapilheira e coloca-lo sobre o espeto vertical (o pescoço do
espantalho) antes de amarrar firme com corda ou arame;
6- Pode-se e deve-se personalizar as roupas do espantalho com restos de tecido,
flores, etc, e o rosto, com botões, madeira e restos de tecido. Para terminar,
colocar o chapéu de palha.

4.8.1.6 Oficina de Sabonetes
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Materiais: óleo alimentar usado, água quente, álcool, soda cáustica, óleo essencial
perfumado, colher de pau, elementos decorativos, máscaras e luvas e formas de inox.
Operacionalização:
1- Antes de começar a atividade deve-se abrir as janelas para a circulação do ar ou
então colocar luvas e máscaras nas pessoas que vão fazer os sabonetes.
2- Num balde, misturar a soda cáustica com a água previamente aquecida e mexer
até dissolver totalmente. Neste procedimento deve-se ter bastante cuidado.
3- Juntar o óleo alimentar usado e filtrado, e mexer com a colher de pau, durante
cerca de 30 minutos. Os participantes devem-se alternar nesta fase para que não
se sintam cansados e possam participar em maior número nesta tarefa;
4- Adicionar o álcool, o óleo essencial perfumado (caso se pretenda obter sabão
perfumado) e os elementos decorativos a gosto (folhas secas, flores, etc).
Misturar tudo até ter a consistência de uma pasta, durante 10 a 20 minutos. Mais
uma vez, os participantes devem alternar-se nesta tarefa;
5- Colocar esta pasta em formas ou em recipientes retangulares e deixar secar;
6- Depois de bem secos, desenformar os sabonetes ou proceder ao corte dos
mesmos, caso não se tenham usado formas;
7- Por fim, pode realizar-se o embalamento dos sabonetes que podem ser usados no
dia-a-dia ou oferecidos em ocasiões especiais.
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4.8.1.7 Oficina de Tecelagem
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Materiais: quadros de madeira, lixas de madeira, pregos, martelos, cordel fino, trapilho
colorido, lãs coloridas, linhas de costura, agulhas pequenas e de croché (grandes),
pentes, tesouras e elementos decorativos (botões, flores, missangas, etc).
Operacionalização:
1- Construir o tear. É preciso retirar os arames e lixar a madeira. Em seguida,
martela-se cerca de vinte pregos em cada uma das laterais mais pequenas do
retângulo, com aproximadamente 1cm entre eles. E por fim coloca-se o cordel
fino, de forma alternada em cada um dos pregos, formando assim a teia.
2- Começar a trama. Previamente cortar cerca de 5 metros de trapilho ou lã, de
forma a facilitar o processo de passagem. Prende-se num dos primeiros pregos a
lã ou trapilho e a outra extremidade, prende-se na agulha. A agulha deve passar
na horizontal, de forma alternada por cima e por baixo dos fios da teia. Quando
de chega ao lado oposto, volta-se a fazer o mesmo movimento, mas no outro
sentido.
3- Na realização da trama, pode-se alternar entre lã e trapilho e utilizar diferentes
cores. Para finalizar é necessário cortar os fios verticais e amara-los, para
rematar a peça de tecelagem.
4- Pode-se decorar as peças, consoante o gosto de cada participante, alguns
elementos irão costurar todos os retângulos de tecelagem, originando uma
enorme manta de trapilho e lã.

4.8.2 Jogos Tradicionais
O objetivo que se segue será transversal a todas as sessões de jogos tradicionais24.
Objetivo:
Proporcionar a relação entre os diferentes públicos, através da partilha e da interação
com os jogos e brincadeiras mais antigos.

24

Adaptado de Pereira, Patrícia. (2006). Brincar com Tradição. Jogos Tradicionais para Crianças.
Município de São Brás de Alportel.
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Procedimento:
Previamente, a Animadora irá conversar com os idosos sobre alguns dos jogos
tradicionais que estes jogavam quando eram mais novos, fazendo com que eles se
recordem de algumas histórias e como é que se jogavam. Assim vai “responsabilizar”
alguns idosos por ensinar os jogos e partilhar dessas mesmas narrativas.
Operacionalização:
1- Os idosos explicam e ensinam às crianças e restante comunidade, como se
realizam os jogos. Neste momento e noutros irá existir a partilha de histórias,
vivências e experiências.
2- Realização dos jogos - arco, berlinde, malha, pião, sacas, rolho, lata, prego, galo
e bilro.
3- Os participantes distribuem-se pelos diferentes jogos em pequenos grupos. Cada
grupo deve ter elementos diferentes, ou seja, crianças, jovens, adultos e idosos.
4- Tendo em conta algumas das regras, todos vão jogar e se animar com os jogos e
brincadeiras tradicionais. Em cada jogo, os participantes estarão cerca de 30
minutos, e vão rodando no sentido dos ponteiros do relógio, de forma a passar
por todos os jogos.
5- Independentemente dos jogos que têm pontos, estes não irão interessar, pois o
objetivo desta atividade não é ver quem vence, mas sim a interação, a partilha e
o divertimento entre todos os participantes.
6- Em todos os jogos é necessário ter em conta as regras, os cuidados e a
segurança, necessários à sua realização.
As atividades serão no período da manhã e inseridas em datas comemorativas:
• Dia Mundial da Saúde (7 de abril) - dias 10 e 11 de abril;
• Dia Mundial da Criança (1 de junho) - dias 5 e 6 de junho;
• Dia Internacional da Juventude (12 de agosto) - dias 12 e 15 de agosto;
• Dia Internacional do Idoso (1 de outubro) - dias 2 e 3 de outubro.
Apesar das datas pré-definidas para a realização dos jogos tradicionais, estas podem ser
alteradas se as condições meteorológicas não forem favoráveis.
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Jogo do Arco
Materiais: arcos e ganchetas.
Operacionalização:
Neste jogo, os participantes têm que percorrer um percurso previamente estabelecido,
procurando controlar o arco com a gancheta e realizá-lo no menor tempo possível. Se o
jogador perder o controlo do arco, recomeça a prova no local onde isso aconteceu.

Jogo do Berlinde
Materiais: berlindes.
Operacionalização:
Fazer 3 buracos na terra. Cada jogador lança o berlinde. Quem conseguir chegar mais
longe inicia o jogo. Este consiste em tentar colocar os berlindes sucessivamente nos 3
buracos que estão em linha reta, empurrando-os com os dedos. Quando se consegue
chegar ao último buraco faz-se o percurso no sentido oposto. À medida que os
jogadores vão conseguindo, ficam com o direito de tentar acertar nos berlindes dos
outros jogadores, também utilizando a técnica de os empurrar com os dedos na terra.
Quando acertam ganham esses berlindes.

Jogo da Malha
Materiais: malhas de madeira ou metal e pinos pequenos de madeira ou plástico.
Operacionalização:
Num terreno liso e plano, são colocados os pinos, na mesma direção, com cerca de 1012 metros de distância entre eles. Esta distância pode variar, consoante as dificuldades
dos participantes. Cada equipa encontra-se atrás de um pino. Joga primeiro um elemento
de uma equipa e depois o da outra, tendo como objetivo derrubar ou colocar a malha o
mais perto do pino onde está a outra equipa, lançando-a apenas com uma mão.

Jogo do Pião
Materiais: piões de madeira e cordel.
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Operacionalização:
Os jogadores enrolam o cordel à volta do pião, a partir do bico, até ao meio, o restante
cordel coloca-se à volta da mão. O pião é lançado com um movimento de pulso, que o
fará girar. Desenha-se um círculo no chão com o diâmetro do comprimento do cordel.
Os participantes lançam o pião de forma a que gire dentro do círculo, o maior tempo
possível. Para além disto devem tentar que o seu pião faça com que os outros saíam fora
do círculo. Os jogadores cujo pião está dentro do círculo ficam “de fora”, os outros
jogadores, um de cada vez, irão tentar atirar para fora do círculo tentando “picá-lo”.

Jogo das Sacas
Materiais: sacas de serrapilheira ou plástico.
Operacionalização:
Os participantes colocam-se dentro do saco, até à cintura. Depois devem percorrer uma
determinada distância, no mais curto espaço de tempo. Para se deslocarem, devem
segurar o saco com as duas mãos e nunca devem sair de dentro do saco. O percurso
deve ser realizado com cuidado para evitar quedas.

Jogo do Rolho
Materiais: rolhas de cortiça e moedas ou algo similar.
Operacionalização:
Uma rolha é colocada em cima de cada mesa, a cerca de três metros dos jogadores. Os
participantes têm que tentar derrubar a rolha ou colocar a moeda o mais perto possível.
Se acertar e derrubar ganha três pontos. Se ninguém o conseguir apenas ganha dois
pontos o que colocar a moeda mais perto da rolha. Se um jogador derrubar e a sua
moeda ficar mais próximo da rolha do que todas as outras, somará 5 pontos. O jogo
termina aos trinta pontos. Para dificultar a tarefa pode-se atirar as moedas com a mão
esquerda ou atirar a moeda por baixo das pernas.
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Jogo das Latas
Materiais: latas de metal ou plástico e bolas de trapos.
Operacionalização:
As latas são colocadas em pirâmide, na base quatro, depois três, duas e no topo uma.
Estas devem estar posicionadas em cima de mesas. Os jogadores devem estar a cerca de
4-5 metros das latas, sendo esta a distância para atirarem as bolas de trapos. Cada um
terá três oportunidades. O objetivo é derrubar o maior número possível.

Jogo do Prego
Materiais: pregos com cerca de 10cm, cepos de madeira e martelos.
Operacionalização:
Em cada cepo, estão dois jogadores, frente a frente. No início do jogo, cada jogador tem
um prego espetado no cepo. O objetivo é espetar o prego antes do jogador adversário.
Os batimentos são executados, vez à vez, em cada ronda cada jogador só pode bater
uma vez com o martelo no prego, num movimento descendente. Se os jogadores
quiserem endireitar o prego podem, realizando um batimento lateral, na sua vez de
jogar.

Jogo do Galo
Materiais: pedras, paus e trapilho.
Operacionalização:
O jogo pode ser realizado no chão ou em cima de uma mesa. O tabuleiro de jogo deve
ser feito com tiras de trapilho, duas na vertical e duas na horizontal, todas as zonas
devem ficar com o mesmo tamanho. Cada jogador escolhe uma marcação, pedra ou pau,
e jogam alternadamente. O objetivo do jogo é colocar três dos seus elementos alinhados
em qualquer direção: horizontal, vertical ou diagonal e impedir que o adversário o faça.
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Jogo do Bilro
Materiais: bilros/pinos pequenos e grandes e bolas de trapos.
Operacionalização:
Este jogo é idêntico ao bowling. Joga-se num terreno liso e plano. É necessário formarse três colunas, cada uma com três bilros mais pequenos, estes devem estar separados
numa distância de cerca de 15 centímetros. O bilro grande é colocado numa das
extremidades do conjunto, a uma distância de cerca de 25 centímetros. Os jogadores
estão a uma distância de 6-8 metros e um de cada vez deve lançar a bola, pelo chão,
tentando derrubar os bilros.

4.8.3 Agricultura / Campo
No total serão realizadas dez sessões de agricultura/campo. O objetivo que se segue é
transversal a todas as sessões.
Objetivo:
Permitir o conhecimento de algumas das atividades agrícolas e campestres tradicionais
da região, através da experimentação do seu processo agrícola.
Materiais:
- Roupa e calçado confortáveis e utensílios e ferramentas específicos para cada tarefa.
Procedimento:
Previamente, a Animadora entrará em contacto com alguns dos produtores locais da
Cidade do Fundão, para explicar o que pretende e saber se estão interessados em apoiar
e serem parceiros do projeto. Assim, é necessário o envolvimento de produtores locais
que disponibilizarão, se assim se justificar, o espaço, os materiais e utensílios
necessários para a execução destas tarefas agrícolas.
A animadora terá que também estabelecer parceria com a Câmara Municipal do Fundão,
para a utilização do autocarro com motorista para a deslocação, caso necessário, às
quintas/pomares. Outra parceria é com o Chefe do Convento do Seixo Boutique Hotel
& Spa para showcookings com os vários produtos.
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Outras parcerias importantes são a Adega Cooperativa do Fundão, para os participantes
poderem perceber melhor a cultura da vinha; a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores
do Fundão, para o público compreender melhor a cultura dos olivais; a Queijaria
BeiraLacte, para fornecer a matéria prima (leite) e os utensílios necessários para o
fabrico do queijo; a Junta de Freguesia do Souto da Casa, para os participantes
perceberem o processo tradicional da moagem da farinha, na Azenha do Moleiro.
Operacionalização:
1- Alguns dos produtos locais são os enchidos, queijo, pão, cerejas, mel, vinho,
marmelos, castanhas, azeite e cogumelos.
2- Estas atividades decorrerão na específica época do ano que se realizam, os dias
estarão definidos, mas se as condições atmosféricas não permitirem, serão alvo
de alteração das datas pré-definidas.
3- Pretende-se que todos participem e partilhem os seus conhecimentos,
exemplificando e explicando como se realizam.
4- Durante as atividades os idosos e outras pessoas da comunidade terão tempo
para pequenas conversas informais, relativamente as tarefas, o trabalho no
campo na atualidade e noutros tempos passados. Assim como aprender algumas
das canções que eram cantadas durante os trabalhos no campo.
5- Pretende-se que as crianças e jovens tenham uma participação efetiva nas
atividades, aprendendo o máximo que conseguirem, tendo noção da origem e do
trabalho que é necessário para se fazer os produtos.
6- Os idosos e restante comunidade têm o importante papel de transmitir as
tradições e os costumes ligados a estes símbolos da região.
7- Estas atividades decorrerão num fim de semana e em dois dias (sábado e
domingo), com a finalidade de dividir o grande grupo em dois para facilitar a
logística e possibilitar uma melhor aprendizagem.
Serão dez os produtos locais e regionais, trabalhados ao longo do projeto:
• Enchidos - dias 2 e 3 de janeiro;
• Queijo - dias 6 e 7 de março;
• Pão - dias 3 e 4 de abril;
• Cerejas - dias 29 e 30 de maio;
• Mel - dias 6 e 7 de julho;
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• Vinho - dias 4 e 5 de setembro;
• Marmelos - dias 25 e 26 de setembro;
• Castanhas - dias 16 e 17 de outubro;
• Azeite - dias 6 e 7 de novembro;
• Cogumelos - dias 27 e 28 de novembro.

Enchidos
Local: Quinta Pedagógica do Fundão.
Na parte da manhã, pretende-se que os participantes aprendam os diferentes processos
para se fazer os enchidos (chouriços, salpicões, morcelas, farinheiras, mouro) e
presuntos.
Pretende-se que alguns dos parceiros disponibilizem a matéria prima para que se possa
preparar, condimentar e depois encher manualmente o fumeiro.
Na parte da tarde, o Chef convidado irá fazer um showcooking com os enchidos e
posteriormente os participantes irão provar esses pratos elaborados com os enchidos do
ano anterior.

Queijo
Local: Quinta Pedagógica do Fundão e Queijaria BeiraLacte.
Na parte da manhã, pretende-se que os participantes aprendam o processo de fabrico e
que façam alguns queijos de forma artesanal e o mais tradicional possível.
Na parte da tarde, os participantes interessados deslocaram-se à Queijaria para visitar as
instalações e perceberem os procedimentos para a confeção dos queijos.

Pão
Local: Azenha do Moleiro, no Souto da Casa e Quinta Pedagógica do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes deslocaram-se à aldeia do Souto da Casa para
visitar a Azenha do Moleiro e lá perceber como noutros tempos era moída a farinha dos
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diferentes cereais, através da força da água. Neste local irá ser explicado o Ciclo do Pão,
desde a sementeira, a ceifa, o malhar, a secagem e o moer.
Na parte da tarde, na Quinta Pedagógica do Fundão os participantes irão ensinar e
aprender a fazer o pão da forma mais tradicional possível e irão coze-lo no forno a lenha
da quinta.

Cerejas
Local: Aldeia de Alcongosta e Quinta Pedagógica do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes irão até Alcongosta, para fazerem a apanha da
cereja, para além da apanha vão aprender o processo da escolha e embalamento.
Na parte da tarde, o Chef convidado irá fazer um showcooking, a demostrar e ensinar
como fazer doce de cereja, com as cerejas apanhadas pelos participantes. Para atém
disto vai explicar e fazer alguns pasteis de cereja.

Mel
Local: Quinta de um parceiro.
Na parte da manhã, os participantes irão até uma das quintas com colmeias, lá irão
aprender todo o processo de tratamento e extração do mel. Será tudo explicado por
alguns apicultores locais e por alguns idosos que tiveram criação de colmeias.
Alguns dos participantes poderão extrair os favos das colmeias e todos irão provar o
mel e o pólen recolhido pelas abelhas.

Vinho
Local: Quinta de um parceiro e Adega Cooperativa do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes deslocaram-se até uma vinha, irão visita-la,
aprender a apanhar uvas e realizar o seu embalamento e transporte.
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Da parte da tarde, irão até à Adega Cooperativa do Fundão, para ver e aprender o
processo de triturar/ pisar de uvas tradicionais (com os pés) e o moderno (mecanizado).
Alguns dos participantes irão pisar as uvas com os pés.

Marmelos
Local: Pomar de um parceiro e Quinta Pedagógica do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes irão até um dos pomares parceiros do projeto, neste
irão plantar alguns marmeleiros e ainda apanhar marmelos.
Na parte da tarde, o Chef convidado irá fazer um showcooking, a demostrar e ensinar
como fazer marmelada, utilizando os marmelos colhidos pelos participantes. Estes irão
colaborar na confeção do doce.

Castanhas
Local: Souto localizado na Serra da Gardunha.
Na parte da manhã, os participantes irão de autocarro até ao souto (conjunto de
castanheiros), aí os idosos ensinarão aos restantes participantes a melhor forma de
apanhar as castanhas, desde o processo mais tradicional, ao processo mais moderno. Os
participantes irão aprender e ensinar algumas coisas sobre os castanheiros, a apanha, a
lavagem e a conservação, como se faz a castanha pilada, o caldudo entre outros
ensinamentos e aprendizagens.
Na parte da tarde, será realizado um magusto comunitário.

Azeite
Local: Olival de um parceiro e Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes irão aprender e experimentar todos os processos
relacionados com a azeitona e o azeite. Desde ao estender dos toldes, o deitar a baixo as
azeitonas com as varas de madeira, a apanha, a escolha e o embalamento.
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Na parte da tarde, os participantes vão deslocar-se até à Cooperativa Agrícola dos
Olivicultores do Fundão, para assistir e aprender o processo de tratamento das azeitonas
até à tibórnia (azeite novo).

Cogumelos
Local: Aldeia do Alcaide e Quinta Pedagógica do Fundão.
Na parte da manhã, os participantes deslocaram-se ao Alcaide, localidade conhecida
como a Aldeia do Cogumelo e onde se realiza o Festival dos Míscaros. Aqui os
participantes irão aprender as melhores técnicas para o corte e apanha dos cogumelos,
saber e ver quais os tipos de cogumelos, entre outros aspetos. Na parte da tarde, o Chef
convidado irá fazer um showcooking, a demostrar e ensinar a melhor forma de preparar
os cogumelos frescos, apanhados por todos de manhã.

4.8.4 Profissões Antigas
O objetivo que se segue é relativo às oito sessões dedicadas às profissões antigas.
Objetivo:
Conhecer algumas das profissões antigas portuguesas, através da sua recriação,
utilizando roupas e ferramentas tradicionais.
Materiais:
- Trajes/roupas antigos e utensílios e artefactos tradicionais.
Procedimento:
Estas atividades serão realizadas na Quinta Pedagógica do Fundão. A Animadora,
previamente, irá ter uma conversa informal com os idosos, para saber e identificar os
seus conhecimentos relativos às profissões antigas da região e não só. Depois disto, vai
selecionar algumas e fazer pequenos grupos de dois/três elementos, que ficarão
responsáveis pela recriação de uma profissão. A Animadora fará a manutenção e
colaboração na construção do diálogo e nas interações e marcações das personagens
(idosos).
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Para a atividade ser mais enriquecedora e fiel à realidade, a Animadora pedirá a alguns
Ranchos Folclóricos e Grupos de Cantares da região, trajes/roupas antigos e utensílios e
artefactos tradicionais.
Os idosos terão cerca de 10 minutos para a encenação da profissão e, aproximadamente,
1 hora para se ensinar e se aprender o máximo possível cada uma das profissões antigas.
Estas sessões serão realizadas oito vezes durante o ano:
• Ardina e alfarrabista - dia 16 de janeiro;
• Leiteiro e queijeira - dia 13 de fevereiro;
• Moleiro e padeira - dia 20 de março;
• Serralheiro e carpinteiro - dia 8 de maio;
• Pastor e camponesa - dia 12 de junho;
• Amolador e ferreiro - dia 17 de julho;
• Lavadeira e alfaiate/costureira - dia 28 de agosto;
• Pedreiro e calceteiro - dia 4 de dezembro.

Operacionalização:
1- Algumas das profissões mais antigas são ardina, alfarrabista, leiteiro, queijeira,
moleiro, padeira, serralheiro, carpinteiro, pastor, camponês, amolador, ferreiro,
lavadeira, alfaiate/costureira, pedreiro, calceteiro, entre outras.
2- Para esta atividade é importante que a comunidade envolvida, grupos de cantares
e ranchos folclóricos, possam facultar alguns trajes/roupas, utensílios e
artefactos representativos das profissões que serão recriadas.
3- Os idosos irão caraterizar-se e explicar através de pequenas representações, o
que é/era a profissão, como se executava, os utensílios e artefactos utilizados,
entre outros aspetos.
4- Depois da encenação todos os participantes poderão partilhar histórias e
memórias relacionadas com a profissão apresentada. Haverá tempo para que
sejam efetuadas perguntas e dadas respostas e para alguns dos participantes
experimentarem as roupas, utensílios e ferramentas.
5- A interação entre os diferentes públicos (crianças, jovens, adultos e idosos) é
fundamental, para a melhor perceção das profissões, os saberes e os costumes
ligados a estas.
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6- Os idosos deverão partilhar com o restante grupo as profissões que tiveram
durante a sua vida.

4.8.5 Tradições Orais
O objetivo que se segue é transversal para todas as sessões dedicadas às tradições orais.
Objetivo:
Conhecer algumas das tradições orais da região através da partilha, mantendo-as vivas
nas novas gerações.
Procedimentos:
Previamente, a Animadora, irá conversar com os idosos sobre as tradições orais, que
lhes foram transmitidas na sua juventude e que agora poderão ser eles a transmitir às
novas gerações. Neste diálogo informal a animadora irá fazer recolha de alguns desses
saberes, para poder organizar as sessões com a restante comunidade. Os idosos irão
apresentar algumas histórias, músicas, lengalengas, trava-línguas, contos, lendas,
ditados, provérbios, adivinhas, anedotas, receitas, entre outras.
Estas atividades serão efetuadas em seis momentos durante o ano:
• Lengalengas e trava-línguas - dia 20 de fevereiro;
• Adivinhas e anedotas - dia 13 de março;
• Ditados e provérbios - dia 17 de abril;
• Receitas gastronómicas - dia 21 de agosto;
• Músicas tradicionais - dia 18 de setembro;
• Contos e lendas - dia 11 de dezembro.
Operacionalização:
1- Algumas das tradições orais que serão transmitidas são músicas, lengalengas,
trava-línguas, contos, lendas, ditados, provérbios, adivinhas, anedotas, receitas
gastronómicas, entre outras.
2- Nesta atividade serão os idosos e a comunidade adulta a partilhar algumas destas
tradições aos mais novos (crianças e jovens), relembrando-as e mantendo-as
vivas na comunidade e na região.
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3- As crianças e jovens terão oportunidade de fazerem perguntas aos idosos e
adultos e partilharem também tradições orais que já aprenderam na escola e/ou
com as suas famílias.
4- As músicas tradicionais serão da região do Fundão e de toda a Beira Baixa,
todos os participantes poderão aprender as letras e cantar, assim será mais fácil
assimilar as letras das músicas. Algumas delas são: “Vai-te embora ó Papão”,
“Cravo roxo à janela”, “Era ainda Pequenino”, “Esta noite não é noite”, “Eu
venho de aqui”, “Fui um ano às vindimas”, “Tenho à minha janela”, entre outras.
5- Durante as sessões/atividades as conversas e partilhas serão em contexto não
formal, todos os participantes devem intervir e colaborar para haver um maior
conhecimento e aprendizagens.

4.8.6 Mapa das Tradições
Objetivo:
Promover a herança cultural de cada freguesia do Município, através da memória e do
conhecimento grupal da região.
Materiais:
- 23 cartolinas brancas e marcadores (cores escuras).
Procedimento:
Previamente, a Animadora conversará com os idosos, para saber e conhecer os seus
saberes relativamente a tradições, hábitos, costumes e símbolos das freguesias do
Concelho do Fundão.
Operacionalização:
1- Esta atividade será realizada na Quinta Pedagógica do Fundão, na sala
polivalente, no dia 18 de janeiro de manhã.
2- O Concelho do Fundão tem 23 freguesias, Alcaide, Alcaria, Alcongosta,
Alpedrinha, Barroca, Bogas de Cima, Capinha, Castelejo, Castelo Novo,
Enxames, Fatela, União de Freguesias (U.F.) do Fundão, Valverde, Donas,
Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, U. F. de Janeiro de Cima e Bogas de
Baixo, Lavacolhos, Orca, Pêro Viseu, U.F. Póvoa da Atalaia e Atalaia do
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3- Campo, Silvares, Soalheira, Souto da Casa, Telhado, Três Povos e U.F. Vale de
Prazeres e Mata da Rainha.
4- Alguns exemplos são: Alcaide - míscaros, Alcongosta - cerejas, Alpedrinha chocalhos, Barroca - arte rupestre, Capinha - milho, Castelejo - grelos e flores da
Santa Luzia, Enxames - mel, Janeiro de Cima e Bogas de Baixo - linho e
tecelagem, Lavacolhos - bombos e azeitona, Souto da Casa - castanheiros,
azenhas e moinhos, Telhado - barro, entre muitos outros.
5- O grande grupo ira-se dividir em grupos mais pequenos de 2/3 elementos e cada
um ficará “responsável” por duas freguesias.
6- No topo da cartolina devem escrever o nome da freguesia em causa e escrever
por tópicos tudo o que considerem tradicional.
7- Por último, um elemento de cada grupo irá ler o que escreveram nas cartolinas.
De forma a completar o mais possível as tradições que conhecem (gastronomia,
lendas, contos, artesanato, danças, cantares, monumentos, entre outras), os
restantes participantes podem partilhar outras tradições que conheçam.
8- As cartolinas serão afixadas na sala polivalente, para outros visitantes poderem
ver e aprender com os participantes.

4.9 Reflexão/ Avaliação
Objetivo:
Perceber como os diferentes públicos avaliam as sessões/atividades e todo o projeto,
através de uma reflexão escrita e uma conversa informal.
Operacionalização:
1- A Animadora, previamente, irá construir um documento com a listagem das
várias atividades, os participantes terão que colocar um número de 1 a 3
consoante a sua opinião acerca das mesmas.
2- Esta avaliação será realizada na Quinta pedagógica do Fundão, no dia 18 de
dezembro, durante a tarde.
3- Neste mesmo documento os participantes poderão e deverão escrever (os que
sabem, os outros irão dizer verbalmente), o que quiserem relativamente à sua
experiência no projeto, o que mais gostaram, o que menos gostaram, o que
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ensinaram, o que aprenderam, o que observaram, o que experimentaram e
viveram, sugestões de melhoria, entre outros aspetos que achem relevantes.
4- Por último, o grande grupo irá partilhar uns com os outros algumas das coisas
que escreveram na reflexão do projeto, de modo a que todos possam perceber o
que foi apreendido pelos diferentes participantes.
Através desta avaliação final ao projeto, será possível fazer o processo de retroação e de
adaptação. Corrigir os erros e falhas encontradas para aperfeiçoar o projeto para a
melhoria das ações implementadas.
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Conclusão
Este trabalho final foi bastante gratificante, permitiu-me aplicar os vários
conhecimentos e competências adquiridos ao longo dos três anos da Licenciatura em
Animação Sociocultural. Foi muito revelante no meu percurso de estudante e aspirante a
futura Animadora Sociocultural.
Primeiramente, este seria um relatório de estágio que espelharia 400 horas de
intervenção com o público idoso mas, infelizmente, devido à pandemia não foi possível.
Não obstante, considero que esta modalidade de projeto constituiu uma mais valia para
refletir a importância da Animação Sociocultural, bem como a relevância do trabalho de
um técnico especializado nesta área.
A Animação Sociocultural envolve conjuntamente três processos: o de desenvolvimento
que concebe condições para os indivíduos e grupos que interagem, o de relacionamento
que promove o diálogo, a comunicação e a participação dos diferentes grupos e o de
criatividade e inovação, que estimula a criatividade, a iniciativa e o compromisso.
Considero que seja qual for o público-alvo, o campo de atuação, o contexto e o âmbito
de ação, é necessário conhecer muito bem a realidade, onde se irá intervir.
Complementando estes fatores é fundamental também, que a intervenção exista para
tornar as pessoas protagonistas do seu próprio desenvolvimento e confira emancipação.
As pessoas devem ser atores e não apenas espectadores, tendo uma participação efetiva
e comprometida.
O animador sociocultural deve ter como papel incentivar, provocar, impulsionar,
motivar e educar o indivíduo para o respeito e o gosto pela cultura e valores, ao
estimular as suas potencialidades. Simultaneamente, deve contribuir para a sua inserção
numa comunidade, assente numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e comunitário
integrado. Deve, ainda, potencializar o indivíduo para a participação ativa, voluntária,
crítica e para a aprendizagem permanente, o desenvolvimento de competências e a
utilização de recursos – o empoderamento e a emancipação do indivíduo e da
comunidade.
A ASC pressupõe a intervenção com indivíduos e grupos, facilitando, entre outros
aspetos, o desenvolvimento da comunicação e de sociabilização. Recorre a pedagogias
ativas para o desenvolvimento e a autonomia do indivíduo e do grupo. É um método de
104

Relatório de Estágio/Projeto
Filipa Almeida Brioso

integração e de participação, com o auxílio do animador sociocultural. É também um
método de adaptação, tem a ideologia da “libertação” pela participação, envolvimento,
mobilização, motivação, entre outros aspetos.
A ASC possibilita alcançar diversos objetivos e impactos a nível social, cultural,
educativo, ambiental, territorial, saúde, entre outros aspetos.
Assim, são diversos os novos desafios que a evolução do tempo apresenta às
instituições públicas e privadas e à formação permanente do animador sociocultural.
Este tem que acompanhar a evolução e intervir e desenvolver ações e atividades que
despertem o interesse do público com o qual irá intervencionar. Para além do aspeto
referido anteriormente, não se podem desvanecer as raízes da sociedade, a sua cultura, e
o seu património.
É fundamental existirem programas e projetos de ASC de base comunitária que
consciencializem a população para a importância das suas tradições, costumes, saberes,
património e cultura. Os participantes têm um benefício mútuo na comunhão com as
diferentes gerações envolvidas, existindo um entendimento, compromisso e respeito
entre as pessoas de diferentes idades. Todos devem ser atores e não apenas espetadores,
garantindo a afirmação, valorização e revitalização dos territórios, da sua cultura e
património local.
No que concerne à licenciatura e às diferentes unidades curriculares, considero que
todas foram importantes para o meu percurso académico e pessoal. De uma forma geral,
todas as disciplinas se relacionam e interligam umas às outras e estão estruturadas com
base no método teórico-prático. O curso de Animação Sociocultural através das suas
diferentes metodologias de ensino e aprendizagem, proporcionaram-me a aquisição de
competências, conhecimentos e habilitações, para uma melhor intervenção nos
domínios educativo, social, cultural.
Este relatório de estágio/projeto, teve a duração, aproximada, de 9 meses. Foram várias
as etapas, entre o início do estágio, o tempo que esteve suspenso devido à pandemia e
por último o início e o fim da elaboração do projeto de animação sociocultural.
Com efeito, nem tudo foi fácil, o facto de ter que interromper uma etapa tão
fundamental como a do estágio curricular, não foi a primeira opção, mas foi a que me
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pareceu mais adequada para ser possível terminar a licenciatura, perante a situação
epidemiológica.
Na minha ótica, o facto de poder desenvolver e aprofundar o Projeto realizado na
Unidade Curricular de Programas e Projetos em Animação Sociocultural, motivou-me e
deu-me mais ânimo para iniciar a redação deste trabalho.
Termino o meu percurso académico, com o sentimento de superação pessoal e
profissional e, ainda, com o sentimento de gratidão, para com todos os docentes e,
principalmente, para com a minha orientadora, a Professora Marisa Filipa Teixeira, que
deste o início do curso me ajudou, motivou e direcionou.
Segundo Silva, D. (2013, p.38), citando Freire (1981) “ninguém educa ninguém,
ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo." O autor Lopes (s/d) também partilha desta opinião, e segundo ele “ninguém
sabe tanto que não tenha nada para aprender e ninguém sabe tão pouco que não tenha
nada para ensinar. Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembrar-me-ei, envolve-me e
eu jamais esquecerei.” (Silva, C. 2013, s/p.).
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Apêndice I
Funcionamento e Instalações da Instituição

Horários e Instalações da Instituição

Funcionamento
Horário Geral

Horário de Refeições

De Segunda a Domingo

Peq. almoço – 9:00 horas

09:00 – 12:00 horas

Almoço – 12:00 horas

14:00 – 17:30 horas

Lanche – 15:30 horas
Jantar – 18:00 horas
Seia – 20:30 horas

Instalações
O Lar da Misericórdia do Fundão, tem um elevador com acesso aos 3 pisos e rampas
que facilitam a deslocação dos utentes, inclui ainda um jardim/pátio, onde é possível
realizar diversas atividades.

Piso 1
- Copa para refeições
- 2 casas de banho gerais (mistas)
- 23 quartos
- Sala de estar e de atividades
Rés de chão (entrada principal)
- Cozinha
- Refeitório
- Copa de vestuário (rouparia)
- 2 casas de banho gerais (mistas)
- 2 casas de banho (colaboradores)
- 13 quartos
- Sala de estar e de atividades
- Capela
- Gabinete de Coordenação Técnica

Apêndice II
Descrição das duas semanas de Estágio

1ª semana
No primeiro dia de estágio conheci a instituição, Lar da Misericórdia e Lar Nossa
Senhora do Amparo e as respetivas instalações. Tive o primeiro contacto com os
utentes, e com as técnicas responsáveis pela ASC.
No mesmo dia colaborei e auxiliei na decoração do painel alusivo ao Dia da Mulher
(nos dois lares da SCMF).
No segundo dia, acompanhei os utentes à Academia de Música e Dança do Fundão para
a participação no Coro Sénio. O ensaio foi de uma hora e participaram oito utentes. As
músicas são tradicionais e populares portuguesas. As músicas ensaiadas foram: “Canta,
Canta, Amigo Canta”, “Grândola Vila Morena”, “Cantiga da Romaria”, “Ó Minha
Amora Madura” e “Somos Livres”.
Durante a tarde, acompanhei os utentes à Escola Profissional do Fundão para a
participação no Projeto “Muda Na Escola”, dirigido à população sénior e à comunidade
em geral. Este projeto é um programa de inclusão digital para adultos, que decorre nas
escolas secundárias do nosso país e que permite aproximar os jovens estudantes a uma
geração de adultos que pouco ou nenhum contacto tenha com a internet. A sessão foi de,
aproximadamente, duas horas e participaram seis utentes.
No terceiro dia de estágio, realizei algumas pesquisas para fazer a recolha dos símbolos
da Páscoa: cruz, cálice, pão, vela, cordeiro, espiga, coroa, bíblia, palma, sino, pomba,
terço, coroa, Jesus, etc. através de uma conversa informal com alguns utentes pude
conhece-los um pouco e saber o que significa para eles a época pascal.
Houve a preparação e recorte de uma frase litúrgica para colocar na entrada da
instituição: “Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim viverá para sempre!
João 11:25-26”. E, ainda, a recolha, preparação e delineação de acessórios, bigodes,
óculos, chapéus, cachimbos, papillons e gravatas, através de moldes para o painel do
Dia do Pai.
No quarto dia, realizei com as Animadoras uma pesquisa, para recolher algumas
propostas para a lembrança da Páscoa. A escolha e o planeamento recaíram para uma
bolsa (coelho) em goma-eva para colocar as amêndoas. Cerca de cinco utentes do Lar
Nossa Senhora do Amparo, colaboraram no recorte de círculos (bolsa) e das orelhas.

Neste Lar ainda colocamos a via sacra, efetuada no ano anterior, nas paredes da sala de
estar/ de atividades.

2ª semana
No dia 9, as Animadoras tiveram uma conversa informal com os utentes sobre o
coronavírus, nomeadamente as regras e os avisos a ter em conta e o plano de
contingência da instituição.
Durante a tarde, realizamos o jogo das palavras para a estimulação cognitiva dos
utentes. Este jogo consistiu em cada idoso dizer uma palavra, tendo em conta a
categoria sorteada, por exemplo: nome, cor, fruta, animal aquático, animal aéreo, animal
terrestre, entre outras categorias.
No dia seguinte, comecei com a construção das lembranças da Páscoa. Colei com cola
quente o círculo e as orelhas. Os utentes continuaram com a colaboração nos recortes
dos materiais para a lembrança da Páscoa.
Decoração do painel da celebração pascal no Lar Nossa Senhora do Amparo. O painel
consistiu num círculo com o símbolo da palma, da coroa de espinhos, do cálice, do pão
e da cruz. Colocação de um quadro com uma cruz em tecido.
No Lar da Misericórdia, seis utentes participaram numa dança livre e cantares
tradicionais, no exterior da instituição. Foram cantadas e dançadas algumas músicas de
marchas, fados e músicas populares portuguesas.
Nesta segunda quarta-feira de estágio, já não se realizou a atividade do coro sénior, nem
a participação no Projeto “Muda na Escola”, estas sessões foram suspensas, tendo em
conta o plano de contingência, face à pandemia do COVID-19.
De manhã, realizei, com cerca de dez utentes, jogos de mesa, dominó, damas e cartas.
Efetuei uma recolha de algumas histórias e poemas dos utentes, para a participação no
Dia da Poesia. Recolhi e preparei alguns materiais para a lembrança que irá ser
oferecida à escola secundária e aos alunos, no encontro para celebrar o Dia da Poesia.
Durante a tarde, os utentes colaboraram no recorde dos 130 cartões da Páscoa e na
colocação do fio de ráfia, para cada um dos coelhos coloridos, e em seguida enfiaram as
duas pontas no furo da goma-eva e deram um laço. As Animadoras, colocaram os olhos,

o nariz, os bigodes e o algodão em cada uma das bolsas, com cola quente, para
completar a lembrança.
No dia 12, cerca de dezasseis utentes vieram para o pátio. Tivemos uma conversa
informal, relativamente às notícias do jornal, fizemos um pequeno passeio à volta da
instituição, cantamos diversas músicas do gosto dos utentes e ainda houve oportunidade
para o jogo das palavras, com as categorias das profissões, legumes, cidades, aldeias,
objetos do wc, objetos da cozinha, entre outras.
Durante a tarde, fomos ter com os restantes animadores da Santa Casa da Misericórdia
do Fundão, para planificarmos e prepararmos o painel para a participação no projeto
“Sentir a Primavera” – 8ª edição, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo
voluntariado hospitalar da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira. Esta
iniciativa promove a humanização e a cooperação interinstitucional durante o início da
Primavera, tornando os espaços hospitalares mais acolhedores e amenizando o período
de permanência dos doentes, familiares e profissionais das duas unidades de saúde, que
integram o Centro Hospitalar Cova da Beira. Pretende-se que os utentes da instituição
criem e elaborem um arranjo floral. Depois de discutidas as várias ideias, optamos por
utilizar uma roda de cadeira de rodas, uma palete de madeira, fotografias dos utentes e
para as flores, goma-eva e papel crepe.
Nesta sexta-feira, alguns utentes fizeram um pequeno passeio no pátio da instituição e
alguns exercícios de estimulação físico-motora - membros superiores e membros
inferiores.
No final do dia, terminamos todas as lembranças da Páscoa, cerca de 130 coelhos.

Apêndice III
Questionário para Idosos

Questionário para Idosos
O presente questionário enquadra-se na investigação para o Projeto “Tradições de um
Povo”, que será implementado na Cidade do Fundão. A informação desejada cumpre as
regras de confidencialidade e anonimato. Os dados obtidos e recolhidos serão para um
melhor conhecimento dos utentes, das suas preferências, necessidades e potencialidades.
Responda a todas as questões de forma clara e completa.

I – Dados Pessoais
Nome: ________________________________________________________________
Idade: _________
Sexo: M

F

Estado Civil:
Solteiro

Viúvo

Casado

Separado/Divorciado

Habilitações Literárias: ___________
Profissão/Ocupação: ________________________________________________
Naturalidade: _____________________ Rural

Urbano

II – Inquérito Animação
1. Sabe da existência de atividades de Animação Socioculturais na Instituição?
Sim

Não

2. Costuma participar nas ações e dinâmicas desenvolvidas?
Sim

Não

3. Quais as atividades que mais gosta/ gostava de participar?
Gastronómicas
Física/Motora/Desportiva
Religiosas (terço e missa)
Costura (croché, tricô, bordado, etc)

Expressão Dramática (teatro, mímica, etc)
Música (cantar, dançar e tocar instrumentos)
Natureza (horta, jardinagem, caminhadas, etc)
Jogos de mesa (cartas, dominó, damas, bingo, etc)
Expressão Plástica (pintura, desenho, recorte, colagem, etc)
4. As atividades de Animação Sociocultural, satisfazem-no?
Sim

Não

5. Sente-se apto e interessado em ensinar e aprender?
Sim

Não

6. Tem experiência em atividades agrícolas/campo?
Sim

Não

6.1. Se sim, quais: _________________________________________________
7. Durante a sua vida fez algum tipo de artesanato?
Sim

Não

7.1 Se sim, quais: __________________________________________________
8. Lembra-se dos jogos tradicionais da sua juventude?
Sim

Não

8.1. Se sim, quais: _________________________________________________
9. Participou em algum grupo de cantares ou dança?
Sim

Não

10. Gosta/ gostaria de partilhar a sua experiência e ensinamentos com outras
pessoas?
Sim

Não

Obrigada pela sua colaboração.

Apêndice IV
Questionário para a Comunidade

Questionário para Comunidade
O presente questionário enquadra-se na investigação para o Projeto “Tradições de um
Povo”, que será implementado na Cidade do Fundão. A informação desejada cumpre as
regras de confidencialidade e anonimato. Os dados obtidos e recolhidos serão para um
melhor conhecimento das pessoas, das suas preferências, necessidades e
potencialidades. Responda a todas as questões de forma clara e completa.

I – Dados Pessoais
Nome: ________________________________________________________________
Idade: _________
Sexo: M

F

Estado Civil:
Solteiro

Viúvo

Casado

Separado/Divorciado

Habilitações Literárias: ______________
Profissão/Ocupação: _______________________________________
Naturalidade: _____________________ Rural

Urbano

Contacto: ____________________ Email: ____________________________________

II – Inquérito Animação
1. Costuma participar em eventos promovidos pela região?
Sim

Não

2. Que tipos de eventos é que lhe desperta mais interesse?
Feiras

Congressos

Sociais
Workshops
Culturais

Desportivos

Natureza

Gastronómicos

Religiosos

Saúde e bem-estar

3. Sente-se apto e interessado em ensinar e aprender?
Sim

Não

4. Tem experiência em atividades agrícolas/campo?
Sim

Não

4.1.Se sim, quais: __________________________________________________
5. Durante a sua vida fez algum tipo de artesanato?
Sim

Não

5.1 Se sim, quais: __________________________________________________
6. Lembra-se dos jogos tradicionais da sua juventude?
Sim

Não

6.1 Se sim, quais: __________________________________________________
7. Participou em algum grupo de cantares ou dança?
Sim

Não

8. Gosta/ gostaria de partilhar a sua experiência e ensinamentos com outras
pessoas?
Sim

Não

9. Sugestões

Obrigada pela sua colaboração.

Apêndice V
Cronograma das Sessões/Atividades

Cronograma das Sessões/Atividades

Fins de Semana - Sábados e Domingos - das 10h às 12h e das 14h às16h.

Atividade

Agricultura / Campo

Profissões Antigas

Oficinas

Dias (Fins de Semana)
Janeiro

2 e 3 - Enchidos

Atividade

Profissões Antigas

16 - Ardina e
Alfarrabista

Tradições Orais

30 - Barro

Oficinas

Dias (Fins de Semana)
Fevereiro

Atividade

13 - Leiteiro e

20 - Lengalengas e

Queijeira

Trava-línguas

Agricultura / Campo

Tradições Orais

27 - Bombos

Profissões Antigas

Dias (Fins de Semana)
13 - Adivinhas e

Março

6 e 7 - Queijo

Atividade

Agricultura / Campo

Anedotas

Jogos Tradicionais

20 - Moleiro e Padeira

Tradições Orais

Dias (Fins de Semana)
Abril

3 e 4 - Pão

10 e 11

17 - Ditados e
Provérbios

Atividade

Profissões Antigas

Oficinas

Agricultura / Campo

Dias (Fins de Semana)
Maio

Atividade

8 - Serralheiro e
Carpinteiro

Jogos Tradicionais

15 – Rodilhas

29 e 30 - Cerejas

Profissões Antigas

Oficinas

Dias (Fins de Semana)
12 - Pastor e

Junho

5e6

Atividade

Agricultura / Campo

Camponês

Profissões Antigas

26 – Cata-Ventos

Oficinas

Dias (Fins de Semana)
17 - Amolador e

Julho

3 e 4 - Mel

Atividade

Jogos Tradicionais

Ferreiro

Tradições Orais

31 - Espantalhos

Profissões Antigas

Dias (Fins de Semana)
Agosto

14 e 15

Atividade

Agricultura / Campo

21 - Receitas

28 - Lavadeiras e

Gastronómicas

Alfaiates/Costureiras

Tradições Orais

Agricultura / Campo

Dias (Fins de Semana)
Setembro

4 e 5 - Vinho

18 - Músicas da Beira
Baixa

25 e 26 - Marmelos

Atividade

Jogos Tradicionais

Agricultura / Campo

Oficinas

Dias (Fins de Semana)
Outubro

Atividade

16 e 17 – Castanhas

2e3

Agricultura / Campo

Oficinas

30 - Sabonetes

Agricultura / Campo

Dias (Fins de Semana)
Novembro

Atividade

6 e 7 - Azeite

Profissões Antigas

20 – Tecelagem

Tradições Orais

27 e 28 - Cogumelos

Mapa das Tradições

Dias (Fins de Semana)
Dezembro

4 - Pedreiro e
Calceteiro

11 - Contos e Lendas

Reflexão Escrita - 18 de tarde

18 - de manhã

Apêndice VI
Questionário de Apreciação Crítica

Questionário de Apreciação Crítica
O presente documento enquadra-se no Projeto “Tradições de um Povo”, implementado
na Cidade do Fundão. A informação desejada cumpre as regras de confidencialidade e
anonimato. Os dados obtidos e recolhidos serão para uma melhor e mais fidedigna
avaliação por parte dos participantes no projeto. Responda a todas as questões de forma
clara e completa.

I – Dados Pessoais
Nome: ________________________________________________________________
Idade: _________
Sexo: M

F

Habilitações Literárias: ________________
Profissão/Ocupação: ________________________________________________
Naturalidade: _____________________ Rural

Urbano

II – Sessões/Atividades
Deve classificar de 1 a 5, cada uma das atividades consoante o grau de satisfação com
as mesmas, sendo que 1 é muito insatisfeito, 2 é insatisfeito, 3 é indiferente, 4 é
satisfeito e 5 é muito satisfeito.

Oficinas
Barro

Espantalhos

Bombos

Sabonetes

Rodilhas

Tecelagem

Cata-ventos

Jogos Tradicionais
Arco

Rolho

Berlinde

Latas

Malha

Prego

Pião

Galo

Sacas

Bilro

Agricultura / Campo
Enchidos

Vinho

Queijos

Marmelos

Pão

Castanhas

Cerejas

Azeite

Mel

Cogumelos

Profissões Antigas
Ardina e Alfarrabista
Leiteiro e Queijeira
Moleiro e Padeira
Serralheiro e Carpinteiro
Pastor e Camponesa
Amolador e Ferreiro
Lavadeira e Alfaiate/Costureira
Pedreiro e Calceteiro

Tradições Orais
Lengalengas e Trava-línguas
Adivinhas e Anedotas
Ditados e Provérbios
Receitas Gastronómicas
Músicas Tradicionais
Contos e Lendas

Mapa de Tradições

III – Reflexão Escrita
Deve escrever algo sobre a sua experiência no projeto, o que mais gostou, o que menos
gostou, o que ensinou, o que aprendeu, o que observou, o que experimentou (…),
sugestões de melhoria, entre outros aspetos que ache relevantes.

Obrigada pela sua colaboração.

Apêndice VII
Certificado de Participação

CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO

Certifica-se que_____________________________________________________,
participou com sucesso no Projeto “Tradições de um Povo”.

Projeto educativo, cultural e intergeracional, assente nas tradições, nos
costumes e saberes da região do Fundão. Implementado com os idosos da
Santa Casa da Misericórdia do Fundão (SCMF), e com a comunidade em
geral - crianças, jovens e adultos.

Fundão, ______de ________________de 2021
_____________________________________
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Anexo I
Plano de Atividades Semanal da Instituição

Planificação de Atividades Semanal – Lar da Misericórdia – 2020

Horário

2ª Feira

3ª Feira

Treino
Manhã

5ª Feira

6ª Feira

Lúdico-

Lúdico-

Intelectual

Cognitivo

Recreativa

Recreativa

Cultural

10:00h

Piso 1

Piso 1

R/C

Piso 1

às

Expressão

12:00h

Corporal
R/C
Lar Nª Sra.

Tarde

Amparo

14:00h

4ª Feira

Coro Sénior

Lar Nª Sra.

Estimulação
Física/Motora

Amparo

Piso 1

Treino

Lúdico-

Cognitivo

Recreativa

R/C

Piso 1

Lar Nª Sra.
Amparo

Animadora
Maria João
Rico

Lar Nª Sra.

Cláudia

Amparo

Andresson

Intelectual
Cultural

Maria João
Rico

R/C

às

Estimulação

Atividade

Expressão

Lúdico-

Atividade

16:00h

Física/Motora

Desportiva

Corporal

Recreativa

Desportiva

R/C

Piso 1

Piso 1

R/C

R/C

Cláudia
Andresson

As atividades “sociais” e “outras”, serão desenvolvidas de acordo com o plano anual.
Equipa de Animação: Maria João Rico e Cláudia Andresson

Anexo II
Proposta de Projeto

